




 Často ze strany zelených

slýchávám, jak ti vodohospodáři znásilňují vodu. Oponuji jim 
a tvrdím, že tu svoji řeku mají rádi minimálně stejně jako oni. 
Dloubávám si, že o ní ti technici často vědí více. Rozdíl je, že jedni 
přistupují k řece spíše srdcem, druzí rozumem. Obojí je správné. 
A nejlepší je, když ono srdce i rozum jsou v rovnováze.

V Orlické přehradě zmizely Svatojánské proudy. Srdce Vltavy 
je schováno pod hladinou přehrady lipenské. Obojí byly asi nád-
herné a úchvatné pohledy, které spoluvykoupily to, že máme dnes 
takový komfort, jaký máme. Nikoho asi nenapadne tyto stavby 
zpochybňovat. Stejně jako nikdo dnes nezpochybňuje rybniční 
síť. Jejich výstavbou se zabily dvě mouchy jednou ranou. Jednak 
se odvodnily rozsáhlé pozemky do té doby nevhodné k lidské 
kolonizaci a jednak se rybníky staly skrze pěstování ryb zdrojem 
bohatství, které umožnilo vybudovat takové architektonické perly, 
jako je třeba Třeboň. V minulém století spatřily světlo světa těžká 
mechanizace a technologie umožňující měnit vodní režim tak, aby 
krajina byla zemědělsky intenzivně využitelná, byla více chráně-
na lidská sídla apod. Vůbec to není jen důsledek socialistického 
budování, jak si mnozí myslí. Získávání půdy kvůli potravinové 
soběstačnosti bylo paradigmatem doby třeba i v sousedním Bavor-
sku. A tak se potoky, říčky i řeky technicky upravovaly tak, že 
přechod mezi řekou a krajinou byl ostrý. Poslední dvě tři desetiletí 
se Evropa snaží o návrat řek do stavu přírodě blízkého. Je tomu tak 
i u nás. V tuzemsku se ale jedná většinou o úseky v extravilánech 
a spíše drobné vodní toky.

Překvapilo mě, když na semináři k revitalizacím v Bavorsku, 
o němž obšírněji píše pan Just na jiném místě časopisu, Bavoři 
představili už realizované úseky revitalizací větších řek s průtoky 
i několika sekundových kubíků, které byly umístěny i v intravi-
lánech. Po druhé překvapující je, že za těmito projekty stojí lidé 
s inženýrským vodohospodářským vzděláním. Zdůrazňovali, 
že by se tyto změny asi nikdy nerealizovaly, pokud by nebyly 
spojeny s protipovodňovými opatřeními, a pochvalovali si, že 
obě funkce jsou v Bavorsku spravovány na rozdíl od nás zpod 
jedné střechy. Realizaci usnadnilo to, že i pozemky byly většinou 
v držení státu či obcí. Ptal jsem se jich, jak tyto změny přijali 
občané. Prý že nedůvěra byla zpočátku velká. Nyní si však lidé 
pochvalují především rekreační možnosti, které jim změna řečiště 
poskytla. Hlásí se další obce, které by touto změnou chtěly projít. 
Je to dobře, nebo špatně?

Ing. Václav Stránský
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Ochrana vod a rybí 
směrnice v současné praxi
Táňa Vítková

Klíčová slova
rybí směrnice – lososová voda – kaprová voda – znečištění odpad-
ních vod – emisní limity – imisní standardy – čistírna odpadních 
vod (ČOV) – plán oblasti povodí – nejlepší dostupná technologie 
(BAT) – citlivé oblasti – zranitelné oblasti

Souhrn
Cílem stanovení priorit ochrany povrchových a podzemních 

vod je dosáhnout postupného omezování zátěže vod na ekologic-
ky přijatelnou úroveň s ohledem na zajištění jejich udržitelného 
využívání do budoucna. Jedním z kontrolovatelných zdrojů 
ovlivňujících jakost především povrchových vod jsou čistírny 
odpadních vod. V tomto článku jsou blíže popsány některé 
legislativní požadavky vztahující se k ochraně vod a na několika 
příkladech je popsán stav ve Zlínském kraji. Dále jsou detailně 
popsány požadavky vyplývající z rybí směrnice na čistírny 
odpadních vod. 

u

Plánování v oblasti vod je hlavním nástrojem prosazování 
vodohospodářské politiky České republiky. V rámci legislativních 
požadavků je problematika plánování v oblasti vod z celostátního 
obecněji zaměřeného Plánu hlavních povodí zúžena na konkrétní 
oblasti jednotlivých povodí. Plány oblasti povodí nahradí dosud 
platný Směrný vodohospodářský plán. Plán oblasti povodí se zamě-
řuje na zlepšení ochrany podzemních a povrchových vod z hlediska 
jejich množství a jakosti. Dále navrhuje kroky k podpoře udržitel-
ného užívání vod a k řešení přeshraničních problémů. Neméně 
důležitou oblastí je ochrana vodních a navazujících suchozemských 
ekosystémů a mokřadů a velmi zásadní je problematika ochrany 
před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. 

Zlínský kraj se z převážné části nachází v povodí řeky Moravy, 
které zaujímá cca 87 % celkové rozlohy Zlínského kraje, v západní 
části kraje náleží k povodí Dyje prostřednictvím toků Litava a Kyjov-
ka (představuje cca 3 % celkové plochy). U hranic se Slovenskou 
republikou pak patří část kraje k povodí Váhu (dominantním je 
povodí Vláry). V rámci mezinárodního kontextu spadá celé území 
Zlínského kraje do povodí Dunaje. Pro území Zlínského kraje jsou 
zpracovány dva plány oblasti povodí, a to Plán oblasti povodí Mora-
vy (zahrnuje i část dílčího povodí přítoků Váhu) a Plán oblasti povo-
dí Dyje, které vymezují a popisují jednotlivé ovlivněné vodní útvary 
a stanovují cíle ochrany vod. V plánech oblasti povodí jsou také 
navrženy programy opatření s jejich časovým a finančním plánem. 
Tyto programy k nápravě a k zajištění ochrany a udržitelného uží-
vání vod postihují široké spektrum činností od zavádění nejlepších 
dostupných technologií pro čištění komunálních a průmyslových 
odpadních vod, přes revitalizace vodních toků až po omezování 
plošného znečištění a odstraňování starých ekologických zátěží 
(tab. 1). V rámci zpracování těchto plánů byly zkoumány dopady 
na každou z nevyhovujících složek ekologického a chemického 
stavu povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu 
podzemních vod. Výsledky odhadu dopadu opatření na celkový 
stav povrchových a podzemních vod budou přes velkou řadu 
pozitivních změn, které provedená opatření přinesou, nevýrazné 
a nedojde tak do roku 2015 ve většině případů ve vodních útvarech 
k zásadnímu zvratu z kategorie nevyhovujícího stavu na vyhovující 
stav. Z těchto plánů vyplývá, že u většiny hodnocených vývojových 
trendů sledovaných ukazatelů převažuje buď stagnace vývoje, nebo 
jeho mírný růst či pokles, bez extrémních výkyvů. Z hlediska dal-
šího vývoje se tedy do budoucna nepředpokládá výrazně odlišný 
stav od současného stavu [1,2]. 

Ochrana vod
Pro hodnocení stavu vod a návrhy opatření jsou povodí rozdělena 

na vodní útvary. Vodní útvary povrchových vod se dělí na tekoucí 
a stojaté a vodní útvary podzemních vod se rozdělují na svrchní, 
hlavní a hlubinné. Vymezení vodních útvarů v rámci implementace 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky [3], 
provedl v roce 2004 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masa-
ryka, v.v.i. (dále VÚV T.G.M., v.v.i.). Jedním z cílů rámcové směrnice 
2000/60/ES je zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útva-
rů povrchových vod a dále dosáhnout dobrého stavu povrchových 
vod (ekologického i chemického) a ekosystémů nejpozději do 15 let 
(do 22. 12. 2015). Směrnice za stanovených podmínek připouští 
prodloužení lhůty. Stanovení méně přísných environmentálních 
cílů a příslušné důvody se pak budou uvádět v plánu povodí a tyto 
cíle budou každých 6 let přezkoumány. Dále směrnice připouští 
dosažení méně přísných environmentálních cílů, pokud jsou do 
určité míry tyto vodní útvary ovlivněny lidskou činností nebo 
pokud jsou jejich přírodní podmínky takové, že by dosažení těchto 
cílů bylo neproveditelné nebo neúměrně nákladné.

Při implementaci Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských 
odpadních vod [4] do naší legislativy v rámci přístupových dohod 
byly všechny povrchové vody na celém území České republiky 
vymezeny jako citlivé oblasti. Pro vypouštěné odpadní vody byly 
stanoveny přísnější emisní standardy v ukazatelích znečištění 
celkový dusík, sloučeniny dusíku a celkový fosfor. Dále Směrnice 
Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) [5] zavedla pojem 
zranitelné oblasti, kdy navržená opatření mají vést především ke 
snižování znečištění vod způsobené splachy látek ze zemědělských 
zdrojů a dále pak předcházet dalšímu takovému znečišťování, a to 
jednak pro zajištění dodávek kvalitní pitné vody a jednak k ochraně 
povrchové vody před eutrofizací. V nařízení vlády č. 103/2003 Sb., 
o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv 
a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatře-
ní v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb. [6] byl 
aktualizován seznam tzv. zranitelných oblastí, které jsou definovány 
výčtem katastrálních území v rámci České republiky. Po této revizi 
představují zranitelné oblasti cca 40 % rozlohy České republiky. 
Na tyto zranitelné oblasti, kde se v povrchových nebo podzemních 
vodách vyskytují vyšší koncentrace dusičnanů než 50 mg.l-1 (nebo 
mohou tuto hodnotu dosáhnout), se vztahují určitá omezení ve 
způsobu hospodaření na zemědělské půdě. Akční program zakazuje 
či omezuje aplikace určitých druhů hnojiv na zemědělské plochy, 
stanovuje aplikace hnojiv v závislosti na klimatických a půdních 
podmínkách, dále klade požadavky na skladovací kapacity stat-
kových hnojiv, stanovuje možnosti využívání půdy a zemědělské 
způsoby obhospodařování. 

Lososové a kaprové vody
Jelikož je to už pět let od našeho přistoupení k Evropské unii, jsou 

tedy již aktuální ustanovení nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stano-
vení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních 
druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení 
stavu jakosti těchto vod [7]. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti 
datem přistoupení České republiky k Evropské unii, tedy k 1. 5. 
2004. Proces implementace směrnice a vyhlášení lososových a kap-
rových vod v členských státech Evropské unie bylo dáno Směrnicí 
Rady 78/659/EHS z 18. července 1978, která byla kodifikována 
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/44/ES z 6. září 2006 
o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro pod-
poru života ryb [8]. První fází procesu bylo vymezení lososových 
a kaprových vod s jejich následným legislativním vyhlášením (naří-
zení vlády č. 71/2003 Sb.). Bylo vyhlášeno 305 úseků rybných vod 
(174 lososových a 131 kaprových vod) od 3. řádu výše dle Strahlera 
(výjimkou jsou území soustavy NATURA 2000) v celkové délce cca 
necelých 41 tis. km, rozdělení na kaprové a lososové úseky bylo 
provedeno dle podmínek pro výskyt lipana podhorního [13]. Ve 

Zlínském kraji je to 26 úseků stanovených 
vod (13 lososových a 13 kaprových). Druhou 
fází byl monitoring jakosti ve vymezených 
vodách a vyhodnocení plnění limitů pro 
tyto vody. Pro dosažení hodnot přípustného 
znečištění lososových a kaprových vod do 
roku 2009 byl vypracován Program snížení 

Povodí Opatření v oblasti 
čištění odpadních vod

Náklady  
v mil. Kč

Revitalizační 
opatření

Náklady  
v mil. Kč

Moravy 44 3 021 12 353 

Dyje 1 9 0 0

Tab. 1. Navržená opatření pro Zlínský kraj v povodí Moravy a Dyje
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znečištění povrchových vod, které jsou 
nebo se mají stát trvale vhodnými pro život 
a reprodukci původních druhů ryb a dalších 
vodních živočichů. Tento program byl zařa-
zen do nařízení vlády č. 169/2006 Sb., a to 
formou seznamu lososových a kaprových 
vod neplnících limitní hodnoty ukazatelů 
[7]. Ve Zlínském kraji se to týká povrchových 
vod uvedených v tabulce 2.

Zohlednit opatření Programu na snížení 
znečištění povrchových vod v plánech 
oblastí povodí vyplývá z nařízení vlády 
č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části 
Plánu hlavních povodí České republiky [9]. 
Na jeho základě se pak navrhnou konkrétní 
změny stávajícího vymezení povrchových 
vod vhodných pro život a reprodukci původ-
ních druhů ryb a dalších vodních živočichů, 
za účelem aktualizace a úpravy vymezení 
těchto vod.

Dle směrnice 2006/44/ES by měly vymezené lososové a kap-
rové vody vyhovět stanoveným limitům (i poznámkám v příloze 
I směrnice) [8]. V rámci překladu směrnic 78/659/EHS a 2006/44/ES 
a jejich transpozice do naší legislativy došlo k mnohoslovnému 
překladu hodnot limitů (Tab. 3): 

z c95. Pro ukazatele rozpuštěný O2, BSK5, Pcelk., pH, nerozpuštěné 
látky, Cu a Zn nebyly hodnoty převedeny vůbec anebo jen jed-
na hodnota pro jeden druh rybích vod. V metodickém pokynu 
odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [14] 
jsou zase pro potřeby výpočtu imisních standardů kombinova-
ným způsobem obecné požadavky s c90 přepočteny na celoroční 
průměry (zdrojem přepočtového vztahu mezi c90 a celoročními 
průměry jsou soubory měření ČHMÚ v kontrolních profilech na 
tocích) v Tabulce 4 přílohy III tohoto metodického pokynu [14]. 
Takže bez znalosti těchto skutečností se dají z imisních limitů 
uvedených v Tabulce 1 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
vyvozovat nesprávné interpretace imisních standardů ukazatelů 
a hodnot přípustného znečištění povrchových vod. Můžeme se 
jen domnívat, že pro neuvedení hodnot pro některé ukazatele rybí 
směrnice bylo důvodem, že přepočtený obecný požadavek na celo-
roční průměr byl přísnější, a tedy bylo zbytečné ho tam uvádět. 
Další nejasnou oblastí je přepočetní poměr mezi c90 a celoročními 
průměry, který je statistickou záležitostí vázanou na určitý soubor 
dat, který vycházel v určitém místě a čase. Takže nelze s jistotou 
hodnotit, jak budou pak přepočtená data pro výpočet kombinova-
ným způsobem objektivní a transparentní pro ověření správnosti 
limitů uvedených pro stanovené rybné vody.

Vodoprávní úřady pro jednotlivé typy zdrojů znečištění a dle typů 
ochrany recipientů stanovují ve vodoprávním řízení (dle vodního 
zákona č. 254/2001 Sb. [11] a správního řádu č. 500/2004 Sb. [12] 
je toto řízení návrhové) emisní limity pro jednotlivé ukazatele zne-
čištění vypouštěné odpadní vody dle přílohy č. 1 nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. Rybí směrnice má odlišné hodnoty pro ukazatele 
BSK5, Pcelk, N-NH4

+ a nerozpuštěné látky.
V rámci novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb. bylo posunuto 

zavedení stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem o 3 
roky a dosažení imisních standardů do 22. 12. 2015. Dále stojí za 
zmínku dva termíny:
• 1. 5. 2009 – vyhovění hodnotám ukazatelů stanovených pro kva-

litu rybných vod ve vymezených tocích = dosažení cílů směrnice 
EU, 

• 1. 1. 2010 – § 6 odst. 11 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.: „Ovlivňu-
jí-li vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo kaprových 
vod, použije vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů imisní 
standardy uvedené v tab. 1 v příloze č. 3.“
Z výše uvedeného vyplývá, že ovlivňují-li vypouštěné odpadní 

vody úsek lososových nebo kaprových vod (§ 35 vodního zákona), 
stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových emisní limity podle § 6 odst. 2 nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. tak, aby imisní standardy pro lososové a kaprové 
vody uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení byly 
dosaženy nejpozději do 1. května 2009.

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které je pro pracovníky vodopráv-
ního úřadu základní právní normou při povolování vypouštění 
odpadních vod do povrchových vod ve vodoprávním řízení, sice 
umožňuje možnost výjimek v případě, že kombinovaným způsobem 
vypočtené emisní limity nemohou být dosaženy ani za použití nej-
lepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních 
vod nebo z důvodu místních přírodních podmínek, a umožňuje 
vodoprávnímu úřadu stanovit emisní limity ve výši nejpřísněj-

Název stano-
vené vody

Číslo 
a typ 
vody

Ukazatel 
s nesplněnou hod-

notou

Název stano-
vené vody

Číslo 
a typ 
vody

Ukazatel 
s nesplněnou 

hodnotou

Tištínka 240 K
rozpuštěný O2, NH4

+, 
NH3

Březnice 250 L rozpuštěný O2, NH4
+

Haná 241 K
rozpuštěný O2 – pokles 

pod 6 mg.l-1, NH4+, 
NH3

Olšava dolní 253 K
rozpuštěný O2, 

NH4
+, NH3

Moštěnka dolní 244 K
rozpuštěný O2 – pokles  

pod 6 mg.l-1 Litava horní 281 K rozpuštěný O2, NH4
+

Rusava horní 246 L
rozpuštěný O2 – pokles 

pod 6 mg.l-1, NH4
+, 

NH3, teplota
Kyjovka horní 303 K

rozpuštěný O2, 
NH4

+, NH3

Dřevnice dolní 249 K NH4
+

Tab. 2. Program snížení znečištění povrchových vod na území Zlínského kraje

nařízení vlády  
č. 71/2003 Sb.

kodifikovaná 
směrnice 

2006/44/ES

původní 
směrnice 

78/659/EHS

nezávazné hodnoty 
G (guide)

cílová směrná
cílové-

nezávazné

závazné hodnoty  
I (mandatory)

přípustná závazná závazné

Tab. 3. Překlad názvů hodnot limitů pro rybné vody

Dále oproti kodifikované Směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2006/44/ES, kde směrná hodnota pro dusitany je pro lososové vody 
≤ 0,01 mg.l-1 a pro kaprové vody ≤ 0,03 mg.l-1, byly z toxikologického 
a praktického hlediska (extrémně přísný limit – nesplňovala by je 
většina stanovených toků) zvoleny limity 0,6 mg.l-1 pro lososové 
a 0,9 mg.l-1 pro kaprové vody [13]. Pro zvláštní geografické nebo 
klimatické podmínky a v případě nízkých hodnot teploty vody 
a snížené nitrifikace, nebo tam, kde lze prokázat, že neexistují nepří-
znivé důsledky na populaci ryb, pak mohou koncentrace amonných 
iontů dosáhnout 2,5 mg.l-1. Aby těch výše popsaných národních 
změn nebylo málo, tak ve směrnici 2006/44/ES a nařízení vlády 
č. 71/2003 Sb. jsou hodnoty uvedeny s pravděpodobností nepřekro-
čení 95 % vzorků pro ukazatele: pH, BSK5, volný amoniak, amonné 
ionty, dusitany, celkový zbytkový chlor, veškerý zinek a rozpuštěná 
měď. Pokud je frekvence vzorkování nižší než jeden vzorek měsíčně, 
musí vyhovovat uvedeným hodnotám i komentářům nařízení vlády 
č. 71/2003 Sb. všechny vzorky. Pro ukazatel nerozpuštěné látky je 
to zase průměrná koncentrace a pro ukazatele teplota a rozpuštěný 
kyslík je to procentní podíl. 

V rámci poslední novelizace nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (ve znění 
novely č. 229/2007 Sb.) [10] bylo jistě dobrým úmyslem zpřehled-
nit legislativní požadavky na jakost povrchových vod, konkrétně 
na kvalitu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, 
pro odbornou veřejnost (producenty odpadních vod, vodoprávní 
úřady) a sjednotit tak legislativní požadavky na imisní standardy 
ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod. Problematika 
rybích vod se v tomto nařízení již objevila jako Tabulka č. 2 přílohy 
č. 3, která však svým rozsahem odpovídala příloze č. 2 nařízení 
vlády č. 71/2003 Sb.

Při poslední novelizaci nařízení vlády č. 61/2003 Sb. však byly 
hodnoty pro rybné vody z nařízení vlády č. 71/2003 Sb. pře-
počteny na celoroční průměry uvedené v Tabulce 1 přílohy č. 3 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kde jsou zase obecné požadavky pro 
„normální“ vody a ostatní ukazatele stanoveny s pravděpodobností 
nepřekročení 90 % (c90). Srovnáme-li si tento převod se všemi 
hodnotami platnými pro lososové a kaprové vody, zjistíme, že byly 
nešťastně převedeny na celoroční průměr jen některé hodnoty 
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ších limitů, kterých lze použitím nejlepší 
dostupné technologie (BAT) v oblasti zne-
škodňování odpadních vod nebo v místních 
přírodních podmínkách dosáhnout. Jak 
již bylo uvedeno, posouvá i zavedení stanovení emisních limitů 
pouze kombinovaným způsobem o 3 roky a dosažení imisních 
standardů do 22. 12. 2015. Avšak toto zcela neřeší požadavek tzv. 
rybí směrnice, kde je jasně dán termín vyhovění kvalitě těchto vod 
do 1. května 2009.

Obr. 2. Zastoupení ČOV na úsecích „rybných vod“ dle okresů

Obr. 3. Rozsah lososových a kaprových vod na území České republiky (zdroj www VÚV 
T.G.M., v.v.i.)

Toliko k legislativní stránce věci. Pro přehlednost je nařízení 
vlády č. 71/2003 Sb. – tedy stanovené lososové a kaprové vody, 
názorně převedeno do grafické podoby na internetových stránkách 
VÚV T.G.M., v.v.i. – v sekci Hydroekologický informační systém 
– http://heis.vuv.cz/data/isapi.dll?map=ryby& (ve zkratce HEIS). 

Bohužel však v informačních systémech zaměřených na jakost 
vod, ochranu vod a znečištění povrchových vod, nejsou zatím 
propojeny vrstvy zdrojů znečištění (ČOV) a těchto lososových 
a kaprových úseků toků. Takže prvotní a přehledná informace, 
jakého počtu ČOV a kterých konkrétních bodů znečištění se dané 
limity týkají, neexistuje. Toto spojení informací jsem zpracovala pro 
Zlínský kraj a vyplynuly z něj nečekané údaje. Počet ČOV (obr. 1), 
kde je úsek recipientu stanoven přímo jako lososová nebo kaprová 
voda, je v poměru 41:35 (lososová:kaprová), podíl ČOV nad těmito 
stanovenými úseky daného recipientu je 2:4 a počet vypouštějících 
ČOV do nestanovených vod, ale které jsou přítoky lososových nebo 
kaprových vod, je 7:7. V souhrnu 76 obecních ČOV vypouští odpad-
ní vody přímo do vod stanovených nařízením vlády č. 71/2003 Sb., 
z celkového počtu 98 obecních ČOV (data k 31. 12. 2007). Zastou-
pení ČOV v okresech Zlínského kraje – viz obr. 2. Ve 2 případech 
ČOV nejsou vody stanoveny, jelikož se jedná o toky v povodí Vláry 
tekoucí na území Slovenské republiky.

Obr. 1. Počet obecních ČOV ve Zlínském 
kraji

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

SFZP-OPZP_Vodni hospodarstvi_11-11-2009

pokračování na str. 389
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Na příkladě Zlínského kraje je vidět, kolika ČOV se tato proble-
matika týká. Z rozsahu stanovených úseků lososových a kaprových 
vod v nařízení vlády č. 71/2003 Sb. lze vyvodit, že to není okrajová 
a regionálně vázaná záležitost, ale dotýká se všech krajů víceméně 
stejně, jak je vidět na obrázku 3 z informačního portálu HEISu, 
kde modrá znamená lososovou vodu a zeleně jsou stanoveny úseky 
kaprových vod. 

Pro provozovatele ČOV je tedy důležitá nejen příprava na kom-
binovaný způsob stanovování emisních limitů pro vypouštěné 
odpadní vody, ale také informace, zda se jejich zdroj nachází na 
lososovém nebo kaprovém úseku a jaké to případně bude mít ještě 
důsledky na jejich technologie. Přechodné ustanovení uvedené 
v Čl. II novely nařízení vlády č. 229/2007 Sb. ukládá vodoprávnímu 
úřadu, aby v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých stanovil emisní limity tak, aby imisní standardy pro lososové 
a kaprové vody uvedené v novelizované příloze č. 3 nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. byly dosaženy nejpozději do 1. 5. 2009. Stane-li se 
případ, že by provozovatelé mající ČOV na úseku lososových nebo 
kaprových vod žádali o povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a museli z důvodu místních přírodních podmínek 
kvůli nevyhovující jakosti toku deklarovat BAT pro výjimku při 
stanovení emisních limitů, bylo by pak vhodnější vyčkat s žádostí 
o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách až do ledna 2010, kdy bude 
možné použít ustanovení § 6 odst. 11 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
v platném znění týkajícího se výjimek a dostát tak i aktuálnímu 
požadavku na plnění limitů u losových a kaprových vod. 
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The aim is to achieve to the progressive reduction of surface 
water and groundwater pollution an acceptable level and sus-
tainable water use in future. One of the influenceable source 
discharges liable to cause surface water pollution are wastewater 
treatment plants. This article describe to some of the legislative 
requirements of water protection and give examples from Zlin 
region. Detailed account of requirements resulting from the fish 
directive for the wastewater treatment plants described below. 
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Souhrn
Aktivity spojené s těžbou uranu byly ve střední části povodí 

řeky Svratky zahájeny ve druhé polovině padesátých let minulého 
století. Útlum těžby započal v 80. letech a od roku 1990 je těžba 
soustředěna jen na ložisku Rožná. 

Jedním z uzavřených dolů ve sledované oblasti je důl Olší, kte-
rý byl zatopen v lednu roku 1996. Současně byl zahájen provoz 
čistírny důlních vod Olší-Drahonín. Velká část ložiska Olší je 

odvodňována tokem Hadůvka do řeky Bobrůvky, podstatně menší 
severní část potokem Teplá do řeky Nedvědičky.

Vyhodnocení situace v období 2003 až 2008 prokázalo ovlivně-
ní vodního prostředí toku Hadůvka čerpanými důlními vodami 
vypouštěnými přes čistírnu důlních vod Olší-Drahonín a podzem-
ními vodami přiváděnými z podloží do toku prameny lokalizova-
nými zejména v dolní části nivy toku Hadůvka. Nebyl potvrzen 
negativní dopad na vodní ekosystémy toků Bobrůvka a Svratka. 

Úvod
Historie těžby uranu ve sledované oblasti

Aktivity spojené s těžbou uranu byly ve střední části povodí 
řeky Svratky zahájeny v roce 1958. Největším rozvojem těžby 
a úpravy uranové rudy, který probíhal v padesátých a šedesátých 
letech minulého století, docházelo k devastaci životního prostředí 
akumulacemi hald, vznikem odkališť a nesanovaných povrchových 
i podpovrchových průzkumných prací. 

Útlum těžby započal v 80. letech a od roku 1990 je těžba sou-
středěna jen na ložisku Rožná (viz obr. 1). V současnosti je toto 
ložisko, i přes původní záměr uzavření do konce roku 2005, posled-
ním aktivním dolem na těžbu uranu ve střední Evropě. Uranová 
mineralizace je reprezentována převážně minerály uraninitem 
a coffinitem [1].

Jedním z uzavřených dolů ve sledované oblasti je důl Olší, který 
byl zatopen 8. ledna 1996 a současně byl zahájen provoz čistírny 
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důlních vod (ČDV) Olší-Drahonín. Dekontaminace je založena na 
principu srážení radia chloridem barnatým (BaCl2) a zachycení 
srážek na filtrech, zachycení uranu na ionexových náplních sorp-
čních kolon a částečném okysličení železa (Fe) a manganu (Mn) 
v důlních vodách (nucené provzdušnění). Další informace o ložisku 
Olší zahrnující hydrogeologické podmínky jsou popsány v [2].

Hydromorfologické podmínky
Ložisko je odvodňováno štolou s volnou hladinou v nadmoř-

ské výšce 451,3 m (při technologické možnosti snížení hladiny). 
Všechny důlní vody čerpané z ložiska (to je 6–6,5 l.s-1) jsou před 
vypouštěním čištěny. Do důlních vod jsou vypouštěny také vody 
vytékající ze dvou odvalů ložiska. Celkově bylo z dolu Olší od roku 
1996 do roku 2007 vypuštěno 2 774 442 m3 vyčištěných důlních 
vod [3].

Po zatopení dolu Olší došlo k oživení hydrologických poměrů 
v širším okolí ložiska Olší. Vzhledem k rozsahu a situování důlních 
děl při daném geomorfologickém reliéfu je možný projev zatížení 
ze zatopeného dolu Olší do povodí dvou řek. Ložisko Olší je z větší 
části odvodňováno potokem Hadůvka do řeky Bobrůvky (Loučky). 
Severní část (podstatně menší část důlního pole) je odvodňována 
potokem Teplá do řeky Nedvědičky [3]. 

Tok Hadůvka má bystřinný charakter s velkým sklonem podél-
ného profilu – zhruba na toku délky 3 km klesá z nadmořské výšky 
451 m (výtok z dekontaminační stanice) na nadmořskou výšku 
342 m (ústí do řeky Bobrůvky). Údolní niva není vyvinuta v celém 
úseku toku Hadůvka. Koryto je v určitých úsecích poměrně úzké 
a ve dně toku je možné nalézt skalní prahy. Vývěry pramenů, které 
byly lokalizované v převážné míře v údolní nivě potoka, mají sou-
vislost s výskytem výše uvedených příčných prahů v údolí. V místě 
největších vývěrů z pramenů se vyskytují syenity – horniny, v nichž 
tektonické dislokace způsobují vyšší propustnost. Z celkové pozice 
toku Hadůvka lze konstatovat, že celý tok teče v oslabené tektonické 
zóně, související s hlavními tektonickými strukturami ložiska Olší. 
Přirozenou hydrologickou bariéru tvoří řeka Bobrůvka.

Potok Teplá má celkem 3 pramenné části, z nichž prakticky žádná 
není ovlivněna dobýváním na ložisku Olší a následným zatopením 

dolu. I když teče přes hlavní rudonosné struktury ložiska, byly 
mimo jakýkoli dosah prací (procesů) na ložisku.

Metodika
Odběrové profily, sledované v různém rozmezí v letech 2003 

až 2008, byly situovány na vybraných lokalitách ve střední části 
povodí řeky Svratky (viz obr. 1). 

Vzorky vody byly odebírány v měsíčním intervalu po celé období 
sledování. Vzorky sedimentů byly odebrány 3x ročně v roce 2006, 
následně potom 1x ročně v letech 2007 a 2008, vzorky plavenin 
byly odebírány čtvrtletně v letech 2007–2008.

Hodnoty průměrných denních průtoků byly převzaty z nej-
bližších limnigrafických stanic (zdroj dat: Povodí Moravy, s. p., 
Český hydrometeorologický ústav, Brno). Na odběrových profilech 
toku Hadůvka byly získány hydrometrováním.

Ve vzorcích povrchových vod byly stanovovány základní fyzikál-
ně-chemické ukazatele (teplota vody, pH, konduktivita a rozpuštěný 
kyslík), chemické ukazatele (koncentrace síranů, dusičnanů, chlori-
dů, železa, manganu a celkového organického uhlíku) a radiologické 
ukazatele (uran 238U a radium 226Ra).

Stanovení obsahu uranu bylo prováděno extrakčně spektrofoto-
metrickou metodou (ČSN 75 7614). Stanovení objemové aktivity 
radia 226Ra bylo prováděno v letech 2005–2006 přímým proměřová-
ním sraženiny síranu radnato-barnatého podle Mansfelda a v letech 
2007–2008 stanovením radia extrakcí radonu, který je v radioaktivní 
rovnováze s mateřským radionuklidem 226Ra, do toluenového scin-
tilátoru. Aktivita radonu (222Rn), která je ekvivalentní aktivitě 226Ra, 
se měřila ve scintilátoru MC 1256 (TEMA) s připojenou sondou 
NKQ 321. Při stanovování obsahu uranu a radia v sedimentech 
byla nejprve provedena jejich separace do kapalné fáze a následně 
analýza.

Stanovení akutní toxicity ve vzorcích vod v roce 2006 byla pro-
vedena podle akreditovaných metod laboratoře VÚV T.G.M. Brno, 
které vychází z platných norem ČSN EN ISO 6341, TNV 75 7754 
a TNV 75 7741 [4, 5, 6].

Pro stanovení genotoxicity byl použit Amesův fluktuační test 
genotoxicity dle Kajtové a Soldána, využívající auxotrofní kmeny 
Salmonella typhimurium His-, umožňující detekci mutagenů, 
které indikují zpětné mutace – reverze, což se projeví návratem 
k prototrofii, tj. ke schopnosti syntetizovat histidin [4]. V testu byly 
použity tři základní kmeny Salmonella typhimurium TA97, TA98 
a TA100. Kmen TA 97 a TA98 detekuje posunové mutace typu dele-
cí a inzercí bází. Kmen TA 100 indikuje mutace typu tranzicí nebo 

Obr. 2. Naměřené koncentrace uranu ve vzorcích vody ze 
sledovaných odběrových profilů Hadůvka – Skryje a Bobrůvka 
– Předklášteří seřazené podle velikosti (curan), empirická 
pravděpodobnost nepřekročení c90, aritmetický průměr cprům, 
imisní standard pro porovnání s c90 podle nařízení vlády 
[11] a odvozený imisní standard pro porovnání s cprům podle 
Metodického pokynu [12]

Tab. 1. Průměrný denní přísun uranu tokem Hadůvka do řeky 
Bobrůvky

Rok denní přísun uranu 238U (g.d-1) průtok (l.s-1)
průměr minimum maximum minimum maximum

2006 105 54 135 4,2 20,6

2007 167 65 298 6,2 37,4

2008 109 42 199 4,0 19,5

Obr. 1. Mapa zájmové oblasti s vyznačenými sledovanými toky 
a odběrovými profily
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transverzí. Ke zvýšení citlivosti metodiky 
přispívají tzv. přídatné mutace, které byly 
vřazeny do genomu indikátorových kmenů, 
a to tzv. mutace uvrB, rfa a gal a pKM 101 
plasmid [7]. 

Genotoxicita vzorků povrchových vod 
a sedimentů byla sledována ve dvou varian-
tách – bez, a s přídavkem S9 jaterní frakce, 
která se získává z jater pstruha duhového 
(Oncorhynchus mykiss) [8]. S9 frakce má zvýšit záchyt tzv. promuta-
genních látek, které se teprve mutageny a karcinogeny stávají až po 
metabolické aktivaci v organismu, kdy se přeměňují na deriváty, 
které jsou nejen vysoce mutagenní, ale i silně karcinogenní [9].

Výsledky a diskuze
Jakost vody

Koncentrace uranu v povrchové vodě v profilu Hadůvka 
– Skryje, který se nachází nad ústím toku Hadůvka do Bobrůvky, 
byla klasifikována podle hodnoty C90 a odpovídá V. třídě jakosti 
dle ČSN 75 7221 (vypočítaná hodnota C90 odpovídá koncentraci 
214 μg.l-1 238U) – tj. velmi silně znečištěné vodě [10] a přesahuje 
imisní standard nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění 
(40 μg.l-1 238U vyjádřeno hodnotou C90) [11] jak je znázorněno na 
obrázku 2.

Vysoké koncentrace uranu přinášené Hadůvkou jsou po zaústění 
do řeky Bobrůvky významně naředěny (5x vyšší hodnota dlouho-
dobého průměrného denního průtoku v Bobrůvce oproti Hadůvce 
v ústí), jak je patrné z obrázku 2, který demonstruje srovnání mezi 
koncentracemi uranu v profilech Hadůvka – Skryje a Bobrůvka 
– Předklášteří, který se nachází nad ústím Bobrůvky do řeky Svratky. 
Hodnota C90 je v tomto profilu 11,4 μg.l-1 238U a odpovídá II. třídě 
jakosti dle ČSN 75 7221, kterou jsou charakterizovány mírně zne-
čištěné vody (obrázek 2).

Průměrný denní přísun uranu a naměřené průtoky při ústí Ha-
důvky jsou uvedeny v tabulce 1.

Průměrné denní látkové zatížení vody uranem v odběrovém 
profilu Hadůvka – Olší, jenž je umístěn nad ČDV a není ovlivňován 
důlními vodami, bylo 2,4 g.d-1 v roce 2006 a 1,5 g.d-1 v roce 2007. 
Rozmezí jednotlivých hodnot činilo 0,2–6,0 g.d-1 pro celé období 
2006–2007. Pro odběrový profil umístěný asi 150 m pod výustí 
z ČDV (profil Hadůvka – pod ČDV) bylo průměrné denní látkové 
množství uranu ve vodě 14,8 g.d-1 v roce 2007. Rozmezí hodnot 
v tomto profilu činilo 5,6–19,1 g.d-1.

V ústí toku Hadůvka byly zjištěny také vysoké koncentrace síranů 
ve vodě. Spočtená hodnota C90 koncentrace síranů činí 772 mg.l-1. 
Tato hodnota odpovídá V. třídě jakosti podle ČSN 75 7221 a více 
než dvakrát překračuje hodnotu imisního standardu stanoveného 
v [11] (300 mg.l-1 SO4

2-, vyjádřeno hodnotou C90). Koncentrace 
síranů v řece Bobrůvka při ústí do řeky Svratky odpovídá hodnotě 
70,9 mg.l-1, což značí I. třídu jakosti vod podle ČSN 75 7221, tedy 
vodu neznečištěnou. 

V roce 2008 byly ve vzorcích vod z odběrového profilu Hadůvka 
– Skryje stanovovány koncentrace železa a manganu. Maximální 
měřená koncentrace železa byla 0,138 mg.l-1, průměrná koncentrace 
železa 0,072 mg.l-1. Maximální měřená koncentrace manganu byla 
0,035 mg.l-1, průměrná koncentrace manganu 0,025 mg.l-1. Žádná 
z měřených hodnot koncentrace železa a manganu nepřekročila 
hodnoty imisních standardů stanovených v [11] (C90 = 2,0 mg.l-1 
Fe, C90 = 0,5 mg.l-1 Mn).

Sedimenty a plaveniny
Vzorky sedimentů odebrané v období 2006–2008 byly nejprve 

sítovány přes síto frakce 63 μm. Množství uranu se ve vzorcích 
sedimentů odebraných na profilu Hadůvka – Olší pohybovalo 
v rozmezí 209–395 mg.kg-1 (průměrná hodnota byla 295 mg.kg-1). 
Množství uranu se ve vzorcích sedimentů odebraných na profilu 
Hadůvka – Skryje pohybovalo v rozmezí 36–398 mg.kg-1 (průměrná 
hodnota byla 172 mg.kg-1). Vzorky sedimentů byly odebrány také 1x 
v roce 2007 z řeky Bobrůvka nad a pod ústím Hadůvky. Oba vzorky 
obsahovaly přibližně 70 mg.kg-1 uranu. 

Také vzorky plavenin odebírané při ústí Hadůvky byly sítovány 
přes síto frakce 63 μm. Plaveniny byly zachycovány pomocí lapačů 
vyvinutých v rámci výzkumu. Doba expozice lapačů ve vybraných 
odběrových profilech činila jeden měsíc. Množství uranu se ve vzor-
cích plavenin pohybovalo v rozmezí 77 až 210 mg.kg-1 (průměrná 
hodnota byla 161 mg.kg-1). 

Stanovení akutní toxicity
V roce 2006 byla ve vzorcích povrchové vody a sedimentů 

jednorázově stanovena akutní toxicita v profilech Hadůvka – Olší 
a Hadůvka – Skryje. Vzorky povrchových vod a sedimentů ze sledo-
vaných profilů nevykazovaly toxický účinek na zástupce destruentů 
– bezobratlé organismy Daphnia magna a Thamnocephalus platy-
urus. Vzorky povrchových vod taktéž neprokázaly toxický účinek 
na zástupce producentů řasu Desmodesmus communis, s výjimkou 
sedimentu z odběrového profilu Hadůvka – Olší. 

Stanovení genotoxicity
V toku Hadůvka byla stanovena také genotoxicita vody, sedimen-

tů a plavenin. Nejprve byl zjišťován výskyt genotoxických látek ve 
vodě z odběrových profilů Hadůvka – Olší a Hadůvka – Skryje, a to 
v roce 2006. Pozitivní genotoxický účinek byl zjištěn ve vzorku 
povrchové vody z odběrového profilu Hadůvka – Olší pro variantu 
Amesova fluktuačního testu s S9 jaterní frakcí detekovanou kmeny 
Salmonella typhimurium TA98 a TA100, u vzorku z odběrového 
profilu Hadůvka – Skryje pro obě varianty Amesova fluktuačního 
testu – bez S9 jaterní frakce detekované kmenem S. typhimurium 
TA100 a s S9 jaterní frakcí detekované kmeny S. typhimurium TA98 
a TA100 (tabulka 2).

V roce 2007 byla stanovena genotoxicita vzorků sedimentů a pla-
venin odebraných na odběrových profilech toku Hadůvka pod čis-
tírnou důlních vod (Hadůvka – pod ČDV a Hadůvka – Skryje) pouze 
variantou Amesova testu bez S9 jaterní frakce, která nebyla získána 
z důvodu nepříznivého ovlivnění chovu pstruha duhového.

Pouze jeden z testovaných vzorků sedimentů a plavenin nevyka-
zoval genotoxický účinek ani pro jeden z detekovaných kmenů S. 
typhimurium, a to vzorek sedimentu z odběrového profilu Hadůvka 
– pod ČDV (tabulka 3). Oproti tomu vzorek plaveniny z téhož odbě-
rového profilu vykazoval pozitivní genotoxický účinek pro dva ze 
tří indikátorových (detekčních) kmenů S. typhimurium TA 98 a TA 
100 stejně jako vzorek sedimentu a plaveniny z odběrového profilu 
Hadůvka – Skryje.

V roce 2008 byla pozornost zaměřena na stanovení genotoxicity 
sedimentů ze tří odběrových profilů tohoto toku – Hadůvka – Olší, 
Hadůvka – pod ČDV a Hadůvka – Skryje.

Oproti roku 2007 se podařilo zajistit S9 jaterní mikrosomální 
frakce a genotoxicita byla stanovena oběma variantami Amesova 
fluktuačního testu – bez i s mikrosomální jaterní frakcí (tabulka 2). 
Kmen S. typhimurium TA 97 citlivě reaguje zejména na přítomnost 
látek s oxidačními účinky. V roce 2007 u něj nebyl zaznamenán 
žádný pozitivní výsledek v testech, a z tohoto důvodu nebyl v roce 
2008 použit. 

V profilu Hadůvka – Olší byl ve variantě Amesova testu bez 
použití S9 frakce zaznamenán pozitivní výsledek u kmene S. 
typhimurium TA 100. Tato varianta testu je zaměřena na sledování 
výskytu přímých mutagenů, způsobujících poškození DNA bez 
předchozí metabolické přeměny. I když byla u tohoto vzorku zazna-
menána mutagenní aktivita, stupeň rizika genotoxicity je u tohoto 
vzorku nízký. Ve variantě testu s jaterními enzymy byl pozitivní 
výsledek zjištěn taktéž u kmene S. typhimurium TA 100. 

Stejně jako v roce 2007, nebyla ve vzorku sedimentu z odběrové-
ho profilu Hadůvka – pod ČDV zjištěna přítomnost genotoxických 

Odběrový profil
Kmen Salmonella typhimurium

varianta bez S9 frakce varianta s S9 frakcí

TA97 TA98 TA100 TA98 TA100
Hadůvka – Olší negativní negativní negativní pozitivní pozitivní
Hadůvka – Skryje negativní negativní pozitivní pozitivní pozitivní

Tab. 2. Výsledky stanovení genotoxicity vzorků vody ze sledovaných profilů v roce 2006

Odběrový profil

Kmen Salmonella typhimurium

varianta bez S9 frakce

TA 97 TA 98 TA 100

Hadůvka – pod ČDV – sediment negativní negativní negativní

Hadůvka – Skryje – sediment negativní pozitivní pozitivní

Hadůvka – pod ČDV – SPM negativní pozitivní pozitivní

Hadůvka – Skryje – SPM negativní pozitivní pozitivní

Tab. 3. Výsledky stanovení genotoxicity vzorků sedimentů 
a plavenin ze sledovaných profilů v roce 2007
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látek v testu bez S9 frakce. Varianta testu s jaterní frakcí na záchyt 
promutagenů vykazovala u obou detekčních kmenů rovněž negativní 
výsledek. Vzorek neobsahoval žádné látky s mutagenními účinky.

Vzorek sedimentů z odběrového profilu Hadůvka – Skryje byl, 
stejně jako v roce 2007, pozitivní na výskyt genotoxických látek ve 
variantě testu bez S9 jaterní frakce u kmene S. typhimurium TA 100. 
U kmene S. typhimurium TA 98 byl oproti roku 2007 genotoxický 
účinek negativní. V testech s jaterními enzymy byly detekovány 
promutageny v koncentraci 16 ml.l-1 u obou použitých kmenů 
– S. typhimurium TA 98 a TA 100. Riziko genotoxicity je v tomto 
případě již zvýšené. 

Pouze ve vzorku sedimentu z odběrového profilu Hadůvka 
– Skryje byly nalezeny mutagenní látky způsobující nukleotidové 
delece a inzerce v sekvenci DNA již v nízkých koncentracích vzor-
ku. Z hlediska hodnocení genotoxicity představuje tento vzorek 
zvýšené riziko. Výsledky Amesova fluktuačního testu s použitím 
kmenů S. typhimurium TA 98 a TA 100 ve variantách testů bez 
i s jaterní S9 frakcí jsou zaznamenány v tabulce 4.

Závěr
Koncentrace vybraných ukazatelů jakosti vod (U, Fe, Mn, SO4

2-) 
v důlních vodách po zatopení dolu Olší v roce 1996 uvádí [1] a [3]. 
Koncentrace uranu v těchto vodách poklesla z 11,7 mg.l-1 (1996) na 
hodnotu 5,9 mg.l-1 (2007) – vyjádřeno ročními průměrnými hodnota-
mi. Koncentrace uranu v povrchových vodách odebíraných v odbě-
rovém profilu Hadůvka – Skryje (ústí toku) se pohybovaly v rozmezí 
52,0–329,0 μg.l-1. V odběrovém profilu Hadůvka – Olší byly zjištěny 
koncentrace uranu ve vodě v rozmezí 4,30–11,5 μg.l-1 a v profilu 
Hadůvka – pod ČDV v rozmezí 6,58–44,8 μg.l-1. Při porovnání hodnot 
v profilech nad a pod ČDV s hodnotami v profilu Skryje je patrné, že 
dochází k nárůstu množství uranu ve vodě v podélném profilu, což je 
způsobeno dotací toku Hadůvka podzemními vodami obohacenými 
uranem z podloží (syenity bohaté na uran), jenž přivádí pramenné 
vývěry v dolní části nivy toku Hadůvka. Dva významné prameny byly 
lokalizovány přibližně 1 km pod ČDV a přibližně 2,2 km nad profi-
lem Hadůvka – Skryje [3]. V ústí toku Hadůvka byly ve sledovaném 
období 2003–2008 naměřeny vysoké koncentrace uranu ve vodě, 
jež překračují stanovenou limitní hodnotu. Nebyl zjištěn významný 
negativní dopad důlních vod na vodní prostředí toku Bobrůvka, a to 
díky značnému naředění vod přitékajících Hadůvkou.

V průběhu let 2006–2008 probíhalo stanovení genotoxicity vody, 
sedimentů a plavenin v toku Hadůvka použitím Amesova fluktuač-
ního testu bez S9 jaterní frakce detekované kmeny S. typhimurium 
TA97, TA98 a TA100 a s S9 jaterní frakcí detekované kmeny S. 
typhimurium TA98 a TA100. Pozitivní genotoxický účinek byl zjiš-
těn jak v rámci sledování jednotlivých matric, tak i na jednotlivých 
vybraných profilech toku Hadůvka.

Zvýšené riziko z hlediska hodnocení genotoxicity představoval 
vzorek sedimentu z odběrového profilu Hadůvka – Skryje, ve kte-
rém byly nalezeny mutagenní látky způsobující nukleotidové delece 
a inzerce v sekvenci DNA již v nízkých koncentracích vzorku.

Pro získání ucelených informací o genotoxicitě vod, sedimentů 
a plavenin obohacených uranem a dalšími látkami je nezbytné 
potvrzení dosavadních výsledků testů genotoxicity provedených 
v rámci dalšího sledování toku Hadůvka.

Poděkování: Příspěvek byl zpracován s přispěním výzkumného 
záměru MZP0002071101. Autoři článku by rádi poděkovali stát-
nímu podniku DIAMO, zejména panu Ing. Antonínu Hájkovi, CSc., 
za poskytnutí informací a výsledků v rámci konzultací týkajících 
se ukončené těžby uranu na ložisku Olší.
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Uranium mining activities started in the studied middle part of 
the Svratka River basin in late 50-ties of the last century. A redu-
ction of uranium industry started in the late 80-ies and from the 
year 1990 the uranium mining activities has been concentrated 
only on the mine Rožná. 

One of the closed mine is the Olší mine, which was flooded in 
January 1996. Collaterally operation of the mine water treatment 
plant (MWTP) Olší-Drahonín was started. The larger part of the 
Olší mine area has been drained by the Hadůvka stream. The 
Teplá stream drains the north part, which is substantially smaller 
part of the minefield.

The water quality research performed from 2003 to 2008 proved 
that there is an impact of the mine water pumped from the closed 
Olší uranium mine area and discharged from the MWTP and un-
derground water from springs on the water quality of the Hadůvka 
stream. The water ecosystems of the lower part of the Hadůvka 
stream are impacted mainly by water originated from the springs 
located in the valley of the stream and drained syenit subsoil natu-
rally rich in uranium. No negative impact on the water ecosystems 
of the Bobrůvka and Svratka rivers was found.

Odběrový profil
Kmen Salmonella typhimurium

varianta bez S9 frakce varianta s S9 frakcí

TA98 TA100 TA98 TA100
Hadůvka – Olší negativní pozitivní negativní pozitivní
Hadůvka – pod ČDV negativní negativní negativní negativní

Hadůvka – Skryje negativní pozitivní pozitivní pozitivní

Tab. 4. Výsledky stanovení genotoxicity vzorků sedimentů ze 
sledovaných profilů v roce 2008
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Povodně na přelomu června 
a července v povodí Odry a úloha 
Povodí Odry, s.p.

Povodně dokážeme rozdělit na povodně z regionálních dešťů, 
pomalejší průběhem, ale postihující větší oblast, na povodně z pří-
valových srážek s rychlým průběhem, ale postihující malé území. 
Příroda však, jak je jí ostatně vlastní, dokázala letos opět překvapit 
a připravila najednou kombinaci obojího, a pokud jde o povodně 
přívalové, opravdu nešetřila, a to počtem ani silou.

Povodňová situace začala vysokým prognózovaným úhrnem 
srážek pro oblast Jeseníků a výstražnou informací hydrometeoro-
logického ústavu během víkendu a v pondělí 22. 6. 2009. Odbory 
vodohospodářských koncepcí a informací a vodohospodářského 
dispečinku Povodí Odry, s.p., začaly připravovat pomocí srážkood-
tokového modelu HYDROG prognózu vývoje průtoků. Na Jesenicku 
začaly 22. 6. dopoledne vypadávat srážky a pršelo v podstatě sou-
visle po tři dny do 25. 6. Celkový úhrn srážek za toto období byl 
vysoký a dosáhl např. ve stanici Jeseník 190 mm. Řeky na takový 
déšť reagovaly zpočátku pomalu z důvodu předchozího srážkového 
deficitu. Postupně se však rozvodňovaly a Vidnávka i Bělá dosáhly 
třetích povodňových stupňů s kulminacemi mezi dvou až pětiletou 
vodou 24. až 25. 6. Ostatní větší toky Jesenicka – Opava či Opavice 
dosáhly či se blížily v této epizodě druhému povodňovému stupni. 
K ohrožení zástavby a obyvatel došlo v několika případech, zejména 
na Opavici mezi Krnovem a Městem Albrechtice. Pokud bychom 
tuto epizodu hodnotili izolovaně, došli bychom k závěru, že šlo 
o povodeň běžnou, kulminacemi nízkou, odehrávající se téměř 
výhradně v korytech řek.

V jiných částech povodí byly v tomto období srážkové úhrny přib-
ližně poloviční nebo menší než na Jesenicku a nedošlo k výraznějšímu 
vzestupu hladin v tocích. Dne 23. 6. ve večerních hodinách se však 
začal v podhůří Beskyd projevovat také další druh srážkové činnosti 
– přívalový. V maximu bylo tento den zaznamenáno až 50 mm na 

stanici Ondřejník a říčka Ondřejnice velice rychle dosáhla na horním 
toku ve stanici Kozlovice téměř desetileté vody. Bouřka ale naštěstí 
nezasáhla delší úsek Ondřejnice, vlna se nezvětšila a řekou prošla bez 
větších škod. Naplno se ovšem bouřkový a přívalový charakter srážek 
projevil v extrémní události na Novojičínsku 24. 6. 2009. Např. mezi 
18.30 až 20.00 hodinou činil úhrn srážek zaznamenaný na stanici 
Hodslavice 74 mm, na stanici ČHMÚ v Bělotíně bylo později, mezi 
19. až 21. hodinou, zaznamenáno dokonce 115 mm. Šlo o setrvávání 
či obnovování bouřek nad poměrně plošně malým územím s kata-
strofálními následky. Déšť při této síle téměř nevsakoval a ve většinou 
sklonitém území způsoboval silný povrchový odtok ještě předtím, 
než dosáhl vodních toků. V potocích a řekách síla živlu dále rostla, 
byly i násobně překročeny stoleté průtoky. Nejvíce byly z našich toků 
zasaženy řeky Jičínka, Luha a Sedlnice, z větších toků spravovaných 
jinými správci také Zrzávka (LČR), Stranický potok a Grasmanka 
(ZVHS). Povodňové průtoky, ale nižší, byly zaznamenány také na 
Lubině, Ondřejnici, Olešné. Vzestup hladin v tocích byl ohromný 
a velice rychlý, např. na Jičínce v Novém Jičíně došlo ke zvýšení hla-
diny o cca 5 m, k překročení stoletého průtoku došlo cca do 1 hodiny 
od začátku stoupání hladiny v toku. Samozřejmě došlo k překročení 
kapacit koryt toků, zaplavení zástavby, výrazným erozním jevům, 
škodám na majetku, ohrožení obyvatel ve velkém měřítku a bohužel 
došlo také ke ztrátám devíti lidských životů. Nejvíce byly postiženy 
obce Jeseník nad Odrou, části Nového Jičína Bludovice, Životice, 
Žilina, obce Šenov, Kunín, Hodslavice. 

Voda z této bleskové povodně zaplavila Poodří a blížila se k Ostra-
vě. Úkolem Povodí Odry, s.p., bylo odhadnout kulminační průtok, 
dobu, kdy do Ostravy dorazí a připravit se na případný průchod 
hrázovými systémy. K nesnadnému odhadu postupu povodně 
a transformace vlny v Poodří opět posloužil srážkoodtokový model 
HYDROG. S našimi výsledky byly seznámeny povodňové komise 
Moravskoslezského kraje i Statutárního města Ostravy, které v prů-
běhu noci zahájily činnost. Předpověď srážkoodtokovým modelem 
se ukázala jako velmi přiléhavá a v Ostravě k větším škodám nedo-
šlo, a to ani v povodňově nejvíce ohroženém místě – osadě Žabník 
v Koblově, kde byly zřízeny provizorní hráze z gumových vaků. 
Situaci v Žabníku také pomohla manipulace na nádržích Olešná, 
Morávka a Žermanice a převodu vody ve Vyšních Lhotách.

Po odeznění povodně z Novojičínska v průběhu čtvrtka a cel-
kovém uklidnění situace i v pátek dopoledne se přívalové srážky 
opět vrátily. Tentokrát na Jesenicko. Silná bouřka zasáhla v pátek 
26. 6. odpoledne oblast Mikulovic, kde bylo za 45 min mezi 16.45 
a 17.30 h zaznamenáno 45 mm srážek, a to ještě nebyl zastižen 
střed bouřky. Zasaženy byly hlavně levostranné přítoky Bělé pod 
obcí Písečná k Mikulovicím a povodí pravostranného přítoku 
Vidnávky – Černého potoka. Bělá v Mikulovicích dosáhla v prů-
běhu půl hodiny třetího povodňového stupně, načež začala klesat. 
Třetího stupně dosáhla o něco později i Vidnávka ve Vidnavě. Ta 
však již klesat nestihla. Centrální oblast Jeseníků a také Rychleb-
ské hory byly přibližně od půl desáté večer do půlnoci zasaženy 
přívalovými dešti s měřenými úhrny do 50 mm s tím, že v oblasti 
Rychlebských hor byly dle radaru úhrny ještě vyšší. Vodou nasycená 
půda z předchozích dešťů a vysoká intenzita srážky – až 30 mm za 
hodinu – způsobily podobné jevy jako v oblasti Nového Jičína o dva 

dny dříve – silný povrchový odtok, záplavy 
domů vodou ze svahů, erozi, náhlé vzestupy 
hladin toků, vybřežení a rychlé zaplavení 
inundací. Větší postižená oblast znamenala 
i dopad na větších toky, Bělá v Mikulovicích 
dosáhla ještě o půlnoci průtoku, který se 
blížil padesátileté vodě, Vidnávka ve Vidna-

Povodeň na Vidnávce

Jičínka v Novém Jičíně
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vě dosáhla podobné velikosti průtoku o dvě 
hodiny poté. I na Jesenicku došlo k velkým 
materiálním škodám na majetku soukro-
mém, obecním i státním, zvláště na tocích 
LČR a ZVHS, kde se vyskytovala centra 
srážkové činnosti. Bohužel i zde došlo ke 
ztrátám dvou lidských životů.

Z meteorologického hlediska vše způso-
bovala tlaková níže s centrem nad Balkán-
ským poloostrovem, která nezvykle dlouho 
přiváděla nad naši oblast teplý a velmi vlhký 
vzduch, náchylný ke vzniku silných bouřek 
a přívalových srážek. Ta však ani po událos-
tech v Jeseníkách svoji pozici neopouštěla 
a hrozila dále. Dne 28. 6. se silné bouřky 
vyskytovaly opět pod Beskydami. Nejvyšší 
srážkový úhrn přes 50 mm byl zaznamenán 
na nádrži Olešná, přívalový déšť však byl 
rozdělen do třech podobných epizod, kte-
ré postupně stačily odeznít a kulminační 
průtok se pohyboval okolo dvouleté vody. 
Podobná srážková činnost s obdobnou 
odtokovou odezvou postihovala i další toky 
regionu, např. Stonávku, Petrůvku, kde bylo 
dosahováno povodňových stupňů, někdy 
i opakovaně, avšak bez vybřežení a škod. Bouřky však zesílily ještě 
jednou, a to ve čtvrtek 2. 7. V odpoledních hodinách se vytvořila 
silná bouřka v oblasti Fulneka a mezi 15. a 16. hodinou zde bylo 
zaznamenáno přibližně 45 mm srážek. Opět došlo k prudké odtoko-
vé reakci, Husí potok ve Fulneku dosáhl průtoku mezi padesátiletou 
a stoletou vodou a zaplavena byla zástavba zejména v městské části 
Jerlochovice, dále došlo k menším vybřežením i ve Stachovicích 
a níže po toku Husího potoka v Hladkých Životicích. Došlo ke 
škodám na městském, obecním i soukromém majetku. Tlaková níže 
ustoupila z oblasti Balkánu až ke konci týdne, tedy 4.–5. 7. 2009.

Povodeň se ve větším měřítku dotkla téměř výhradně toků, které 
spravuje závod Opava, a to nejvíce vodohospodářských provozů 
Skotnice a Jeseník. Tyto provozy byly také nejvíce zatíženy ať již sle-
dováním situace za samotné povodně, či následně zabezpečovacími 
pracemi, odstraňováním překážek z koryt, koordinací činností s ostat-
ními složkami záchranného systému, zjišťováním povodňových 
škod, přípravou příslušných protokolů a následně také zahájením 
odstraňování těchto škod. Pokud jde o stavební zásahy, byl na tocích 
proveden velký kus práce. Pracovní nasazení zasáhlo i do osobního 
života našich pracovníků, do jejich dovolených a podobně. 

Povodeň v našem povodí nebyla izolovanou událostí. Ve stejném 
období se přívalové srážky vyskytly také na jiných místech naší 
republiky, například v jižních a severních Čechách. Postiženy byly 
také některé okolní země.

S odstupem času byly sečteny povodňové škody na našich tocích. 
V celkovém souhrnu dosáhly škody na státním vodohospodářském 
majetku ve správě Povodí Odry, státního podniku, za povodní v červ-
nu a červenci 2009 částky 166 556 tis. Kč, z toho škody odstraňo-
vané akcemi investičního charakteru dosáhly 85 225 tis. Kč, škody 
odstraňované akcemi provozního charakteru 10 000 tis. Kč a škody 
odstraňované na pojištěném majetku 71 331 tis. Kč. Je to daň za to, 
že byl ochráněn majetek pobřežníků tím, že byla omezena eroze 
a toky zůstaly převážně ve svých původních korytech. Na omezení 
škod se významně podílely také stavby realizované v posledních 
letech, např. veškeré úpravy Bělé a Vidnávky, hráz a zeď na Lubině 
v Příboře, úprava Husího potoka v Hladkých Životicích. I to by mělo 
přispět k dobrému pocitu, že naše práce má smysl.

Ing. Petr Březina
technický ředitel

Povodí Odry, státní podnik
Fota: archiv Povodí Odry, státní podnik

Zrzávka ve Hodslavicích

Rozsah záplavového území na řece Jičínce Situace na Sedlnici v Ženklavě
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Aktuální trendy  
v kalovém hospodářství
Pavel Jeníček, Dana Pokorná, Jana Zábranská

Klíčová slova
čistírenský kal – energetické využití – globální trendy – materiálové 
využití – recyklace

Souhrn
Článek hodnotí současný stav i vývoj kalového hospodářství 

čistíren odpadních vod využívajíc poznatky autorů z letošního 
vrcholného setkání odborníků z této oblasti na světové konferenci 
– Sustainable Management of Water & Wastewater Sludges.

Úvod
Současné biologické čištění odpadních vod je z velké části 

založeno na zkoncentrování znečištění do kalů (organické zne-
čištění, fosfor a další polutanty). Zpracování kalů na čistírnách 
odpadních vod proto musí, podobně jako samotné čištění odpad-
ních vod, naplňovat celou řadu stále zpřísňovaných pravidel 
a limitů. Kalové hospodářství dnes spotřebovává na velkých čistír-
nách zhruba polovinu provozních nákladů, ale na druhou stranu 
představuje prodaná elektrická energie z bioplynu, vedle stočného, 
další významný zdroj příjmu provozovatelů. Z tohoto důvodu je 
třeba technologii kalového hospodářství nejen zdokonalovat, ale 
současně také optimalizovat a racionalizovat. Tento požadavek 
se na poli výzkumu a vývoje promítá do zvýšeného zájmu o nové 
poznatky z oblasti kalového hospodářství i mimo tradiční oblasti 
– Evropu a Severní Ameriku. Ne náhodou se poslední celosvětová 
kalová konference (Sustainable Management of Water & Wastewater 
Sludges 2009) uskutečnila letos v srpnu v čínském Harbinu (více 
než 300 účastníků ze 40 zemí). Autoři se v tomto článku pokusili 
shrnout jak aktuální stav, tak moderní trendy v kalovém hospodář-
ství čistíren odpadních vod.

Aktuální stav a nové trendy
Již delší dobu je zřejmé, že se racionální zpracování čistírenských 

kalů stává jedním z mnoha kontroverzních ekologických problémů. 
Na jedné straně se zdůrazňuje, že kaly obsahují řadu polutantů, 

které mohou být pro člověka nebezpečné, přičemž mezi nejčastěji 
diskutované polutanty patří: patogenní mikroorganismy, těžké 
kovy, perzistentní organické látky, endokrinní disruptory, rezidua 
léčiv a kosmetických prostředků. Na druhé straně se stále častěji 
připomíná, že jsou kaly cennou surovinou, jejíž energetická a hno-
jivá hodnota je nesporná, a že je nezbytné je v rámci racionálního 
hospodaření se surovinovými zdroji co nejvíce využívávat. Toto vše 
se odrazilo v tematickém zaměření zmiňované konference, které 
lze charakterizovat následujícím výčtem hlavních projednávaných 
okruhů:
1. Zahušťování, odvodňování, stabilizace a minimalizace kalů.
2. Inovace technologií zpracování kalů.
3. Likvidace kalů a využití kalů jako zdroje surovin.
4. Charakteristika kalů, analytické metody.
5. Zemědělské využití kalů, sporné otázky a řešení.
6. Principy trvale udržitelného kalového hospodářství, legislativa.
7. Výzvy kalového hospodářství v rozvojových zemích.

Ad 1) Zahušťování, odvodňování, stabilizace 
a minimalizace kalů

Jedním z primárních úkolů kalového hospodářství zůstává mini-
malizace množství a zlepšování finální kvality kalů. Jako velice 
perspektivní se z tohoto pohledu jeví různé dezintegrační procesy, 
u kterých je hodnocen nejen příspěvek k minimalizaci výsledného 
množství kalů, ale také příspěvek k degradaci specifických polu-
tantů, jako jsou například residua kosmetických a farmaceutických 
přípravků. Dalšími zmiňovanými technologiemi byly například 
enzymatická úprava kalů nebo kondicionace s využitím nanočás-
tic – oba postupy sice přinášejí zajímavé zlepšení odvodňovacích 
vlastností kalů, ale ekonomická reálnost těchto technologií zatím 
nebyla dostatečně prokázána, a to ani v případě, že jsou používány 
de facto odpadní materiály.

Ad 2) Inovace technologií zpracování kalů
Je třeba zmínit, že se mnoho zásadních inovačních idejí neobje-

vilo, spíše dochází k optimalizaci nedávno objevených technologií 
s ohledem na jejich ekonomickou životaschopnost – to se týká 
zejména dezintegračních postupů. Stále používanějším posledním 
stupněm před finální koncovkou zpracování kalů se stává sušení. 
Tento trend je zřetelný nejenom ve vyspělých zemích a hlavním 
cílem je využití levných nebo odpadních zdrojů tepla. Častěji se 
však uplatňují další kritéria, podle kterých jsou inovativní techno-
logie hodnoceny. Vedle technické a ekonomické stránky věci se více 
akcentují energetické aspekty v nejširším pohledu spolu s emisemi 
skleníkových plynů, akceptovatelností veřejností, zápachem a další 
dříve opomíjené aspekty.

Ad 3) Likvidace kalů a využití kalů jako zdroje surovin
Soudobé strategie využívání kalů zachovávají na prvním místě 

energetické zpracování kalů: výroba bioplynu pro kaly s nízkou suši-
nou (alternativně také kombinovaná biotechnologická výroba vodíku 
a bioplynu) a různé varianty termických postupů pro kaly s vysokou 
sušinou. V této oblasti se ovšem také stupňuje intenzita výzkumu 
a vývoje nových postupů pro využívání fosforu z kalů, protože se dá 
relativně brzy očekávat poptávka po takových technologiích a sku-
tečnost, že čistírenský kal je jednou z nejperspektivnějších surovin 
vzhledem ke své „obnovitelnosti“, je všeobecně známá.

Ad 4) Charakteristika kalů, analytické metody
Charakteristika kalů zůstává významným tématem, přičemž 

jsou prezentovány nejen nové metody (např. kompresibilita kalů, 
relaxační jev u odvodněných kalů), ale je také diskutováno netra-
diční využití některých tradičních metod pro popis vlastností 
kalu, jako je například CST – čas kapilárního sání. Problémem 
také zůstává správná interpretace získaných výsledků, mimo jiné 
rovněž u zmíněné metody CST nebo u testů biologické rozložitel-
nosti a stability kalů.

Velká pozornost je nově věnována kvalitě kalů z membránových 
biologických reaktorů a jejímu srovnání s kaly z klasických biolo-
gických systémů.

Ad 5) Zemědělské využití kalů – sporné otázky a řešení
Zajímavý je často výrazně odlišný přístup k hodnocení rizik spo-

jených se zemědělským využitím kalů v různých částech světa. Na 
jedné straně některé evropské země, dovádějíce do extrému princip 
předběžné opatrnosti, zakazují jakoukoli aplikaci kalů v zeměděl-
ství. Na druhé straně lze pozorovat rostoucí podíl zemědělského 
využití kalů v řadě jiných zemí – Skandinávie, USA – viz grafy na 
obrázku 1.Obr. 1. Vývoj finálního zpracování kalů v USA
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Ad 6) Principy trvale udržitelného 
kalového hospodářství, legislativa

Studie amerických univerzit vyhodnocu-
jící vliv dvacetileté aplikace kalů (třídy B 
podle klasifikace Environmental Protection 
Agency USA) dokládají zvýšení koncentrací 
C, N a P v půdě, aniž by došlo ke zvýšení 
celkové salinity. Koncentrace těžkých kovů 
se zvýšila pouze u Zn, Cu a Cd, přičemž ani 
v jednom případě nepřekročila povolené 
limity, a současně se dařilo toto zvýšení 
redukovat důslednou kontrolou zdrojů 
kovů a jejich regulací. Došlo ke zvýšení 
mikrobiální diverzity v půdě, ale neproká-
zala se dlouhodobá perzistence enterických 
patogenů v půdě, ani jejich průnik do pod-
zemních vod. Sledovány byly také některé 
látky řazené do skupiny takzvaných endo-
krinních disruptorů. U polybromovaných 
difenyletherů (PBDE) byl například deteko-
ván nárůst jejich koncentrací, avšak kde je 
hranice jejich nebezpečnosti, nebylo dosud 
stanoveno. Bylo zjištěno, že PBDE jsou díky 
své silné hydrofobicitě ochotně vázány na 
kaly a následně pak na jíl a organické koloi-
dy, a proto je jejich další migrace minimální. Rovněž byl prokázán 
jejich pomalý rozklad v půdě. Tyto výsledky ukazují, že látkám 
tohoto typu bude nutné v budoucnu věnovat vyšší pozornost, aby 
se jasněji definovala jejich rizikovost.

Vystoupení zástupců různých zemí potvrdila, že termín udržitel-
nost má nejen své technické a ekonomické, ale i geografické, soci-
ologické a politické stránky, a zejména nejednoznačná hodnocení. 
Dobře to ilustroval příspěvek z Jihoafrické republiky prezentující 
příklad zemědělského využití kalů, s řečnickou otázkou na závěr: 
Je racionální brzdit zemědělské rekultivační využití kalů, které 
nedosahují předepsanou kvalitu (legislativa byla převzata z EU), 
zúrodňuji-li poušť?

Ad 7) Výzvy kalového hospodářství v rozvojových zemích
Vzhledem k místu konání konference byla věnována tato sekce 

zejména vývoji a problémům kalového hospodářství v Číně. Překva-
pující až šokující je zejména dynamika vývoje. Razantní výstavba 
čistíren odpadních vod zde vyvolala akutní potřebu řešit zpraco-
vání nově produkovaných kalů. Pár čísel pro ilustraci: v průběhu 
poslední pětiletky bylo postaveno cca 700 ČOV, čímž se jejich počet 
téměř zdvojnásobil. Tyto čistírny produkují cca 12 milionů tun kalu 
za rok (vyjádřeno v sušině kalů), což je pro srovnání více než celá 
EU dohromady a asi 60krát více než v České republice. Většina 
nově postavených ČOV (odhaduje se 80 %) nemá vyřešeno (ne-
existuje, nebo není dostatečně funkční) kalové hospodářství. Proto 
jsou plánovány pro příští pětiletku masivní investice do výstavby 
a optimalizace kalových hospodářství, ale rovněž do výzkumu, 
protože se ukázalo, že automatické přebírání osvědčených kalových 
technologií často nevede k úspěchu, kvůli specifickým vlastnostem 
místních kalů (vysoký podíl anorganické složky, vysoké koncentrace 
polutantů z průmyslových odpadních vod apod.).

Česká reprezentace
Potěšující je, že světové kalové fórum potvrdilo, že Česká repub-

lika patří mezi země, které mají co nabídnout mezinárodnímu fóru 
jak v oblasti výzkumu (přednáška „Výhody mikroaerobního prostře-
dí při anaerobních čistírenských procesech“ a postery „Biologická 
stabilita anaerobně fermentovaných kalů“ a „Hodnocení sanitační 
kvality čistírenských kalů – srovnání metod“), tak v oblasti pro-
vozní aplikace moderních technologií (přednáška „Intenzifikace 
anaerobní stabilizace kalů jako nástroj k energetické soběstačnosti 
čistírny odpadních vod“), ale i v oblasti organizační (český zástupce 
v programovém výboru konference).

Závěr
To, čemu dnes říkáme moderní kalové hospodářství, je tech-

nologie, která je rozšířená v Evropě, Severní Americe, Austrálii, 
Japonsku a několika dalších regionech. Zbytek světa se s těmito 
technologiemi teprve postupně seznamuje. Hlavním důvodem této 
disproporce je fakt, že ačkoli jsou odpadní vody produkovány všude, 
kde žije lidská populace, produkce kalů je lokalizována pouze tam, 

kde jsou používány intenzivní technologie čištění odpadních vod. 
To znamená, že dnes většinu čistírenských kalů v globálním měřítku 
produkuje a zpracovává EU a USA. V blízké budoucnosti však lze 
očekávat, že minimálně stejnou produkci čistírenských kalů bude 
mít například Čína nebo Latinská Amerika.

V současné přelomové době je na místě položit si otázku, zda 
jdeme správnou cestou, když jeden ekologický problém (odpadní 
vody) nahrazujeme jiným (kaly). Odpověď je, alespoň zatím, jed-
noznačné ano. Za prvé: rizika spojená s nečištěnými vodami jsou 
pro obyvatelstvo i životní prostředí nesrovnatelně vyšší ve srovnání 
s riziky spojenými s čistírenskými kaly. A za druhé: zkoncentrování 
znečištění do kalů nám umožňuje tyto látky vytěžit a využít je ať už 
jde o energii, nutriční prvky nebo jiné potenciální suroviny.

Poděkování: Tento příspěvek byl vypracován v rámci výzkum-
ného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM 
6046137308.
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podářství budou vloženy zálohové listy na odběr r. 2010. 
Pokud chcete jakoukoliv změnu v odběru, dejte nám vědět 
obratem na stranska@vodnihospodarstvi.cz. Ušetříte nám 
čas a peníze. Děkujeme.
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Složení kalů 
z komunálních ČOV 
z hlediska jejich 
potenciální nebezpečnosti 
Marie Michalová

Klíčová slova
kal – organické mikropolutanty – rezidua léčiv a přípravků osobní 
péče (endokrinní disruptory) – složení kalů – výzkum, využití

Souhrn
Aktuální problematika znečištění kalů z komunálních ČOV 

mikropolutanty a následná kontrola vzhledem k možnostem 
odstranění tohoto znečištění z odpadních vod a kalů při biolo-
gickém čištění odpadních vod je stále více ve středu pozornosti 
současného výzkumu. Článek popisuje situaci v dané proble-
matice z posledních let jak z hlediska vodního tak odpadového 
hospodářství. Podává stručné informace o stavu výzkumu a jeho 
výsledcích v EU a u nás včetně nástinu směrů, kterými je třeba se 
v našem výzkumu dále zabývat.

u

Úvod
Otázce znečištění splaškových odpadních vod a následně kalů 

mikropolutanty je v současnosti věnována v EU i ve světě značná 
pozornost. Rovněž u nás se výzkum začíná zaměřovat na problema-
tiku znečištění odpadních vod těmito komponenty, v daleko menší 
míře pak i znečištění kalů při  biologickém čištění odpadních vod.

Z prací v oblasti vodního hospodářství, konkrétně v příspěvcích 
„Vize vývoje městského odvodnění a ČOV“ Nové polutanty [1] 
a „Metody odstraňování xenobiotik“ [2] prezentovaných na kon-
ferenci Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí ČR, Velké 
Bílovice, říjen 2008, autoři uvádějí, že:

„V EU je na trhu více než 100 000 xenobiotik s odhadem, že 70 % 
z nich je nebezpečných pro člověka nebo ekosystém. Přibližně 
30 % jsou tzv. každodenní chemikálie, jejichž spotřeba činí asi 
1 tunu za rok. 

V ČR je připravovaná databáze těchto chemikálií na webových 
stránkách: www.xenobiotika.cz. Xenobiotika jsou definována jako 
chemické sloučeniny nalezené v organizmech u nichž se nepřed-
pokládá, že by byly jimi produkovány nebo že by se v nich dokonce 
měly vyskytovat. Další definice říká, že to jsou chemikálie, které se 
objevují ve větší koncentraci než je obvyklé. Xenobiotika lze rozdělit 
dle jejich použití či původu do několika skupin:
• Léky (antibiotika, estrogeny, stereoidy).
• Produkty denní potřeby (šampony, krémy, detergenty).
• Pesticidy, fungicidy, herbicidy.
• Jedy.
• Průmyslové chemikálie – např. polychlorované bifenyly.
• Těžké kovy.

U léků se předpokládá, že velké procento 
je z těla vyloučeno nemetabolizováno. Do 
odpadních vod tak vstupuje velké množství 
léků jako biologicky aktivní látky. Specific-
kým příkladem je Propofol, látka používající 
se při anestezii, která se vylučuje z těla z více 
než 90 % nemetabolizovaná. To je příklad, 
který ukazuje, jak velké množství nemetabo-
lizovaných léků může být přítomno v odpad-
ních vodách komunálního typu.”

Aktuálnost dané problematiky směrované 
zejména na mikropolutanty v městských 
odpadních vodách dokládají vybrané disku-
tované otázky (kromě dalších) na konferenci, 
která se konala 24. až 27. května tohoto roku 
v Dánsku s názvem „Dynamika mikrobiální 
populace v biologickém čištění odpadních 
vod” [3]:

• Identifikace, kvantifikace, charakteristizace a klasifikace mikro-
organismů přítomných v biologickém čištění odpadních vod.

• Genomika a proteomika přítomných mikroorganismů v biologic-
kém čištění odpadních vod.

• Dynamika mikrobiální populace ve flokulaci, granule nebo bio-
film v biologickém čištění odpadních vod.

• Optimalizace složení mikrobiálních společenstev ve vztahu 
k odstraňování dusíku.

• Kalové procesy v mikrobiálních společenstvích.
• Problémy s pěněním.
• Kontrola aktivovaného kalu a jeho vlastností při usazování 

a odvodňování kalu.
• Modelování procesů aktivace kalu, laboratorní a pilotní studie, 

matematické modely verifikace a kalibrace matematických mode-
lů.

• Degradace xenobiotik.
Z uvedeného výběru náplně konference vyplývá široká škála pro-

blémů, které je třeba též v našich podmínkách řešit. Některé z nich 
jsou již v rámci výzkumu vodního hospodářství zkoumány.

Kvantifikace spotřeby léčiv a cíle výzkumu ve vodním 
hospodářství

Kvantifikaci spotřeby léčiv v ČR nemáme v hmotnostním vyjád-
ření zatím k dispozici. Ve studijní rešerši pro VÚV T. G. Masaryka, 
v.v.i „Rešerše o rozšíření antibiotik v kalech z čistíren odpadních 
vod a dalších biologicky rozložitelných materiálech, jejich biot-
ransformaci při nakládání a úpravě s těmito odpady a vlivu anti-
biotik na výrobu bioplynu ze surovin obsahujících antibiotika“ 
[4] se hodnotila i spotřeba léků v ČR. Autoři zde též konstatují, že 
se spotřeba léků v tomto vyjádření v ČR nesleduje a bylo by třeba 
v případě pokračování výzkumu jak ve vodním, tak v odpadovém 
hospodářství spotřebu humánních i veterinárních antibiotik i dal-
ších léčiv a hormonálních přípravků v ČR určitým způsobem 
v tomto směru upřesnit.

Množství léků a jejich spotřeba je v ČR uváděna v počtu balení. 
Tato forma neumožňuje podat přesnější přehled, jaká množství rezi-
duí léčiv se mohou dostat různými cestami do životního prostředí 
jako organické mikropolutanty. Pro ČR je zatím možno orientačně 
převzít vybrané údaje v hmotnostním vyjádření spotřeby na rok 
z následujícího přehledu spotřeby léčiv z Rakouska a jiných zemí 
v EU – viz tabulka 1 a 2 [5], přepočet na specifickou spotřebu na 

Kategorie látka spotřeba 
kg/rok

Pharmaceutical analgetika) Diclofenac (DCF) 6143

Pharmaceutical analgetika) Ibuprofen (IBP) 6696

Pharmaceutical (lipid regulator Bezafibrate (BZF) 4474

Pharmaceutical (antiepileptic) Carbamaezpine (CBZ) 6334

Pharmaceutical (contrast media) Iopromide (IPM) 5386

Pharmaceutical (tranquilizer) Diazepam (DZP) 125

EDC Bisphenol-A (BPA) ~14,500,000

EDC Nonylphenol (NP) ~7,000,000

Tabulka 1. Sledované vybrané komponenty a jejich spotřeba 
v Rakousku

Zdroj: Clara ( 2005 b) - [5]

země Rakousko Francie Finsko SRN Polsko Švýcarsko Španělsko Švédsko
rok 1997 1998 1999 2001 2000 2000 2003 2005
Počet obyvatel v mil. 8 58,5 5,2 82,4 38,6 7,3 43,2 9

Diclofenac 6,659 14,9 800 49 20,879 3,887 32,3 3,383

Ibuprofen 6,601 166,2 60,372 128 58,577 15,714 276,1 170,779

Bezafibrate 4,398 34,5 600 26 827 1,574  600

Diazepam 130 400 200 440 498 40 900 178

Carbamazepine 6,433 35,2 5,3 78 41,361 4,065 20 7,382

Roxithromycin 380 9,3 400 6,2 2,044 149 300 14

sulfamethoxazole 832 22,4 - 47 31,989 2,572 12,7 1,447

17αethinylestradiol - - 0,1 48 8 4 12 1

lopromide 6,3 73,4 - 13 10,101 11 - -

Tabulka 2. Roční spotřeby vybraných léčiv a ingrediencí ve vybraných zemích (tuny) 
s orientačním počtem obyvatel (mil.) [5]

Zdroj: Kümmerer, 2004 [5], Clara [12]
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osobu a rok z tabulky 2 je uveden v tabulce 3. Data z ČR z let 1998 
až 2003 zjištěná v rámci výzkumu pro projekt ESAC (European 
Surveiillance of Antimicrobial Consumption) udávají počet DDD 
humánních antibiotik – viz tabulka 4 [4]. 

DDD je různě velká, faktorů ovlivňujících velikost dávek v hmot-
nostním vyjádření je více, podle toho o jaké antibiotikum (respekti-
ve lék) se jedná. Např. u ibuprofenu to mohou být jednotky, desítky 
až stovky mg na den, u tetracyklinu cca 200 mg/den, mnohá léčiva 
a jejich doporučené denní dávky jsou závislé např. na tělesné váze 
pacienta či stadiu nemoci apod. Z uvedeného vyplývá, že hmotnost-
ní vyjádření spotřeby léků v členění po skupinách je náročný úkol, 
jehož aspoň částečné splnění vyžaduje značné úsilí. 

Pro doplnění informace o možnosti pohledu na spotřebu léčiv v ČR 
uvádíme v grafu 1 celkový objem léčivých přípravků distribuovaných 
do lékáren a dalších zdravotnických zařízení v ČR v DDD/1000 oby-
vatel/den v období jednotlivých čtvrtletí od 1/2005 do 1/2009 [14]. 
Údaje z tabulky 4 a grafu 1 však nejsou srovnatelné.

Z grafu 1 vyplývá, že objem distribuovaných léčivých přípravků 
je v ČR poměrně stabilní, výkyv ve druhém čtvrtletí roku 2006 je oje-
dinělý a byl způsoben pravděpodobně novelizací úhradové vyhláš-
ky na limity léčivých přípravků vzhledem k navýšení finančních 
limitů zdravotními pojišťovnami. Na zvýšení počtu distribuovaných 
balení se podílela zřejmě i vyšší možnost předpisu léčiv.

V roce 2001 vešlo v platnost Rozhodnutí EP a Rady č. 2455/2001/
ES – Seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky. Vznikl 
„Systém stanovení látek založený na monitorování a modelování, 
postup COMMPS“ ve spolupráci s experty zúčastněných zemí EU, 
zejména Vědeckým výborem pro toxicitu, ekotoxicitu a ŽP, Evrop-
skou agendou pro ŽP a dalšími.

V současnosti je v seznamu 33 skupin prioritních látek, kdy jde 
většinou o průmyslové látky a těžké kovy. 

Ke stanovení úlohy xenobiotik v koloběhu městských odpad-
ních vod včetně strategie pro minimalizaci dopadu těchto látek 
na člověka a ekosystém má pomoci též program COST Action 636 
– Xenobiotics in the Urban Water. 

Zdůrazňujeme, že se v této části článku, přes jednoznačnou pro-
vázanost problematiky, zatím v zásadě jedná o určitý popis a řešení 

dané problematiky z pohledu a pozice vod-
ního hospodářství, nikoli z pozice hospoda-
ření s odpady.

Metody odstraňování xenobiotik  
na ČOV [2]:

Xenobiotika bývají často vysoce rezistentní 
vůči metabolickým přeměnám. Přesto bylo 
zjištěno, že mohou podléhat biotransforma-
ci. Může být tedy změněna jejich chemická 
struktura, mohou být detoxikovány či zcela 
mineralizovány, a tak nevratně eliminovány 
z prostředí. Schopnost rozkládat tyto látky 
byla nalezena u všech hlavních taxonomic-
kých1) skupin mikroorganismů. (1)Taxonomie 
je věda zabývající se rozdělením organismů 
(taxonů) podle určitých pravidel do jednotli-
vých hierarchicky uspořádaných kategorií.) 

Základní schéma odstraňování xenobiotik 
při čištění odpadních vod obsahuje následu-
jící procesy:
• Biodegradace a biotransformace

• Odpařování, vyprchání
• Sorpce
• Stripování

Obr. 1. Schéma odstranění xenobiotik v ČOV

země Rakousko Francie Finsko SRN Polsko Švýcarsko Španělsko Švédsko
rok 1997 1998 1999 2001 2000 2000 2003 2005

Diclofenac 0,832 0,255 153,846 0,595 0,541 0,532 0,748 0,376

Ibuprofen 0,825 2,841 11,610 1,553 1,518 2,153 6,391 18,975

Bezafibrate 0,550 0,590 115,385 0,316 21,425 0,216 66,667

Diazepam 16,250 6,838 38,462 5,340 12,902 5,479 20833 19,778

Carbamazepine 0,804 0,602 1,019 0,947 1,072 0,557 0,463 0,820

Roxithromycin 47,500 0,159 76,923 0,075 0,053 20,411 6,944 1,556

Sulfamethoxazole 104,000 0,383 0,570 0,829 0,352 0,294 0,161

17αethinylestradiol 0,019 0,583 0,207 0,548 0,278 0,111

lopromide 0,788 1,255 0,158 0,262 1,507

Tabulka 3. Specifické roční spotřeby vybraných léčiv a ingrediencí ve vybraných zemích 
v mg/os/rok (přepočet tabulky 2)

Zdroj: Kümmerer, 2004 [5], [12]

Humánní antibiotika v ČR – DDD (počet) na 1000 obyvatel/den
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Celkem 18,27 18,62 18,56 18,49 17,09 16,65

Tetracyklin 2,9 3,14 3,29 3,29 3,06 2,85

Sulfonamid a trimethoprim 1,7 1,62 1,47 1,49 1,25 1,18

Ostatní antibakteriální léčiva 0,85 0,85 0,87 0,86 0,96 1,16

β-laktam senzitivní penicilin 2,69 2,54 2,39 2,33 2,31 2,24

Širokospektré peniciliny 3,32 3,57 3,56 3,36 2,69 2,59

Kombinované (včetně β-laktam inhibitorů) 1,86 1,95 2,06 2,21 2,19 1,96

β-laktam rezistentní penicilin 0,14 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10

Cefalosporiny 1,35 1,26 1,27 1,20 1,07 0,99

Makrolida 2,45 2,41 2,36 2,41 2,26 2,39

Quinolony 0,97 1,08 1,09 1,13 1,09 1,09

Tabulka 4. Doporučené denní dávky (DDD) humánních antibiotik v ČR (počet DDD/1000 
obyvatel/den) – podle Urbášková, ústní sdělení, 2007 – v letech 1998 až 2003

Zdroj: Matějů V., Kyclt R., 2008 [4]

Graf 1. Celkový objem léčivých přípravků 
distribuovaných do lékáren a dalších 
zdravotnických zařízení v ČR v DDD/1000 
obyvatel/den v období 1. čtvrtletí 2005 až 
1. čtvrtletí 2009

Procesy v ČOV:
• Primární stupeň: dovede odstranit jen polárně rozpustné látky 

z vody sorpcí do kalu. Následuje sedimentace a odtah kalu, dále 
odpaření do atmosféry (difuzní výměnou na rozhraní voda-vzduch) 
a konečně biotransformace, která má potenciál snížit koncentraci 
chemikálií během doby zdržení v nádrži

• Biologický stupeň: V aktivaci probíhají obdobné procesy jako 
u primárního stupně. Díky aeraci nutné pro správný průběh 
nitrifikace a kromě již výše zmíněných procesů dojde i ke stri-
pování. Uvolňování těkavých látek pokračuje i v dosazovací 
nádrži

• Ostatní způsoby: Moderní čistírny mají různé druhy nádrží s roz-
dílnými typy bakterií a chemickými podmínkami, které umožňují 
snížit znečištění v porovnání se systémy obsahujícími jen jednu 
nádrž primárně odstraňující dusík a fosfor z kalu.
Nízkonákladovými a nízkoúdržbovými možnostmi čištění odpad-

ních vod je použití mokřadů nebo hydroponie. 
Mezi další způsoby můžeme zařadit membránový reaktor či další 

procesy oxidace (UV radiace, ozon, peroxid vodíku).
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Cíle a počáteční výsledky výzkumu ve vodním 
hospodářství

V současné době SFŽP ve svém operačním programu ve vazbě 
na státní politiku ŽP (2004–2010) vyhlásil aktualizované cíle 
v prioritních oblastech. Z nich uvádíme v souvislosti s uvedenou 
problematikou z oblasti „ŽP a kvalita života” cíl – Snižování zátěže 
prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutatnty 
a z oblasti „Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové 
toky a nakládání s odpady” pak dílčí cíl – Zlepšení sledování 
výskytu a pohybu nebezpečných látek kontaminujících podzemní 
a povrchové vody. Tyto cíle udávají současné i výhledové význam-
né směry výzkumu v dané problematice nejen ve vodním, ale též 
v odpadovém hospodářství.

Cíle dané SFŽP jsou pro vodní hospodářství naplňovány ve VÚV 
T. G. Masaryka, v.v.i., ve výzkumném záměru (VZ MZP002071101 
„Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vod-
ní složce ŽP, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé 
užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů”) v subprojektu C 
„Antropogenní vlivy na povrchové vody”, který řeší od roku 2007 
komplexněji problematiku výskytu a transportu vybraných léků 
v povrchových a odpadních vodách, včetně sledování jejich mož-
ných dopadů na biotu v recipientech odpadních vod s jejich výsky-
tem. Článek J. Svobody a kol. (2009): Léčiva a čistírny odpadních 
vod – možnosti odstraňování a reálná data [6] poskytuje přehled 
o prvních ucelených datech z území ČR získaných z dosavadních 
výsledků uvedeného subprojektu, a to jednak o zátěži tří ČOV 
vybranými léčivy a jejich odstraňování z odpadních vod a rovněž 
též  o zátěži povrchových vod. V rámci dosud provedených prací 
byly měřeny koncentrace vybraných léčiv s mezí stanovitelnosti 
v oblasti 1 μg.l-1 metodou HPLC-UV (na kapalinovém chromatografu 
s UV detekcí). Ze sledovaných léčiv a jejich metabolitů byly v ČOV 
prokázány měřitelné koncentrace ibuprofenu, kyseliny salicylové, 
diklofenaku a karbamazepinu. Jejich koncentrace v podélném 
profilu technologických linek vybraných čistíren odpadních vod 
obecně klesaly, nejnižší koncentrace byly nalezeny na odtocích. 
V recipientech nebyl použitou metodou prokázán výskyt žádné ze 
sledovaných látek. 

To je dosavadní přehled vybraných cílů a prvotních závěrů z vý-
zkumu ve vodním hospodářství ve VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. 

Kaly z komunálních ČOV jako odpady jsou výstupem z tech-
nologie čištění OV, ale výzkum a řešení problematiky z pohledu 
odpadového hospodářství de facto do cílů v rámci vodní politiky 
zahrnuty nejsou. Jedním z důvodů je kromě jiného to, že laboratorní 
sledování a zjišťování koncentrací vybraných mikropolutantů – resi-
duí léčiv a prostředků osobní péče v pevné matrici je u nás teprve 
v začátcích výzkumu, i když ve světě tento výzkum pokročil. 

Cíle a stav výzkumu řešené problematiky 
v odpadovém hospodářství (nakládání s kaly jako 
s odpadem)

Pro směrování konkrétnějších cílů výzkumu v odpadovém hospo-
dářství je proto třeba v první řadě obdobně jako ve vodním hospo-
dářství stanovit prioritní polutanty z kategorie reziduí léčiv a PPCPs 
(prostředků osobní péče) v kalech, které by bylo třeba a možno 
sledovat. Toto stanovení v kalech není snadné. Oproti stanovení 
znečištění ve vodním prostředí, je tady stanovení koncentrací zne-
čištění mikropolutanty komplikovanější, zejména s přihlédnutím 
k měření a zjišťování dosahovaných minimálních koncentrací 
v kalech jako v pevné matrici (možnosti detekce a stanovení stan-
dardů). Při výzkumu je třeba přitom přihlížet podle dosavadních 
výsledků a znalostí k několika kritériím: 

Jako hlavní kritérium je vhodné zhodnotit fyzikálně-chemické 
charakteristiky jednotlivých látek, z nich pak především rozdělo-
vací koeficient (poměr oktanol-voda – Kow). Rozdělovací koeficient 
n-oktanol/voda je definován jako poměr rovnovážných koncentrací 
rozpuštěné látky ve dvoufázovém systému dvou omezeně mísitel-
ných rozpouštědel – n-oktanolu a vody: 

Kow = Co/Cw 

kde: 
Co je koncentrace látky v n-oktanolu (μg ml-1),
Cw je koncentrace látky ve vodě (μg ml-1).

Rozdělovací koeficient je tedy podíl dvou koncentrací, je bezroz-
měrný a obvykle je vyjádřen v logaritmickém tvaru log Kow. Hodno-

ta Kow závisí na environmentálních podmínkách jako je pH, teplota, 
iontová síla apod. Je tedy nezbytné vždy definovat experimentální 
podmínky pro správnou interpretaci dat Kow.

Tento poměr je podle dosavadních výsledků výzkumu jeden 
z hlavních parametrů určující chování polutantu na biologických 
ČOV a jeho přítomnost v kalech. Většina léčiv a jejich reziduí je ve 
vodě dobře rozpustná, a tudíž i hodnoty Kow jsou relativně nízké, 
to platí především pro léčiva používaná v nejvyšším množství jako 
jsou ibuprofen a další protizánětlivé látky. 

Je možno vyslovit určitý závěr, že riziko kontaminace životního 
prostředí látkami s nízkým Kow prostřednictvím využívání kalů 
ČOV v zemědělství, je tedy relativně velmi nízké, v porovnání 
s rizikem, které představuje „vyčištěná“ odpadní voda.

Někteří autoři uvádějí, že v kalech se mohou ve vyšších koncen-
tracích vyskytovat látky s hodnotami logKow vyššími než 2. Aby 
došlo k prokázanému snížení množství, můžeme v našich úvahách 
předpokládat a považovat za prioritní sledovat ty polutanty, které 
mají hodnoty logKow vyšší než 3. 

To splňují látky z těchto skupin:
•	 látky s estrogenním účinkem: ethinylestradiol (4,2), estradiol (3,9), 

estron (3,4),
•	 regulátory krevních tuků: gemfibrozil (4,77), bezafibrate (4,25),
•	 protizánětlivé látky: naproxen (3,18), ketoprofen (3,15),
•	 antibiotika: tylosin (3,5), azithromycin (až 3,16), celá skupina 

fluoroguinolonů
•	 antialergeny: loratadine (4,7).

Z výsledků provozu i výzkumu [též 5, 12] kromě jiného vyplývá, 
že dalším z důležitých parametrů v relaci s nárůstem mikroorganis-
mů a koncentrací znečištění na výtoku z čistírny při biologickém 
procesu čištění odpadních vod je doba zdržení kalu (SRT). Degra-
dací určité specifické látky (znečištění) v závislosti na době zdržení 
kalu je určena kritická hodnota pro stáří kalu. Kritické hodnoty se 
stanovovaly v [5, 12] pro různé mikropolutanty. Jedním ze závěru 
prací je, že v čistírnách pracujících s dobou zdržení kalu nižší než 
je kritická hodnota stáří kalu, lze očekávat výtokové koncentrace 
v rozsahu a rozdělení podle absorpční rovnováhy, zatímco tam, kde 
se pracuje se SRT vyššími než kritická hodnota, dojde k degradaci 
znečištění. 

Dalším kritériem pro výběr sledovaných vhodných prioritních 
mikropolutantů je vhodné využít údajů o environmentálním riziku 
jednotlivých látek. 

Z tohoto ohledu jsou nejčastěji zmiňovány látky ze skupin: 
•	 antibiotika (rezistence patogenů),
•	 látky se steroidním účinkem např. hormony (feminizace rybí 

populace). 
Toto kritérium by však nemělo být hlavním kritériem, protože dat 

o riziku pro životní prostředí je zatím velmi málo a jsou dostupná 
zatím jen pro látky z výše uvedených nejznámějších skupin. Při 
zohlednění tohoto parametru vystupují do popředí především fluo-
roguinolony, látky ze skupiny antibiotik, u nichž byly zaznamenány 
vysoké koncentrace v kalech a koncentrace se nesnižují ani při u nás 
nejčastějším anaerobním zpracování (stabilizací) kalů.

Pokud by se podskupina léčiva a rezidua léčiv rozšířila na celou 
skupinu PPCPs (prostředků osobní péče), byl by vhodným adeptem 
pro sledování nonylfenol, který se vyskytuje v kalech ve vysokých 
koncentracích a může vykazovat i ekotoxické účinky.

Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že pro výzkum v odpadovém hos-

podářství jsou podle dosavadních výsledků z hodnocení složení 
kalů z pohledu jejich znečištění dosud zjištěnými mikropolutanty 
nejvhodnějšími kandidáty pro monitorování: 
•	 látky s estrogenním účinkem – ethinylestradiol, estradiol, estron,
•	 antibiotika – především pak fluoroguinolony,
•	 4-nonylfenol (zástupce PPCP - metabolit surfaktantů).

Výzkum je třeba v počáteční fázi zaměřit na větší ČOV s delší 
dobou zdržení kalu, minimálně 20–30 dní. V menších čistírnách 
s dobou zdržení kalů s hodnotou nižší než kritická hodnota stáří 
kalu pravděpodobně nemusí dojít k znatelnější degradaci tohoto 
druhu znečištění z čištěných odpadních vod. V případě výsledného 
reprezentativního zjištění nebezpečných vlastností kalů z hlediska 
vybraných a následně sledovaných mikropolutantů, bude třeba 
nakládat s těmito kaly jako s nebezpečným odpadem a následně 
tomu přizpůsobit adekvátní výhledový způsob odstranění takových-
to kalů, zejména je však vyloučit ze zemědělského využití. 
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Na závěr je třeba připomenout, že problematice reziduí léčiv 
v kalech se věnovalo zatím velmi málo autorů a proto tyto závěry 
mohou být teoreticky mírně zavádějící.

Poděkování: Zpracováno s podporou výzkumného záměru MŽP 
0002071102 Výzkum pro hospodaření  s odpady v rámci ochrany 
životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimaliza-
ce vzniku odpadů a jejich hodnocení) subprojekt 2– Problematika 
vlastností a využití kalů z čistíren odpadních vod 2008, (subprojekt 
1 Problematika biologicky rozložitelných odpadů 2009).

Zkratky
COMMPS – systém stanovení látek založený na monitorování 
a modelování 
COST – systém zpracování dat – nákladů 
ČOV – čistírna odpadních vod
ČR – Česká republika
DDD – doporučená denní dávka
EDCs – endokrinní disruptory
ES – Evropské společenství
ESAC – European Surveiillance of Antimicrobial Consumption 
EU – Evropská unie
HPLC – kapalinová chromatografie – analyticko fyzikálně-chemická 
separační metoda
Kow – rozdělovací koeficient – poměr: oktanol-voda
logKow – logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol-voda 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
OV – odpadní vody
PPCPs – prostředky osobní péče
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SRT – doba zdržení kalu
UV radiace – ultrafialové záření
ŽP – životní prostředí
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Composition of waste water treatment plants’ sewage sludges 
regarding their potential hazardousness (Michalová, M.) 

Key words
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Actual issue of removal of micropollutants such as endocrine 
disrupting compounds (EDCs) or pharmaceuticals from waste 
water and sludge is of increased interest in the present research of 
biological treatment of waste water. Theme of this article is survey 
of the state of art in the research of water and waste management 
in the EU and in the Czech Republic. It brings information of the 
EU research results and outline of trends which should be further 
investigated. 
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nění lesní půdy a malé vodní nádrže v lesích. 
Jednotlivé kapitoly pojednávají o obecných 
podkladech, o teoretických i praktických 
zásadách pro navrhování, provádění a uží-
vání staveb. Všechny stati jsou zpracovány 
podle nejnovějších zásad a poznatků, dopl-
něny potřebnými tabulkami, grafy, obrázky 
i fotografiemi a odkazy na různá ustanovení 

tak, aby sloužily potřebám projektové, 
prováděcí i provozní praxe a poskytly 
informace, jak se postupuje při navrho-
vání, umísťování, povolování, ohlašo-
vání, provádění, užívání, udržovacích 
pracích nebo změnách staveb pro 
plnění funkcí lesa. V knize je věnována 
pozornost také ekonomické efektivnosti 
předmětných staveb.

Publikace je určena všem inženýrům 
a technikům, kteří se profesně zabývají 
managementem lesní dopravní sítě, 
malých vodních nádrží v lesích a sprá-
vou drobných vodních toků i poslucha-
čům vysokých škol a univerzit.

Případní zájemci o publikaci se 
mohou obrátit na:

Mgr. Soňa Rafajová
Informační centrum ČKAIT s.r.o.

Sokolská 15
120 00 Praha 2

Telefon: 227 090 221 
E-mail: srafajova@ckait.cz 
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Společnost HST Hydrosystémy 
nabízí komplexní řešení problémů s čištěním a čerpáním 
odpadních vod, úpravou vody nebo nakládáním s dešťo-
vými vodami. Do předmětu naších činností patří výroba 
a montáž zařízení, realizace zakázek na klíč, inženýr-
ské a projekční služby pro komunální i v průmyslové 
aplikace. Uplatnění nacházíme v čistírnách odpadních 
vod, úpravnách pitných a průmyslových vod, dešťových 
zdržích, odlehčovacích objektech, čerpacích stanicích, 
přehradách či skládkách odpadů.

Specifickým oborem je projektování a výroba unikátních zařízení 
pro kanalizační objekty a dešťové zdrže.

Podélné automatické česle HST-HSR®

Podélné česle jsou instalovány na 
přelivné hrany odlehčovacích objektů 
a slouží k zachytávání plovoucích nečis-
tot při dešťových událostech. Plovoucí 
látky zachycené česlemi HSR® jsou po 
poklesu hladiny shrabovány zpět do 
kanalizace.

Průliny mezi horizontálními česlicemi 
jsou volitelné od 4 do 8 mm. Čištění je 
zajištěno pomocí hydraulicky poháněné-
ho hřebenového mechanismu. 

Odlehčovací plováková klapka HST-ASK®

Odlehčovací klapka 
ASK® je instalována na 
přelivné hraně odlehčo-
vacích objektů. Při stou-
pající hladině v kana-
lizaci při dešťových 
událostech umožňuje 
aktivovat dodatečný 
retenční objem kana-
lizace. Při samotném 
odlehčení zabraňuje 
úniku plovoucích látek 
do recipientu.

Klapka je ovládána automaticky pomocí plováku v oddělené 
plovákové komoře.

ASK® má zároveň i funkci protipovodňové ochrany.

Odlehčovací plováková klapka HST-GSK®

Odlehčovací klapka 
GSK® je instalována na 
přelivné hraně odleh-
čovacích objektů a je 
řízená závažím. Maxi-
mální vzdutí v kanali-
zaci je přímo úměrné 
váze tohoto závaží. 

Pokud je závaží tvoře-
né plovákem, lze GSK® 

provozovat také jako pro-
tipovodňovou klapku.

Vyplachovací vany HST-AWS®

Vyplachovací vana 
AWS® je zařízení pro čiš-
tění podélných dešťových 
zdrží a retenčních objektů. 
Principem čištění je vytvo-
ření dostatečně silného 
proudu vody, který svou 
kinetickou energií splách-
ne usazeniny ze dna těch-
to retenčních objektů.

Díky vylepšené excen-
trické geometrii, uchycení a dalším speciálním konstrukčním detai-
lům bylo u vany AWS® dosaženo maximálního rázového efektu.

Plovoucí norné stěny HST-STW®

Norná STW® je sama 
o sobě plovákem umís-
těným před přelivnou 
hranou odlehčovacích 
objektů. Při stoupající hla-
dině v kanalizaci, začne 
zároveň stoupat i plovou-
cí norná stěna a dokáže 
tak trvale zadržet plovou-
cí nečistoty. 

Plovoucí norné stěny 
jsou dodávány ve dvou verzích – v provedení s vertikálním posu-
vem a radiálním posuvem.

Pro oblast čištění a čerpání odpadních vod dodává společnost HST 
Hydrosystémy strojně technické vybavení, elektroinstalace či systémy 
řízení dle požadavků zákazníků. Specifickými a zároveň unikátními 
komponentami jsou:

Suché membránové plynojemy HST-EH:
Membránový plynojem je 

tvořen plynotěsnou nádrží 
– ocelovou nebo betono-
vou, ve které je umístěna 
membrána se závažím. 

Membrána je uchycena 
na vodícím teleskopu, kte-
rý zajišťuje přesný verti-
kální pohyb membrány při 
plnění plynojemu.

Provozní tlak plynu je 
možné regulovat přidávání 
nebo ubíráním závaží. Standardní rozsah se pohybuje mezi 20 a 30 
mbar, maximální až do 65 mbar.

Kompaktní jednotky hrubého předčištění KOMPA:
Jedná se o kompaktní 

jednotku hrubého předčiš-
tění zahrnující jemné čes-
le, lis na shrabky s integro-
vaným praním, vynášecí 
šnekový dopravník shrab-
ků, podélný provzdušněný 
lapák písku s podélným 
odtahem a vynášecím šne-
kem a lapák tuků. Zařízení 
je vybaveno také vlastním 
havarijním obtokem. Kompaktní jednotky se dodávají ve velikost-
ních řadách od  20 l/s do 320 l/s.

Šneková čerpadla KUHN
Šnekové čerpadlo KUHN 

KWS jsou konstruována 
pro dopravu silně znečis-
těných kapalin, kalů apod. 
Mají schopnost dopravovat 
kapaliny s většími, případ-
ně i vláknitými přimíseni-
nami bez nutnosti instala-
ce česlí.Jsou konstruována 
pro sklon až 40°a průtok 
až 1850 l/s. Jsou jednodu-
ché a robustní konstrukce, 
s vysokou provozní spolehlivostí, dlouhou životností, jednoduchou 
obsluhou a vysokou účinností. 

Ing. Petr Hellmich
HST Hydrosystémy s.r.o.
Školní 14, 415 01 Teplice

tel. +420 417 560 563
tel. +420 724 289 370

www.hydrosystemy.cz
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Váš partner v oblasti oprav,
 údržby a dodávek investičních celků pro vodní hospodářství.

Nabídka služeb:
Zajišťování činností údržby včetně provádění oprav 
(elektroúdržba a telemetrie, stavební údržba, strojní údržba)

Technická diagnostika 
(měření tlaků, průtoků, bezdemontážní diagnostika točivých strojů, )

Komplexní dodávky technologických celků 
(včetně projekční, konzultační a poradenské činnosti)

Montáže vodoměrů

Doprava a mechanizace 
(cisternové vozy, sklápěcí a valníkové vozy, jeřáby, zemní práce)

Česká voda - Czech Water, a.s.
Ke Kablu 971, 120 00  Praha 10

Tel.: +420 272 172 103, fax: +420 272 705 015
E-mail: info@cvcw.cz, web:  www.cvcw.cz

Česká voda - Czech Water, a.s. - člen skupiny Veolia Voda
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Produkcia bioplynu na komunálnych 
čistiarnach odpadových vôd na Slovensku

Igor Bodík, Miroslav Hutňan, Stanislav Sedláček,  
Miroslava Kubaská 

Kľúčové slová
bioplyn – anaeróbne vyhnívanie – komunálne ČOV – rozložiteľné 
odpady – obnoviteľné zdroje energie

Súhrn
Prezentovaná práca sa zaoberá zhodnotením súčasného 

stavu produkcie bioplynu na slovenských ČOV. Kapacita 
kalového a plynového hospodárstva je ďaleko vyššia a je 
nedostatočne využívaná. Z technologického hľadiska majú 
vyhnívacie nádrže dostatok objemu na potenciálne zvyšo-
vanie produkcie bioplynu. Zvýšenie produkcie bioplynu by 
mohlo byť realizované vhodným výberom a dávkovaním 
externých substrátov, ktoré by zároveň prispeli k zvýšenej 
produkcii energie. V závislosti od použitých substrátov by 
bola potrebná minimálna resp. malá technologická úprava 
procesu vyhnívania. 

Úvod
Biologická čistiareň odpadových vôd (ČOV) je vo svojej zá-

kladnej podstate zariadenie na odstraňovanie predovšetkým 
organických foriem znečistenia prítomných v odpadovej vode. 
Organické znečistenie sa čiastočne transformuje do kalu, ktorý 
s využitím moderných technológií predstavuje významný zdroj 
energie. Energia prítomná v čistiarenskom kale sa „zušľachťuje“ 
v anaeróbnych procesoch vznikom bioplynu (metánu). Tento pro-
ces sa v súčasnosti stáva mimoriadne ekonomicky zaujímavým, 
predovšetkým energetickým využívaním bioplynu. 

V ostatných rokoch pokročila mimoriadne dopredu technoló-
gia transformácie energie z bioplynu na elektrickú energiu cez 
kogeneračné jednotky. Na ČOV sa tento proces začal využívať, 
pričom ekonomické prínosy z výroby elektrickej energie sú pre 
prevádzku ČOV veľmi zaujímavé. 

Produkcia bioplynu ako obnoviteľného zdroja energie sa v Eu-
rópskej únii rozvíja predovšetkým v dôsledku jeho produkcie 
na skládkach odpadov, komunálnych ČOV a na bioplynových 
staniciach. Dominantnú produkciu bioplynu (63 %) a jeho trans-
formáciu na elektrickú energiu vykazujú predovšetkým skládky 
odpadov. V ostatných rokoch však stále väčšie uplatnenie získava 
produkcia bioplynu na ČOV a bioplynových staniciach. ČOV 
produkujú v rámci EÚ asi 20 % z celkovej produkcie bioplynu, 
pričom v niektorých krajinách predstavujú 
významný podiel na celkovej produkcii 
bioplynu (Nemecko, Poľsko, Rakúsko). 
V Českej republike sa na celkovej produk-
cii bioplynu podieľalo 96 ČOV s celkovou 
ročnou produkciou 54,8 mil. m3 bioplynu 
(44,6 % celkovej produkcie bioplynu v ČR). 
Okrem toho ešte 12 priemyselných ČOV 
vyprodukovalo asi 2,6 mil. m3 bioplynu, 
čo však na celkovej českej produkcii pred-
stavovalo iba 2,1 % [2,3]. 

Produkcia bioplynu je na Slovensku 
dominantná predovšetkým na ČOV. 
V ostatných rokoch sa postavilo niekoľ-
ko bioplynových staníc (BPS) a uvažuje 
sa s výstavbou niekoľkých ďalších, ale 
vzhľadom na nejasnú energetickú politiku 

štátu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie globálne ide o veľmi 
malé produkcie bioplynu. Ďalším závažným nedostatkom našej 
energetickej ekonomiky je výrazné zaostávanie výroby elektrickej 
energie z bioplynu na Slovensku za vyspelými krajinami EÚ. 
Podľa oficiálnych štatistík v porovnaní s vyspelými krajinami 
vyrábame mimoriadne nízky podiel energie z bioplynu. Na druhej 
strane je však potrebné konštatovať, že oficiálne údaje, ktoré za 
SR odchádzajú do štatistík EÚ, sú často nesprávne a nezodpove-
dajú realite. Napr. podľa Správy MH SR [4] sa v 18 komunálnych 
ČOV na území SR vyprodukovalo cca 17 490 000 m3 bioplynu za 
rok (400 TJ). Už samotný počet komunálnych ČOV, na ktorých 
sa produkuje a spracováva bioplyn, nezodpovedá skutočnosti, 
podobne aj množstvo produkovaného bioplynu a vyrobenej 
elektrickej energie. 

S cieľom zmapovať aktuálnu situáciu v produkcii a využívaní 
bioplynu na komunálnych ČOV bol vypracovaný na OEI FCHPT 
STU dotazník, ktorý bol zaslaný všetkým prevádzkovateľom ČOV, 
kde bol predpoklad produkcie bioplynu. Vďaka ochote techno-
lógov vo vodárenských spoločnostiach sme získali komplexný 
a reálny prehľad o základných parametroch ČOV, vyhnívacích 
nádrží, produkcii bioplynu a produkcii elektrickej energie na 
týchto ČOV. Prieskum produkcie bioplynu vznikol na základe 
výskumného projektu SK0023 zo zdrojov Nórskeho finančného 
mechanizmu (NFM) a Štátneho rozpočtu pod názvom „Vytvorenie 
centra excelentnosti pre využitie obnoviteľných zdrojov energie 
na Slovensku“, ktorý má pomôcť rozvoju výskumu a aplikácii 
procesov v oblasti termických a biologických procesov pri vyu-
žívaní obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. 

Ďalším a pre prax dôležitejším cieľom tohto príspevku je defi-
novať „voľné“ kapacity v kalovom a plynovom hospodárstve na 
jednotlivých ČOV a navrhnúť možnosti ich lepšieho vyťaženia, 
napr. prídavkom rôznych zdrojov organického uhlíka, ktoré 
zintenzifikujú proces produkcie bioplynu a následne aj zefektív-
nia proces transformácie bioplynu na tepelnú alebo elektrickú 
energiu. Oblasť intenzívnejšej produkcie a využívania bioplynu 
na Slovensku sa javí ako veľmi perspektívna oblasť, ktorá by 
mohla mať aj významný ekonomický príspevok na prevádzku 
slovenských čistiarní.

Zhodnotenie stavu prevádzky kalového a plynového hos-
podárstva na ČOV SR
Kalové hospodárstvo

Ako je zrejmé z údajov uvedených v tab.1, celková kapaci-
ta sledovaných ČOV je vyše 5,5 mil. EO, čo je viac ako počet 
obyvateľov SR (v počte EO je aj podiel priemyslu). Reálny údaj 
o vyťaženosti slovenských ČOV však poukazuje na to, že až na 
pár výnimiek (Komárno, Bratislava – DNV a Pezinok) všetky 
čistiarne sú zaťažované výrazne pod ich projektovanú kapacitu. 

Parameter jednotka hodnota
Celkový počet ČOV s plynovým hospodárstvom ks 47
Dimenzovaná kapacita ČOV EO 5 553 382
Reálne vyťaženie ČOV % 41,1
Celkový objem vyhnívacích nádrží (VN) m3 162 074
Špecifický objem VN na pripojeného EO l/EO 72
Celková produkcia bioplynu na ČOV m3/deň 51 520
Produkcia bioplynu na 1 pripojeného EO l/EO.deň 20
Počet ČOV s kogeneračnými jednotkami ks 18
Celkový inštalovaný výkon KGJ na ČOV kWel 3 750
Celková vyprodukovaná elektrická energia na ČOV kWhel/deň 35 385

Tab. 1. Prehľad základných technologických parametrov komunálnych ČOV na Slo
vensku s produkciou bioplynu
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Bežne sa tu stretávame aj s hodnotami pod 20-30 % vyťaženosti 
ČOV (Žilina, Prešov a mnoho iných). V niektorých aspektoch je 
takto voľná kapacita výhodou, obvykle však z prevádzkového 
hľadiska s tým môžu byť spojené mnohé technologické problémy 
(odstavovanie prevádzkových objektov a i.). Priemerná vyťaženosť 
komunálnych ČOV na Slovensku je asi 41%, čo je mimoriadne 
nízka hodnota, treba si však uvedomiť, že mnohé dimenzované 
kapacity sú z historického hľadiska uvádzané podľa starších 
projektových dokumentácií, kde neboli zohľadňované požiadavky 
na odstraňovanie dusíka a fosforu. 

Pri štúdii vyťaženia kalového hospodárstva, konkrétne objemu 
vyhnívacej nádrže, na ktorú je napojený jeden EO, zistíme, že špe-
cifické objemy vyhnívacej nádrže (ŠOVN - liter/EO) sú pomerne 
vysoké. Priemerná hodnota špecifického objemu VN je 72 l/EO, 
pričom čistiarne s najvyššou hodnotou ŠOVN sú znázornené 
na obr. 2. Najmenšiu hodnotu ŠOVN vykazuje ČOV Komárno 
(19 l/EO, a pritom má vysokú špecifickú produkciu bioplynu!), 
najvyššiu hodnotu vykazuje ČOV Púchov (172 l/EO).

Ako je zrejmé z obr. 1, pomerne vysoký počet ČOV má hodnoty 
ŠOVN mimoriadne vysoké (viac ako 80-100 l/EO), čo vo väčšine 
prípadov môže predstavovať neefektívnu prevádzku kalového 
hospodárstva (niekde je časť objemov odstavená, ale do štatis-
tiky bol zahrnutý celkový objem). Ďalším dôležitým faktorom 
efektívnej prevádzky VN je aj zdržná doba kalu vo VN. Priemerná 
hodnota zdržnej doby kalu vo vyhnívacích nádržiach SR (spolu 
s uskladňovacou nádržou) je asi 33 dní, pričom kolíše v rozsa-
hu od 12 do 92 dní. Všetky uvedené hodnoty svedčia o tom, že 
väčšina čistiarní má kalové hospodárstvo predimenzované, resp. 
nedostatočne vyťažené. Je zrejmé, že niektoré ČOV ešte v súčas-
nosti prechádzajú rekonštrukciou, resp. budú rekonštruované 
a množstvo pripojených obyvateľov sa zvýši, napriek tomu možno 
konštatovať, že na veľkej väčšine čistiarní sú voľné kapacity na 
spracovanie externých organických substrátov.

Plynové hospodárstvo
Vo všetkých 47 sledovaných ČOV bolo funkčné plynové hospo-

dárstvo, napriek tomu z niektorých ČOV nie sú k dispozícii údaje 
o produkcii bioplynu (nabiehala prevádzka produkcie bioplynu, 
rekonštrukcia kalového hospodárstva a pod.). V roku 2007 bolo 
na slovenských ČOV vyprodukovaných asi 51 500 m3 bioplynu 
denne, čo predstavuje ročnú produkciu takmer 18 mil. m3 bio-
plynu. Najmenšiu produkciu bioplynu vykazuje ČOV Brezno 
(100 m3/denne), najvyššiu má ÚČOV Bratislava (9 600 m3/denne). 
Hodnoty špecifickej produkcie bioplynu (liter bioplynu/EO pripo-
jeného) sa na slovenských ČOV pohybujú v rozsahu od 5 l/EO 
(ČOV Pezinok) až po 60 l/EO (ČOV Martin - Vrútky) s priemernou 
hodnotou na všetkých sledovaných ČOV asi 20 l/EO. Na obr. 2 
je znázornená špecifická produkcia bioplynu na EO na 20 ČOV 
s najvyššou produkciou bioplynu. Vzhľadom na to, že špecifický 
objem vyhnívacích nádrží a špecifická produkcia bioplynu spolu 
technologicky súvisia, na popredných miestach sa v oboch grafoch 
objavujú rovnaké čistiarne. 

Z hľadiska efektivity prevádzky kalového a plynového hospo-
dárstva je zaujímavý parameter špecifickej objemovej produkcie 
bioplynu (v litroch za deň na liter objemu vyhnívacej nádrže). Čis-
tiarne s dobrou a efektívnou prevádzkou kalového hospodárstva 
majú vyššie hodnoty tohto parametra ako prevádzky s nízkymi 
produkciami bioplynu, vysokými objemami nádrží a pod. Priemerná 
špecifická objemová produkcia bioplynu na všetkých sledovaných 
ČOV je 0,33 l/l.deň, pričom hodnoty kolíšu od 0,05 l/l.deň (ČOV 
Brezno) až po 0,83 l/l.deň (ČOV Bánovce n/Bebravou). 

Obr. 1. Špecifické objemy vyhnívacej nádrže vo vybraných 
komunálnych ČOV

Obr. 2. Špecifická produkcia bioplynu na vybraných ČOV

Výroba elektrickej energie
Na všetkých sledovaných ČOV bolo v roku 2007 vyprodukova-

ných asi 18 mil. m3 bioplynu, čo teoreticky predstavuje asi 113 
GWh energie. Zo 47 sledovaných čistiarní malo 18 ČOV nain-
štalované zariadenie na výrobu elektrickej energie (kogeneračnú 
jednotku – KGJ) s celkovým sumárnym inštalovaným elektrickým 
výkonom asi 3,75 MW (jednotlivé ČOV výkon v rozsahu 35-800 
kWe). V roku 2007 bolo na uvedených čistiarňach spolu vyrobe-
ných denne asi 35 000 kWh elektrickej energie, čo predstavuje 
asi 12,7 GWh za rok (na rozdiel od 2,0 GWh uvádzaných v šta-
tistikách EÚ [2-4]). Priemerná produkcia elektrickej energie na 
ČOV s KGJ bola asi 10 kWh/EO.rok, resp. asi 400 kWh/1000 
m3 VN.deň. Podľa informácií od pracovníkov jednotlivých vodá-
renských spoločnosti je na mnohých ČOV vážny záujem o inšta-
lovanie, príp. o rozšírenie výroby elektrickej energie.

Možnosti zvyšovania produkcie bioplynu a jeho efektívne 
zhodnocovanie
Zvyšovanie produkcie bioplynu

Ako už bolo konštatované v predchádzajúcom texte, väčšina 
slovenských komunálnych ČOV má v súčasnosti voľné technické 
aj technologické kapacity na zvyšovanie produkcie bioplynu. Je 
zrejmé, že zvyšovanie produkcie bioplynu z kalu vznikajúceho na 
ČOV je obmedzené (iba rôzne formy rozkladu kalu), preto prichá-
dzajú do úvahy externé zdroje organických látok. Škála vo svete 
používaných externých zdrojov organických látok je mimoriadne 
široká, avšak najširšie použitie dosiahli napr.: 
• poľnohospodárske plodiny (pozberové zvyšky, účelovo pesto-

vané plodiny a i.);
• potravinárske medziprodukty (zvyšné a nevyhovujúce suroviny, 

nekvalitné potraviny a i.);
• priemyselné medziprodukty a odpady (chemický priemysel, 

spracovanie organických látok a i.);
• reštauračné zvyšky jedál, potraviny po záruke;
• zelený mestský odpad, odpad z trhovísk a pod.;
• separovaný organický odpad od obyvateľstva;
• odpady zo živočíšnej výroby, bitúnkov, uhynuté zvieratá a pod.;
• ďalšie zdroje.

Použitie externých organických energetických zdrojov by asi 
vo väčšine prípadov skomplikovalo technologický proces, bolo by 
potrebné dostavať niektoré technologické jednotky (hygienizačný, 
pasterizačný reaktor), ale výsledný efekt by bol vždy jednoznačne 
pozitívny – významné zvýšenie produkcie bioplynu a z dlhodobé-
ho hľadiska zlepšenie ekonomických ukazovateľov prevádzky.

Legislatívne aspekty využívania odpadov na zvyšovanie 
produkcie bioplynu

V prípade, že sa na zvýšenie produkcie bioplynu v kalovom 
hospodárstve ČOV využijú akékoľvek odpady, je potrebné postu-
povať v zmysle legislatívy v oblasti odpadov. Základným zákonom 
je zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov (zákon 
409/2006, ktorý je v súčasnosti platným úplným znením zákona 
o odpadoch). Na základe požiadaviek §7 ods. 1 písm. c) tohto zá-
kona musí prevádzkovateľ ČOV, ktorá má v úmysle spracovávať 
odpady na bioplyn, požiadať územne príslušný obvodný úrad 
životného prostredia o súhlas pre nakladanie s odpadmi. Keď 
ČOV získa súhlas obvodného úradu životného prostredia, bude 
povinná viesť prevádzkovú dokumentáciu podľa §30 vyhlášky 
MŽP SR č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch (v znení neskorších predpisov). 
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Prevádzkovateľ ČOV je povinný viesť evidenciu a podávať hlá-
senia o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Podrobné požiadavky 
o vedení evidencie odpadov sú uvedené v §9 vyhlášky MŽP SR 
č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a podrobnosti 
o požiadavkách na hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním 
sú uvedené v §10 tejto vyhlášky. Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 
(v platnom znení) v §29 ods. 1 – 4 ďalej stanovuje požiadavky 
na preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi. 
Keďže na výrobu bioplynu sa nemôžu využívať nebezpečné od-
pady, ďalšie legislatívne požiadavky na prevádzkovateľa ČOV sa 
nebudú uplatňovať.

Efektívne zhodnocovanie bioplynu
Vzhľadom na súčasný nedostatok energetických zdrojov a dl-

hodobo očakávané zvyšovanie cien všetkých foriem energie, môže 
byť energia viazaná v bioplyne (metáne) významným príspevkom 
k vylepšeniu energetickej a ekonomickej situácie na čistiarni. 
V 1 Nm3 bioplynu (so 60% obsahom metánu) je teoreticky via-
zaných asi 6 kWh energie, čo zodpovedá asi 0,55 Nm3 zemného 
plynu, asi 0,67 l benzínu alebo 0,6 l nafty. V súčasnosti sa vo 
svete využívajú viaceré možnosti energetického zhodnotenia 
bioplynu:
• spaľovanie bioplynu v kotloch za účelom získania tepelnej 

energie; jedná sa o najjednoduchší, najstarší a najčastejšie 
využívaný spôsob zhodnocovania bioplynu, ekonomicky je však 
často najmenej efektívny;

• spaľovanie v kogeneračnej (v poslednej dobe aj trigeneračnej) 
jednotke, pričom asi jedna tretina energie obsiahnutej v bio-
plyne sa transformuje do elektrickej energie; vyrobená tepelná 
a elektrická energia sa využíva pre vlastné zdroje, alebo sa 
predáva do verejnej siete;

• použitie bioplynu ako paliva pre motorové vozidlá, pričom 
pred použitím je potrebné bioplyn technicky upraviť – vyčistiť. 
Je potrebné odstrániť predovšetkým sírovodík, oxid uhličitý 
a vodu. Najčastejšie používané technológie na úpravu bioply-
nu sú vodné skrápanie (obr. 3), chemická absorpcia a PSA 
(Pressure Swing Adsorption) technológia. Takto upravený plyn 
má podiel metánu > 97 – 98 % a pred použitím ako palivo sa 
stláča na asi 20 MPa. Vo Švédsku (obr. 4) bolo v roku 2006 
použitých ako palivo pre automobily asi 24 mil. m3 upraveného 
bioplynu, čo predstavuje ekvivalent asi 26 000 m3 benzínu 
[5]. V porovnaní s výrobou elektrickej energie z bioplynu je 
jeho použitie ako motorového paliva výrazne ekonomicky 
výhodnejšie. Nevýhodou tohto systému je potrebný počiatočný 
investičný kapitál na výstavbu technologických zariadení na 
čistenie, transport, skladovanie a tankovanie bioplynu ako 
paliva pre motorové vozidlá;

• pridávanie bioplynu (bio-metánu) do potrubia zemného plynu 
a jeho následné využívanie v domácnostiach resp. v priemysle. 
Pred pridaním do potrubia je potrebné bioplyn vyčistiť podobne 
ako pri použití ako palivo.

Záver
Kapacita kalového a plynového hospodárstva na slovenských 

ČOV je pomerne slabo využitá. Z technologického hľadiska je vo 
vyhnívacích nádržiach čistiarní dosť voľného priestoru na výrazné 
zvýšenie produkcie bioplynu. Toto zvýšenie možno dosiahnuť 

Obr. 3. Vodná práčka bioplynu na BPS Västeras Obr. 4. Čerpacia stanica bioplynu (97% metán) pre mestskú 
dopravu vo švédskom meste Uppsala

vhodným výberom a dávkovaním externých organických zdrojov, 
ktoré bez úpravy technologického procesu (tuky, rastlinné oleje, 
organické látky apod.), resp. s miernou úpravou technológie 
(zvyšky jedál, potravinárske a živočíšne produkty a odpady) 
môžu priniesť významný energeticko – ekonomický príspevok 
pre prevádzku ČOV. V prípade spolupráce s magistrátmi miest 
môže byť zaujímavá aj úprava bioplynu na palivo pre mestskú 
dopravu. 
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The capacity of sludge and gas management in Slovak 
WWTPs is insufficiently utilized. From technological point 
of view the digestion tanks have sufficient volume for con-
siderable increase of biogas production. The increase can be 
achieved by sufficient choice and dosing of external organic 
sources that can cause important energy – economical con-
tribution to WWTP operation without technological process 
adaptation (plant oils, fats, organic materials, etc.) or with 
a small technological process adaptation (food reissued, food 
and agricultural products and wastes). In cooperation with 
municipalities the biogas treatment with biofuel production 
for public transport can seem to be very interesting. 
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Souhrn
Cílem výzkumu bylo porovnat různé metody dezintegrace 

aktivovaného kalu (mechanická, termická, ultrazvuk, termo-
chemická) a přídavek fermentovaného primárního kalu z hle-
diska množství uvolněné rozpuštěné CHSK, amoniakálního 
dusíku a denitrifikační rychlosti stanovené při kinetických 
denitrifikačních testech. Dezintegrovaný aktivovaný kal 
a fermentovaný primární kal byl dávkován jako substrát do 
SBR reaktorů. Současně byla dezintegrace hodnocena z hle-
diska minimalizace množství přebytečného kalu, která je 
dalším přínosem testovaných dezintegračních metod. 



Úvod
Produkce čistírenských kalů v posledních letech výrazně roste 

v důsledku celosvětově rostoucího množství čištěných odpadních 
vod a rostoucího podílu biologických procesů na použitých tech-
nologiích. Produkce kalů je nevyhnutelným doprovodným jevem 
biologických metod čištění odpadních vod a jejich zpracování toto 
čištění odpadních vod ovlivňuje jak technologicky (Jeníček, 2007), 
tak zejména ekonomicky (Spinosa et al., 2006). Kal představuje 
jen nepatrný zlomek objemu čištěných odpadních vod – řádově 
setiny až tisíciny, avšak náklady na jeho zpracování se často blíží 
k 50 % provozních nákladů na čištění vod.

Jako zcela zřetelný vývojový trend v oblasti kalového hospo-
dářství lze hodnotit diverzifikaci metod zpracování kalů a dále 
jednoznačné úsilí o změnu vnímání kalů, zejména ze strany 
široké veřejnosti, a jejich přesun z kategorie odpadů do kategorie 
surovin, jejichž cenné složky je třeba využít (Rulkens, 2006).

Požadavky na moderní zpracování kalů lze stručně shrnout 
následujícím způsobem:
•	 minimalizace výsledného množství kalů,
•	 produkce bezpečného hygienicky nezávadného materiálu,
•	 zhodnocení kalů namísto jejich likvidace.

Především na tyto principy progresivního a racionálního využití 
kalů je zaměřen i projekt REMOVALS řešený v rámci 6. rámcové-
ho programu výzkumu EU, v kterém problematika čistírenských 
kalů patřila mezi jednu z prioritních oblastí v sekci Globální 
změny a ekosystémy. 

Projekt REMOVALS „Reduction, modification and valorisation 
of sludge“ si dává za cíl rozšířit nabídku metod zpracování kalů 
vedoucích k  využití cenných látek obsažených v kalech a tech-
nologicky optimalizovat již známé a používané metody.

Na řešení tříletého projektu zahájeného v roce 2006 se podílelo 
18 vědecko-výzkumných pracovišť a malých soukromých firem z 8 
zemí Evropy. Zastoupeny byly Španělsko, Francie, Velká Británie, 
Česká republika, Polsko, Německo, Portugalsko, Norsko. Česká 
republika byla zastoupena Vysokou školou chemicko-techno-
logickou v Praze a firmou K&H Kinetic Klatovy.

Teoretická východiska
Dusík se nejčastěji odstraňuje z odpadních vod biologickou 

oxidací amoniakálního dusíku na dusitany a dusičnany (nitri-
fikace) a posléze v anoxických podmínkách biologickou redukcí 
na plynný dusík (denitrifikace) (Pitter, 1999). Odstraňování 
dusíkatého znečištění je v současnosti závažným problémem 
na mnoha ČOV. Jedná se zejména o problémy s nedostatečnou 
účinností nitrifikace a denitrifikace. Zatímco v případě nitrifika-
ce bývá příčinou nízká růstová rychlost nitrifikantů, účinnost 
denitrifikace je limitována především přítomností dostatečného 
množství snadno rozložitelného organického substrátu. Jako 
externí substrát se používají snadno rozložitelné látky jako např. 
methanol nebo ethanol (Aesoy a kol., 1998; Elefsiniotis a kol., 
2004; Bilanovic a kol., 1999). Dávkování externího substrátu 
však zvyšuje náklady na provoz celé čistírenské linky.

Naproti tomu mnoho autorů uvádí, že pro zvýšení odstraňo-
vání nutrientů je možné použít interní zdroj uhlíku připravený 
fermentací primárního kalu nebo různými úpravami vratného 
aktivovaného kalu (Battistoni a Fava, 1995; Lie a Welander, 
1997; Moser-Engeler, 1998).

Cílem dezintegrace je uvolnit organické látky vázané vně 
a zejména uvnitř buňky kalu. Dezintegrací dojde ke zvýšení 
rozpuštěné CHSK (Wang a kol., 2006). Přebytečný aktivovaný 
kal je tvořen hlavně mikroorganismy a při mechanickém roz-
rušení buňky dojde k uvolnění intracelulárních látek, které 
jsou pak dostupné pro biologický rozklad (Müller a kol., 1998). 
Hlavní mechanismy mechanické dezintegrace aktivovaného kalu 
můžeme popsat jako:
•	 fyzikální rozklad vločkové struktury,
•	 buněčná lyze (ztráta biologické aktivity a zvýšení CHSK) (Cam-

acho a kol., 2002).
Vzhledem k tomu, že organický podíl primárního kalu je oproti 

přebytečnému aktivovanému kalu snadno biologicky rozložitelný, 
je dezintegrace především zaměřena na přebytečný aktivova-
ný kal, na rozbití buněk mikroorganismů v něm přítomných 
(Zábranská a kol., 2004).

Technicky lze dezintegraci dosáhnout několika způsoby:
•	 mechanické metody – sem patří dezintegrace a mletí tuhých 

látek přítomných v kalu různými druhy mlýnů, vysokotlakým 
homogenizátorem, ultrazvukem, lyzátovací centrifugou. Baier 
a Schmidheiny (1997) používají pro mechanickou dezintegraci 
kulového mlýnu a uvádějí dosažení vysokého stupně naru-
šení buněk, kde podíl rozpuštěné CHSK může být z 1 až 5 % 
v původním kalu zvýšen až na 47 % po mletí,

•	 chemické metody – hydrolýzou minerálními kyselinami nebo 
alkáliemi lze provést destrukci složitých organických látek 
(např. proces KREPRO), použít lze také ozonizace, oxidace 
H2O2/O2, mokrá oxidace apod.,

•	 fyzikální metody – ultrazvuk, zmrazování-rozmrazování, ter-
mická hydrolýza (např. Cambi proces), ionizující záření,

•	 biologické metody − enzymová nebo mikrobiální předúprava 
(Zábranská a kol., 2004).

Metodika
Pro účely modelování vlivu dezintegrace kalu na odstraňování 

nutrientů byla zvolena vsádková diskontinuální zařízení o objemu 
2 l. Schéma reaktoru je znázorněno na obrázku 1.

Vlastní SBR se skládá z plastové trubice se zkoseným dnem, 
která je vybavena pěti odběrnými místy pro odtah kalu a vody. 
Provzdušňování směsi je zajištěno hrubobublinnou aerací, 
míchání je realizováno pomocí horních míchadel s hřídelemi. 
Spouštění a vypínaní aerace a míchání zajišťují časové spínače. 
Odtah kalu a vody, dávkování odpadní vody a dávkování sub-
strátu se provádí ručně. 

Pro posouzení vlivu dezintegrace kalu na odstraňování nu-
trientů byly provozovány dvě sady SBR reaktorů. Pro posouzení 
termochemické dezintegrace a fermentovaného primárního kalu 
(označení SBR3) byly provozovány tři reaktory. Pro posouzení 
ultrazvuku, mechanické a termické dezintegrace (označení SBR4) 
byly provozovány čtyři SBR reaktory. 

SBR byly provozovány v jednodenním cyklu, kdy po přítoku 
odpadní vody probíhala denitrifikace (6 hodin), následovala 
nitrifikace (17,25 hodiny) a sedimentace (0,75 hodiny). Na 
konci nitrifikační fáze (před sedimentací) je z každého reaktoru 
odtaženo potřebné množství aktivační směsi pro dezintegraci. 
Z kontrolního reaktoru (bez dezintegrace aktivační směsi) je 
odebíráno 100 ml aktivační směsi pro udržení nastaveného 
stáří kalu 20 dní. Odtažená aktivační směs z ostatních reaktorů 
slouží pro přípravu substrátu. Po odsazení kalu je odtažena voda 
a následně se dávkuje odpadní voda a substrát. 

Aktivační směs byla dezintegrovaná takto:
- mechanicky – ULTRA TURAX, 24 000 min-1, 10 minut, 400 ml,
- termicky – 95 ± 2 °C, 10 minut, 200 ml,
- termochemicky – 1 mol/l NaOH, pH 12, 95 ± 2 °C, 10 minut, 

100 ml, neutralizace H2SO4,
- ultrazvuk – ECOSON, 20 kHz, 5 minut, 200 ml.

Obr. 1. Vsádkový 
diskontinuální 
reaktor
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Pro fermentaci byl používán primární 
kal z ÚČOV Praha. Fermentace probíha-
la v mezofilních podmínkách (35 ± 2 °C) 
a doba zdržení 3 dny, do reaktorů dávko-
ván pouze fugát.

Do reaktorů byla dávkována odpadní 
voda po primární sedimentaci z ÚČOV 
Praha. Pro dosažení potřebného zatížení 
amoniakálním dusíkem a CHSK byl do 
odpadní vody přidáván chlorid amonný 
a roztok peptonu. Potřebná tlumivá kapa-
cita systému byla zajištěna přídavkem 
hydrogenuhličitanu sodného. 

Výsledky a diskuse
Denitrifikační test

Denitrifikační test porovnává denitrifi-
kační rychlosti s přídavkem mechanicky, 
termicky a ultrazvukem dezintegrovaného 
aktivovaného a fermentovaného primární-
ho kalu. Pro porovnání s externími dostup-
nými substráty byl dále proveden deni-
trifikační test s etanolem. K dezintegraci 
byl použit vratný aktivovaný kal z ÚČOV 
Praha. Jako inokulum byla použita akti-
vační směs z ÚČOV Praha.

Po dezintegraci kalu byla stanovena 
hodnota CHSK po filtraci (CHSKF) a do 
testu byl nasazen homogenizovaný dezin-
tegrovaný kal tak, aby počáteční hodnota 
CHSKF byla 300 mg/l. V případě fermen-
tovaného kalu byl k testu použit fugát 
fermentovaného primárního kalu. Poté byl 
nadávkován roztok dusičnanu draselného 
tak, aby počáteční koncentrace N-NO3

- byla 
30 mg/l. Pro posouzení endogenní rychlos-
ti byl proveden test s aktivační směsí bez 
nadávkování substrátu.

V rámci posouzení dezintegrovaných 
kalů a fermentovaného primárního kalu 
probíhaly dvě sady testů. Výsledky jsou 
shrnuty v tabulkách 1 a 2.

Z tabulek 1 a 2 je patrný vyšší počáteční 
poměr CHSKF/N-NO3

- oproti nastavenému. 
To je způsobeno poklesem koncentrace 
dusičnanového dusíku již v nultém odběru a zároveň uvolněním 
další CHSK. Zároveň rychlosti odstraňování oxických forem dusí-
ku jsou pro jednotlivé substráty velmi podobné denitrifikačním 
rychlostem. To může být způsobeno právě vysokým poměrem 
CHSKF/N-NO3

-, díky kterému s denitrifikací probíhá proces 
denitritace, nedochází k výraznější akumulaci dusitanů. 

Denitrifikační rychlosti a rychlosti odstraňování oxických 
forem dusíku pro dezintegrované kaly se liší pouze minimálně 
a jsou srovnatelné s rychlostmi zjištěnými pro etanol. V případě 
fermentovaného primárního kalu bylo dosaženo výrazně vyšších 
rychlostí, což je způsobeno vyšším zastoupením nižších mastných 
kyselin, zejména kyseliny octové.

Účinnosti odstranění oxických forem dusíku pro všechny 
používané substráty byly při testu probíhajícím 5 hodin vyšší 
než 99 %. 

Ověřování vlivu termochemická dezintegrace a fermentace 
primárního kalu na SBR

Byly provozovány tři reaktory. První byl referenční bez dezin-
tegrace aktivovaného kalu. V druhém se část aktivační směsi 
dezintegrovala termochemicky. Do třetího reaktoru se po odtažení 
100 ml aktivační směsi přidávalo 100 ml fugátu fermentovaného 
primárního kalu. V tabulce 3 jsou uvedeny průměrné hodnoty 
objemového zatížení pro jednotlivé reaktory. Objemové zatížení 
organickými látkami je vyšší u reaktorů 2 a 3 v důsledku uvolně-
ní organických látek během termochemické dezintegrace u reak-
toru 2 a přídavkem fermentovaného primárního kalu u reaktoru 
3. U reaktoru 3 dochází i ke zvýšení zatížení na amoniakální 
dusík, protože během fermentace primárního kalu dochází nejen 
k uvolnění organických látek, ale rovněž i amoniakálního dusí-
ku. Při termochemické dezintegraci v alkalické oblasti dochází 
k tomu, že část amoniakálního dusíku je odvětrána ze systému 
a nedochází tudíž ke zvýšení koncentrace amoniakálního dusíku 
na přítoku do reaktoru.

V tabulce 4 jsou uvedeny charakteristiky termochemicky dez-
integrovaného aktivovaného kalu a fermentovaného primárního 
kalu přiváděných do jednotlivých reaktorů. 

substrát CHSKF/NNO3
- 

(g/g)
NLzž
(g/l)

rX,NNO3,max
(mg/g NLzž hod)

rX,NNOX, max
(mg/g NLzž.hod)

účinnost 
odstranění
NNOX (%)

endo 4,8 4,43 0,83 0,58 62
ethanol 20,0 4,02 3,55 3,58 >99

mechanicky 18,7 4,05 2,84 2,80 >99
ultrazvuk 20,0 4,33 3,19 2,62 >99

substrát CHSKF/NNO3
-

(g/g)
NLzž
(g/l)

rX,NNO3,max
(mg/g NLzž hod)

rX,NNOX, max
(mg/g NLzž.hod)

účinnost 
odstranění
NNOX (%)

endo 3,8 4,46 0,56 0,56 53
ethanol 20,0 4,43 3,56 3,56 >99

termicky 25,3 4,24 2,50 3,21 >99
ferment. 
primární 24,1 4,42 6,56 6,16 >99

M1
referenční

M2
termochemická 

dezintegrace
M3

fermentace doba 
zdržení
(dny)

stáří 
kalu
(dny)zatížení

(g/(l.den)) BV,Namon BV,CHSK BV,Namon BV,CHSK BV,Namon BV,CHSK

0,07 0,26 0,07 0,28 0,09 0,72 4 20

substrát pH CHSKF 
(g/l)

Namon
(mg/l)

Norg
(mg/l)

PPO4
3

(mg/l)
termochemicky 

dezint. kal 7,5 0,85 17 74 9

fermentovaný 
primární kal 5,7 10,47 485 52 65

Tabulka 1. Denitrifikační rychlosti (rX,NNO3,max) a rychlosti odstraňování oxických 
forem dusíku (rX,NNOX,max) pro ethanol, dezintegrovaný vratný aktivovaný kal

Tabulka 2. Denitrifikační rychlosti (rX,NNO3,max) a rychlosti odstraňování oxických 
forem dusíku (rX,NNOX,max) pro ethanol, termicky dezintegrovaný vratný aktivovaný 
kal a fermentovaný primární kal

Tabulka 3. Objemové zatížení pro SBR3 (průměrné hodnoty)

Tabulka 4. Charakteristiky substrátů (průměrné hodnoty)

Poměr CHSK/Nanorg na přítoku do referenčního reaktoru byl 3,8 
g/g (průměrná hodnota). Termochemickou dezintegrací došlo ke 
zvýšení na 4,0 g/g, zatímco poměr CHSK/Nanorg do reaktoru 3 
byl 6,0 g/g. Koncentrace anorganického dusíku na přítoku do 
jednotlivých reaktorů jsou uvedeny v tabulce 5.

Odtokové koncentrace anorganického dusíku jsou znázorněny 
na obrázku 2. Zvýšené odtokové koncentrace anorganického 
dusíku prvních 40 dní provozu reaktorů jsou dány nízkou účin-
ností nitrifikace. Reaktory byly nejprve provozovány při objemo-
vém zatížení na amoniakální dusík 0,13 g/(l.d) pro referenční 
reaktor a při střídání dvou anoxických a dvou oxických zón. Po 
40. dnu provozu reaktorů se objemové zatížení na amoniakální 
dusík snížilo na polovinu a rovněž došlo k prodloužení oxické 
fáze vynecháním druhé anoxické fáze. Toto vedlo ke zlepšení 
nitrifikace a současně ke zlepšení odtokových koncentrací anor-
ganického dusíku.

V tabulce 6 jsou shrnuty průměrné hodnoty anorganického 
dusíku na odtoku z jednotlivých reaktorů. Z tabulky 6 je zřejmé, 
že odtokové koncentrace jsou nejnižší pro reaktor s přídavkem 

přítok M1
referenční

M2
termochemická 

dezintegrace
M3

fermentace

Nanorg (mg/l) 273 274 313

CHSK (g/l) 1,02 1,09 1,91

Tabulka 5. Koncentrace anorganického dusíku na přítoku 
do jednotlivých reaktorů

Nanorg M1
referenční

M2
termochemická 

dezintegrace
M3

fermentace

(mg/l) 114 124 49

Tabulka 6. Koncentrace anorganického dusíku na odtoku 
(průměrné hodnoty od 100. dne provozu reaktorů)
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zatížení 
(g/(l.den))

M1 
referenční

M2 
mechanická

M3 
ultrazvuk

M4 
termická

BV,Namon 0,06 0,07 0,07 0,06

BV,CHSK 0,29 0,33 0,33 0,32

dezintegrace pH CHSKF

 (g/l)
Namon

(mg/l)
mechanická 6,9 0,37 11,4
ultrazvukem 7,1 0,61 6,0

termická 6,4 0,57 15,4

přítok M1 
referenční

M2 
mechanická

M3 
ultrazvuk

M4 
termická

Nanorg (mg/l) 224 280 266 231

CHSK (g/l) 1,18 1,32 1,30 1,28

Tabulka 7. Objemové zatížení pro SBR4 (průměrné hodnoty)

Obr. 2. Odtokové koncentrace anorganického dusíku (1referenční, 2termoche-
mická dezintegrace, 3fermentace primárního kalu)

Obr. 3. Účinnost odstranění anorganického dusíku (1referenční, 2termochemická 
dezintegrace, 3fermentace primárního kalu)

fermentovaného kalu i přesto, že objemové 
zatížení na amoniakální dusík na přítoku 
bylo v tomto reaktoru nejvyšší.

Na obrázku 3 je uvedena účinnost 
odstranění anorganického dusíku. Účin-
nosti odstranění anorganického dusíku 
v referenčním reaktoru a v reaktoru 2, kde 
je jako substrát používán termochemicky 
dezintegrovaný kal, jsou velmi podobné. Je 
to způsobeno tím, že s ohledem na účinnou 
nitrifikaci v reaktoru 2 není možné ter-
mochemicky dezintegrovat větší množství 
aktivovaného kalu a vytvořit tím výrazně 
vyšší zatížení CHSK než v modelu referenč-
ním. Nejvyšší účinnosti bylo dosaženo při 
použití fermentovaného primárního kalu 
i přesto, že počáteční koncentrace amonia-
kálního dusíku na přítoku byla o něco vyš-
ší než v referenčním reaktoru a v reaktoru 
s termochemickou dezintegrací.

Kromě anorganických forem dusíku 
byl stanovován organický dusík, ovšem 
vzhledem k přítomnosti dusitanů, které 
působí rušivě, nebylo možné organický 
dusík v odtocích stanovit s dostatečnou 
přesností.

Koncentrace organických látek na pří-
toku do jednotlivých reaktorů je uvedena 
v tabulce 5. Průměrné odtokové koncen-
trace z modelů 1 a 3 se pohybují od 80 do 
90 mg/l, v případě reaktoru 2 je průměrná 
hodnota CHSK na odtoku 130 mg/l.

Aktivovaný kal z jednotlivých reaktorů 
byl jednou měsíčně podroben mikrobiolo-
gické analýze. V případě všech modelů byly 
nejvíce zastoupeny vločky střední velikosti, 
u referenčního reaktoru převážně s kom-
paktními jádry. V případě reaktoru 2 byla 
zaznamenána přítomnost mikrovloček, 
fázový kontrast prokázal disperzní růst 
bakterií. Reaktor 3 byl charakterizován 
jako nejvíce oživený, s vločkami nepravi-
delného tvaru s kousky zahnilých částic. 
Z hlediska předpokladů pro sedimentaci 
byl hodnocen jako nejhorší.

Ověřování vlivu mechanické, ultrazvuko-
vé a termické dezintegrace na SBR

Byly provozovány čtyři reaktory. První 
byl referenční bez dezintegrace aktivova-
ného kalu. V druhém se část aktivační 
směsi dezintegrovala mechanicky, ve 
třetím reaktoru se prováděla dezintegrace 
pomocí ultrazvuku a ve čtvrtém reaktoru 
se aktivační směs dezintegrovala termicky. 
V tabulce 7 jsou uvedeny průměrné hod-
noty objemového zatížení pro jednotlivé reaktory. 

V tabulce 8 jsou uvedeny hodnoty po dezintegraci aktivo-
vaného kalu z jednotlivých reaktorů. K nejvyššímu uvolnění 
organických látek došlo při použití ultrazvuku.

Průměrná hodnota poměru CHSK/Nanorg na přítoku do jednot-
livých reaktorů byla v průměru 5,5 g/g. Po dezintegraci aktivova-
ného kalu došlo jak ke zvýšení koncentrace organických látek, tak 
i amoniakálního dusíku. Zvýšení CHSK po dezintegraci nebylo 
výrazné, to může být dáno i tím, že dojde u některých buněk 
pouze k narušení buněčné stěny a k uvolnění organických látek 
do roztoku dochází později.

V tabulce 8 jsou uvedeny koncentrace anorganického dusíku 
na přítoku do jednotlivých reaktorů, kdy během dezintegrace 
dojde k nepatrnému nárůstu amoniakálního dusíku. Koncent-
race organických látek na přítoku do jednotlivých reaktorů jsou 
uvedeny v tabulce 9. Odtokové koncentrace se pohybovaly kolem 
100 mg/l pro jednotlivé reaktory.

Na obrázku 4 jsou znázorněny odtokové koncentrace anor-
ganického dusíku z jednotlivých reaktorů. Vysoké hodnoty 
anorganického dusíku na odtoku jsou způsobeny velice níz-
kou účinností nitrifikace. Po dosažení stabilní nitrifikace byly 
odtokové koncentrace anorganického dusíku nižší pro reaktory 
s dezintegrací aktivovaného kalu.

V tabulce 10 jsou uvedeny průměrné odtokové koncentrace 
anorganického dusíku na odtoku po 100. dnu provozu reakto-

Tabulka 8. Charakteristika substrátů (průměrné hodnoty)

Tabulka 9. Koncentrace anorganického dusíku na přítoku 
do jednotlivých reaktorů
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Obr. 4. Odtokové koncentrace anorganického dusíku (1referenční, 2mechanická 
dezintegrace, 3ultrazvuk, 4termická dezintegrace)

Nanorg 
M1 

referenční
M2 

mechanická
M3  

ultrazvuk
M4  

termická

(mg/l) 121 137 115 98

Tabulka 10. Koncentrace anorganického dusíku na odtoku 
(průměrné hodnoty od 100. dne provozu reaktorů)

M1  
referenční

M2 
mechanická

M3  
ultrazvuk

M4  
termická

CHSKpřivedená (g) 41,37 46,14 43,84 43,81

odtok a odtah kalu (g) 22,34 5,94 6,27 7,92

specifická produkce (g/g) 0,54 0,13 0,14 0,18

Tabulka 11. Množství přivedené CHSK a odtok kalu z jednotlivých reaktorů

ru. Nejnižší koncentrace anorganického dusíku na odtoku byla 
pozorována u reaktoru s termickou dezintegrací kalu.

Aktivovaný kal použitý do reaktorů byl charakterizován vyšším 
zastoupením vláken a slabými vločkami nepravidelného tvaru, 
s vyšším zastoupením středních a malých vloček. Během pro-
vozu reaktoru se vlákna vyskytují již v menší míře, vločky jsou 
nepravidelné, ale pevné a kompaktní. Nejvíce jsou zastoupeny 
vločky větší velikosti, malé se vyskytují jen ojediněle. V reakto-
ru 2, kde je kal dezintegrován mechanicky, jsou vločky slabší, 
nepravidelné, difúzního charakteru. Nejvíce jsou zastoupeny 
opět velké vločky, mikrovločky se vyskytují jen ojediněle. Reak-
tor 3, kde je kal dezintegrován ultrazvukem, je charakterizován 
vyšším zastoupením vloček střední velikosti. Byla zaznamenána 
zvýšená přítomnost mikrovloček a zoogleí. V reaktoru 4, kde 
probíhá termická dezintegrace, jsou nejvíce zastoupeny velké 
vločky, nejčastěji s kompaktními jádry. Ve všech modelech byl 
zaznamenán zvýšený výskyt přisedlých nálevníků a krytének. 
Z mikrobiologického obrazu a kalových indexů je zřejmé, že 
použitými způsoby dezintegrace dochází ke zhoršení sedimen-
tačních vlastností. 

Při ustáleném stavu jednotlivých reak-
torů, kdy koncentrace biomasy byla 
srovnatelná pro všechny reaktory, bylo 
stanoveno množství přivedené CHSK za 
dané období a množství kalu, které bylo 
ze systému odtaženo. U reaktoru 1 bylo 
každý den ze systému odstraněno 100 ml 
aktivační směsi. U zbývajících reaktorů 
se dezintegrovaná aktivační směs vracela 
zpět do reaktorů, pouze nepatrné množství 
aktivovaného kalu odcházelo ze systému 
v odtoku. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 
11. Je zřejmé, že dochází k minimalizaci 
množství vznikajícího přebytečného kalu.

Závěr
Denitrifikačními testy bylo prokázáno, 

že substráty připravené dezintegrací vrat-
ného aktivovaného kalu jsou svojí kvalitou 
srovnatelné s běžně používanými externími 
substráty a substrát vzniklý fermentací 
primárního kalu je dokonce lepší.

Při použití dezintegrace vratného aktivo-
vaného kalu dojde ke zvýšení koncentrace 
organických látek v biologickém reakto-
ru. Chceme-li však zachovat dostatečné 
množství kalu v systému a dostatečnou 

nitrifikační aktivitu, není toto zvýšení dostatečné pro významné 
zlepšení účinnosti denitrifikace.

Fermentace primárního kalu je tedy vhodnější metodou 
přípravy organického substrátu pro biologické odstraňování 
nutrientů.

Hlavním přínosem dezintegrace aktivovaného kalu je, že výraz-
ně snižuje produkci přebytečného aktivovaného kalu. Potenciál-
ním rizikem však je zhoršení sedimentačních vlastností kalu.

Poděkování: Tento projekt byl vypracován v rámci projektu EU 
FP6-018525 REMOVALS – Redukce, modifikace a valorizace 
kalů a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy MSM 
6046137308.
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The aim of the study conducted in the framework of the 
international EU project Reduction, modification and val-
orization of sludge was to compare the different methods of 
substrate production from sludge. The mechanical, thermal, 
ultrasound and thermochemical disintegration of excess 
activated sludge and fermentation of primary sludge were 
evaluated. The applied criteria of substrate quality evalua-
tion were the COD released, ammonia nitrogen released and 
denitrification rate. Afterwards the produced substrates were 
tested during long term operation of labscale sequencing 
batch reactors. The specific sludge production was evalu-
ated as well.
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Seminář k nové technologii čištění vod
Jak jsme již informovali v čísle 9/2009 firma BlueWater 

přišla do Čech s novou technologií čištění odpadních vod pod 
názvem HYBACS. Pod záštitou CzWA a ve spolupráci s VŠCHT 

představila metodu zájemcům na odborném semináři, který 
proběhl v Praze dne 14. října. Myslím, že představení bylo 
pro účastníky zajímavé. Z vlastní zkušenosti vím, že málokdy 
padne tolika dotazů, jako tomu bylo v tomto případě. 

Hlavní výhody nové technologie se dají shrnout do čtyř 
bodů:
• úspora investičních nákladů,
• úspora provozních nákladů,
• úspora místa a
• bezzápachovost.

Případní zájemci, kteří se semináře nemohli zúčastnit, se 
mohou obrátit na alena.siknerova@bluewaterbio.cz, která mu 
potřebné informace zprostředkuje.

Václav Stránský
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Porovnanie anoxickej 
granulácie v USB reaktore 
s rôznymi druhmi inokula
Katarína Galbová, Petra Pagáčová, Miloslav Drtil,  
Ivana Jonatová

Kľúčové slová
anoxická granulovaná biomasa – denitrifikácia v USB reaktore 
– inokulum pre anoxickú granuláciu

Súhrn
Príspevok vyhodnocuje anoxickú granuláciu s rôznymi druhmi 

inokula, pričom hlavná pozornosť je venovaná tvorbe anoxickej gra-
nulovanej biomasy z anaeróbnej granulovanej biomasy. Postupným 
zvyšovaním objemového zaťaženia (Bv) a hydraulického zaťaženia 
(γ) v denitrifikačnom USB reaktore spontánne vygranuluje anoxická 
granulovaná biomasa ako z aktivovaného kalu, tak aj z anaerób-
neho granulovaného kalu. Anaeróbna granulovaná biomasa z IC 
reaktora z celulózky a pivovaru sa ukázala ako najlepšie dostupné 
inokulum. Granulácia bola rýchla a maximálne dosiahnuté zaťa-
ženia reaktora boli až 2,8 m3/m2.h a 22,4 kg CHSK/m3.d. Ukázalo 
sa, že anaeróbna granulovaná biomasa neslúži len ako inokulum, 
ale aj ako nosič pre novú denitrifikujúcu biomasu. Tento nosič má 
ideálne vlastnosti, pretože je ťažký a zároveň postupne biologicky 
rozložiteľný. Anoxický granulovaný kal dosiahol extrémne veľké 
rozmery na úrovni 5 mm (hnedé granule), s vynikajúcimi sedimen-
tačnými vlastnosťami a vysokou aktivitou. Kalové indexy kalu sa 
pohybovali v rozmedzí 14–35 ml/g.

u

1. Úvod
V tomto experimente bol laboratórne testovaný denitrifikačný 

USB reaktor (upflow sludge bed reactor), potenciálne zaradený vo 
vodnej linke ČOV za aktiváciu ako proces terciárneho dočistenia 
(bližšie [1]). Denitrifikačný USB reaktor je obdobou anaróbneho 
UASB reaktora [2,3,4] a doteraz bol využívaný najmä na denitrifi-
káciu pitných vôd [5,6]. Jedná sa o reaktor s kalovým lôžkom a g/l/s 
separátorom, je pretekaný zdola nahor a využíva sa v ňom denitri-
fikujúca biomasa, ktorá má schopnosť za špecifických podmienok 
tvoriť objemné a dobre sedimentujúce granule. Tieto granule sú 
ťažké a nie sú vyplavované ani pri vysokých látkových a hydrau-
lických zaťaženiach. Vďaka tomu je možné v USB reaktore udržať 
násobne vyššie koncentrácie kalu (viac ako 15 g/l) v porovnaní napr. 
so suspendovaným kalom v aktivácii (3–5 g/l), čo výrazne znižuje 
potrebný objem reaktora a umožňuje aplikovať rádovo vyššie zaťa-
ženia (objemové zaťaženie Bv nad 10 kg CHSK/m3d sú bežné). 

Rozhodujúcim procesom pre úspešnú denitrifikáciu v USB re-
aktore je zvládnutie primárnej granulácie, t.j. spontánneho vytvo-
renia granúl z inokula (platí zásada: vygranulovaná biomasa rastie 
a produkuje novú už vygranulovanú biomasu). Princípom anoxickej 
granulácie je postupné zvyšovanie objemového Bv a hydraulické-
ho γ zaťaženia, na základe čoho dochádza k vyplavovaniu ľahkej 
frakcie biomasy z inokula. Za týchto „stresových“ podmienok je 

prirodzenou vlastnosťou biomasy vytvárať aglomeráty vo forme 
niekoľko mm granúl (podrobne o princípe anoxickej granulácie je 
uvedené v [1]). Napriek tomu, že denitrifikácia s granulovaným ka-
lom (v ďalšom texte anoxická granulovaná biomasa) poskytuje výni-
močné vlastnosti, jej uplatnenie je stále spojené len s laboratórnymi 
resp. poloprevádzkovými reaktormi. Doterajšie výskumy anoxickej 
granulácie sa venovali najmä:
• vplyvu inokula (vločkovitý aktivovaný kal, anaeróbny resp. ano-

xický granulovaný kal) [1,7,8]
• vplyvu organického substrátu (metanol a g-fáza [1], etanol [5, 

9–11], glukóza [7,11,12], formaldehyd [13], škrob a peptón [14], 
octan a laktát [12], výluh zo skládok odpadu [15]), pričom nie-
ktoré substráty spôsobovali pri vysokých zaťaženiach flotáciu 
a penenie (napr. glukóza) [12]

• tvrdosti vody, hlavne obsahu Ca (vyššia tvrdosť vody podporovala 
granuláciu) [5,7]

• pomeru CHSK : NO3-N (od 3,5 až do 12), pričom nízke pomery 
pod 5 spôsobovali rozpad granúl [14] 

• vplyvu prevádzky USB reaktorov v kombinovaných anaeróbno 
– anoxických podmienkach [8]

• disimilačnej produkcii NH4-N z NO3-N v podmienkach USB [14]
• vplyvu koncentrácie NO3-N v odpadovej vode (od 20 mg/l do 

2000 mg/l; vyššie koncentrácie podporovali rast granúl s väčším 
objemom) a vplyvu koncentrácie biomasy v reaktore (od 20 do 
51 g/l) [7,8,12-15]

• látkovému a hydraulickému zaťaženiu (7,5 až 22 kg CHSK.m3/d; 
0,44 až 4,2 kg N/m3.d) [1,7,8,12-15] 

• spôsobu prevádzky, kde najmä vysoké hydraulické zaťaženia (do-
sahované napr. aj pulzačným prítokom, resp. recyklom vyčistenej 
vody) jednoznačne podporovali granuláciu. V pulzačných USB 
reaktoroch boli dosiahnuté s glukózou extrémne vysoké zaťaženia 
(až 67,5 kg CHSK.m3/d, resp. 11,2 kg N/m3.d) [7]. 
Cieľom našich experimentov bolo nadviazať na prácu [1] popi-

sujúcu granuláciu anoxického kalu z aktivovaného kalu z mestskej 
ČOV v laboratórnom USB reaktore a overiť „zrýchlenú“ granuláciu 
anoxickej biomasy s rôznymi druhmi inokula pri nízkych kon-
centráciách NO3-N (na úrovni 20 mg/l) a s externým substrátom 
metanolom. Získané poznatky by mali ukázať možnosti potenciál-
neho využitia USB reaktora s granulovanou biomasou na zaradenú 
/ terciárnu denitrifikáciu zvyškových koncentrácií NO3-N.

2. Experimentálna časť
Používaný laboratórny USB reaktor je na obr. 1 (celk. objem 

3,6 l; reakčný objem 3,2 l; plocha 0,00785 m2). Reaktor sa pomaly 
miešal, ale iba pri inokulácii s aktivovaným kalom. Teplota bola ako 
v laboratóriu (18–20 °C; pozor pri prípadnom prenose informácií 
do podmienok ČOV, kde teploty sú bežne pod 10–15 °C). Modelová 
odpadová voda obsahovala NaNO3 (20 mg/l N), KH2PO4 (1 mg/l P) 
a zdroj org. uhlíka (metanol; CHSK : NO3-N = 6).

3. Výsledky a diskusia
V tejto kapitole je uvedený podrobný popis zrýchlenej anoxic-

kej granulácie s rôznymi druhmi inokula (tab. 1) a porovnanie 
dosiahnutých výsledkov pre tieto inokulá. Všetky testy s granu-
láciou začínali pri počiatočnom látkovom zaťažení Bv na úrovni 
3,5–4,3 kg CHSK/m3.d a pri hydraulickom zaťažení γ na úrovni 
0,45–0,55 m3/m2.h. Pri týchto zaťaženiach bolo možné v danom 
laboratórnom USB reaktore udržať aj vločkovitú nevygranulova-
nú biomasu bez jej flotácie do odtoku (tieto zaťaženia vyplynuli 

Pôvod inokula Druh inokula (+ označenie) KI (ml/g) Xc (g/l)

Mestská MČOV Trnava Aktivovaný kal z DN (II.)* 208 4,0

Priemyselná PČOV Slovnaft Aktivovaný kal z N (III.)* 170 3,9

Priemyselná PČOV pivovar Anaeróbny granul. kal z IC (IV.)* 11 38

Priemyselná PČOV papierne Anaeróbny granul. kal z IC (V.)* 8 53

Priemyselná PČOV papierne Anaeróbny granul. kal z IC (V.a)* n/a** n/a**

Tab. 1. Počiatočné charakteristiky použitých inokúl. DN – aktivovaný kal z aktivácie 
s nitrifikáciou -denitrifikáciou; N – aktivovaný kal z aktivácie s nitrifikáciou; IC 
– anaeróbny granulovný kal z IC reaktora; KI – kalový index inokula; Xc – koncentrácia 
biomasy v inokule.

*rímske číslo v zátvorke je skratka inokula a z neho vygranulovanej biomasy používaná v texte tohto príspevku; 
zároveň toto označenie korešponduje so skratkami z práce [1],
n/a**granulovaná biomasa V.a vznikla z granulovanej biomasy V., t.j. V. a V.a mali rovnaké inokulum (anaeróbny 
granulovaný kal z IC reaktora v papierni).

Obr. 1. a) Laboratórny USB reaktor, b) USB 
reaktor s nádržou na modelovú odpadovú 
vodu
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z výsledkov pomalej anoxickej granulácie 
popísanej v práci [1]). Pri granulácii s vloč-
kovitým inokulom je nevyhnutné najmä prvé 
dni pozorne sledovať, či pri počiatočnom 
zaťažení nedochádza k masívnemu vypla-
vovaniu ľahkého, ešte nevygranulovaného 
inokula (špecifikum USB reaktora; v reaktore 
napr. s inertným nosičom nárastovej bioma-
sy k tomuto nedôjde a taký reaktor netreba 
inokulovať; USB reaktor treba inokulovať 
veľmi opatrne).

Anoxická granulácia s vločkovitým 
aktivovaným kalom ako inokulom 
– biomasa II. (obr. 2–5)

Adaptácia na metanol pri tomto druhu 
inokula trvala 7 dní (interné kritérium 
adaptácie bolo, že biomasa bola schopná 
denitrifikovať NO3-N z 20 mg/l pod 3 mg/l 
NOx-N). Maximálne dosiahnuté Bv bolo 
na úrovni 4,2 kg/m3.d, γ = 0,7 m3/m2.h (pri 
vyššom zaťažení dochádzalo k masívnemu 
vyplavovaniu kalu z reaktora) a minimálna 
hydraulická zdržná doba θ v reaktore bola 
43 minút. Aktivovaný kal z ČOV Trnava 
bol viac zbytnelý, čo sa odzrkadlilo aj na kalových indexoch KI 
vygranulovanej biomasy (KI = 95 ml/g). Je ale nutné uviesť, že za 
prvých 6 dní experimentu sa KI znížili z 210 ml/g na 90 ml/g. Keďže 
v tomto období bol vypočítaný vek kalu v reaktore od 14 do 18 dní 
(uvedený vek kalu je len teoretická hodnota vypočítaná ako podiel 
množstva biomasy v reaktore a jej množstva v odtoku, ktorá ale s do-
statočnou vypovedajúcou hodnotou charakterizuje, ako často môže 
dochádzať v reaktore k úplnej výmene generácií biomasy), nemohlo 
dôjsť v tomto období k výmene biomasy, ale len k jej spontánnej 
aglomerácii do pevných a výrazne lepšie sedimentujúcich vločiek. 
K tejto zmene pravdepodobne prispel nielen vzostupný „up-flow“ 
prietok, ale aj aspoň čiastočný postupný tok a koncentračný gra-
dient substrátu v USB reaktore (kombinácia „up-flow a plug-flow 
efektu“). Po 6. dni pri γ = 0,57 m3/m2.h sa objavili prvé granule 
s priemerom cca. 0,5 mm; po 18. dni pri γ = 0,64 m3/m2.h sa zmenili 
na objemnejšie granule s priemerom do 1 mm. Zbytnelý kal pod 
vplyvom up-flow a plug-flow spontánne zmenil v priebehu cca 2 
týždňov svoju morfológiu, z vlákien vznikli pevné vločky a neskôr 
drobné granule, ktoré oveľa lepšie sedimentovali. 

Zlepšenie sedimentačných rýchlostí uv (rýchlosť voľnej sedimen-
tácie) korešponduje so zmenami v KI. Hodnoty uv stúpli za 25 dní 
z 0,2 až na 9,6 m/h. Mikroskopické pozorovania kalu 20. deň ukázali 
jasné rozhrania medzi jednotlivými zhlukmi granúl; v strede boli 
pevne zomknuté, po okrajoch boli badať jemné a krátke vlákna. 
Koncentrácia biomasy v reaktore (Xc vztiahnutá na reakčný objem 
USB reaktora) postupne klesala až na 1,7 g/l a po zvýšení Bv na 4,5 
kg/m3.d a γ na 0,7 m3/m2.h v 19. deň došlo 
k prudkému vyplaveniu biomasy. Z porov-
nania Bv a Xc vyplývajú hodnoty špecifické-
ho látkového zaťaženia Bx. Maximálne Bx, 
pri ktorých sa biomasa ešte nevyplavovala 
a denitrifikácia bola vysoko účinná, boli na 
úrovni 2,1 kg CHSK/kg.d (veľmi vysoké hod-
noty). SŽ takejto biomasy bola 96 %.

Anoxická granulácia s vločkovitým 
aktivovaným kalom ako inokulom 
– biomasa III. (obr. 6–9)

Ako inokulum bol použitý aktivovaný kal 
z priemyselnej ČOV Slovnaft (s predpokla-
dom výskytu bohatšej škály organických zlú-
čenín a s možným predpokladom rýchlejšej 
adaptácie kalu na metanol). Kal bol menej 
zbytnelý (KI = 170 ml/g). Adaptácia na me-
tanol tiež prebehla do 7 dní. Bv sa zvyšovalo 
z 3,5 až na 8,1 kg/m3.h (pri vyššom zaťažení 
dochádzalo k vyplavovaniu biomasy) a γ 
z 0,5 na 1,15 m/h. Biomasa granulovala 
obdobne ako biomasa II., ale KI vykazovali 
odlišný priebeh. Pôvodne zbytnelý kal sa 
pod vplyvom vzostupného toku zhlukoval do 

pevnejších vločiek a postupne sa zmenil na drobné granule (max. do 
1 mm). V 6. dni kal začal tvoriť prvé granule a v 16. dni už bolo badať 
granule s priemerom do 2 mm.

KI najskôr klesli zo 180 na 72 ml/g, ale neskôr stúpli na 130 ml/g 
a až medzi 30.–35. dňom klesli na hodnoty 60 ml/g. Vygranulo-
vanie biomasy v tomto prípade nebolo spojené s tak výrazným 
zlepšením sedimentačných vlastností – od inokula závisí kvalita 
biomasy v USB. Vypočítané veky kalu v reaktore boli na úrovni 
1,3–2,6 d. Xc najskôr kleslo z 4 na 2,3 g/l (16. deň), potom do 29. 
dňa sa Xc udržiavalo konštantné a od 29. dňa došlo k nárastu až 
na 4,4 g/l. Prvé dni prevažoval odtok a rozklad nad rastom, neskôr 
sa rast začal výraznejšie prejavovať. Po preťažení reaktora pri 
Bv = 8,9 kg CHSK/m3.d a γ = 1,3 m/h došlo k vyplaveniu biomasy. 
Razantné zlepšenie sedimentačných vlastností popisuje hodnota uv, 
pričom za 38 dní experimentu stúpla z 0,4 až na 7,4 m/h. Hodnoty 
Bx na konci, keď sa ešte biomasa nevyplavovala a denitrifikácia bola 
vysoko účinná, boli na úrovni 1,8 kg CHSK/kg.d. Maximálne Bx 
počas experimentu dosiahlo hodnoty až 2,7 kg CHSK/kg.d (všetko 
vysoké hodnoty zaťaženia, zodpovedajúce aj uvedeným nízkym 
vekom kalu). SŽ biomasy bola 96 %.

Anoxická granulácia IV. (IC reaktor v pivovare) (obr. 10–13)
V tomto experimente bol použitý ako inokulum granulovaný ana-

eróbny kal z IC reaktora z pivovaru. Už základné informácie o kale 
potvrdzujú, že v tomto prípade sa jednalo o úplne iný experiment: 
KI = 11 ml/g, štartovná koncentrácia Xc v reaktore (vztiahnutá na 
reakčný objem 3,2 l) = 39 g/l, SŽ = 95 %. 

Obr. 2. Priebeh objemových zaťažení Bv 

a špecifických zaťažení Bx (v kg CHSK)
Obr. 3. Priebeh povrchových hydraulických 
zaťažení	γ

Obr. 4. Priebeh kalových indexov KI a sedi-
mentačných rýchlostí uv

Obr. 5. Priebeh koncentrácie biomasy Xc 
a koncentrácie nerozpustných látok NL

Obr. 6. Priebeh objemových zaťažení Bv 

a špecifických zaťažení Bx  (v kg CHSK)
Obr. 7. Priebeh povrchových hydraulických 
zaťažení γ

Obr. 8. Priebeh kalových indexov KI a sedi-
mentačných rýchlostí uv

Obr. 9. Priebeh koncentrácie biomasy Xc 
a koncentrácie nerozpustných látok NL
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Tento kal na jednej strane pochádzal z úpl-
ne iného prostredia (anaeróbny reaktor s ORP 
menej ako -300 mV; t.j. bol predpoklad horšej 
adaptácie na denitrifikačnú reakciu s meta-
nolom), na druhej strane ale mal excelentné 
sedimentačné vlastnosti, nevyplavoval sa 
a mohol slúžiť okrem samotného inokula (t.j. 
zdroja mikroorganizmov) aj ako nosič novej 
denitrifikačnej biomasy (nosič, ktorý nie je 
ťažký, dá sa v prostredí USB reaktora dobre 
distribuovať a zároveň sa jeho neaktívny 
podiel v reaktore po čase môže rozložiť, resp. 
odobrať ako prebytočný kal). Adaptácia tohto 
kalu prebehla do 8 dní (pri splnení NOx-N na 
odtoku pod 3 mg/l), a to aj napriek tomu, že 
tento kal bol dva mesiace pred zavedením 
do laboratórneho USB reaktora bez prísunu 
akéhokoľvek substrátu. Zmena anaeróbnych 
granúl na anoxické, resp. sčasti anaeróbno-
anoxické, bola spontánna a bola spojená len 
so zmenou farby z čiernej na sivohnedú, 
veľkosť granúl 3–5 mm zostala rovnaká (prav-
depodobne proces prebiehal aj tak, že ana-
eróbne granule sa stali čiastočne nosičom 
pre novú denitrifikujúcu / anoxickú biomasu rastúcu na povrchu 
granúl).Maximálne zaťaženia dosahovali hodnoty na úrovni Bv 
= 22,4 kg/m3.d a γ = 3,2 m3/m2.h, pri hydraulickej zdržnej dobe 
modelovej vody v reaktore 7,7 minúty. Pri tomto Bv sa dosahovalo 
špecifické zaťaženie Bx = 0,56 kg/kg.d. Kalové indexy sa v podstate 
nemenili (anaeróbne granule z inokula aj anoxické granule mali po-
dobné KI). Sedimentačné rýchlosti mierne vzrástli zo 4 na 7,5 m/h 
na konci experimentu. Vypočítaný vek kalu sa pohyboval v rozmedzí 
28–116 dní. Veky kalu sú vyššie ako pri kale II. a III., pretože odtok 
NL bol minimálny (NL do 5 mg/l) a zároveň množstvo kalu v reaktore 
bolo vyššie (vek kalu = g kalu v reaktore / g/d kalu v odtoku). Koncentrácia Xc sa 
v podstate nemenila a v reaktore sa vytvorila spontánna rovnováha 
rast = rozklad + odtok (bez odberu kalu).

Anoxická granulácia V. a V.a (IC reaktor v papierni)  
(obr. 14–17)

Tento kal mal taktiež výborné sedimentačné vlastnosti (KI = 8 ml/
g; štartovná koncentrácia Xc = 53 g/l, SŽ = 95 %), nevyplavoval sa 
a takisto mohol slúžiť okrem samotného inokula aj ako nosič novej 
denitrifikačnej biomasy. V reaktore z anaeróbnej granulovanej bio-
masy rovnako vyrástli anaeróbno-anoxické granule (biomasa V.), pri-
čom postupne zmenili farbu z čiernej na sivú. Morfológia biomasy 
zostala rovnaká – veľkosťou na úrovni 3 až 5 mm. KI sa len mierne 
zhoršili – pôvodná anaeróbna granulovaná biomasa mala 8 ml/g, 
novo narastená anaeróbno-anoxická mala KI = 15 ml/g. Odtok 
NL bol 5–10 mg/l a vypočítané veky kalu boli na úrovni 35–130 d. 
V tejto fáze sa neodoberal prebytočný kal, Bv 
sa zvyšovalo až na hodnotu 19,7 kg/m3.d a γ 
až na 2,8 m3/m2.h. 

V ďalších dňoch sme experimenty s gra-
nuláciou rozšírili o ďalší pokus (etapa 2 a 3): 
odberom prebytočného kalu sme vymenili 
celé kalové lôžko (odber 93 ml/d; za 30 dní 
došlo k jeho výmene). Cieľom bolo zistiť, 
či nová, čisto anoxická biomasa bude rásť 
takisto vo forme veľkých granúl.

Etapa 2 (49.–80. deň) – v reaktore sa po-
stupne znižoval podiel anaeróbno-anoxickej 
biomasy a zvyšoval sa podiel čisto anoxickej 
biomasy V.a. Bv sa udržiavalo na hodnote 
19,7 kg/m3.d. Vplyvom odberu prebytočného 
kalu sa začala znižovať koncentrácia biomasy 
v reaktore, Xc klesla počas tejto etapy z 58 
na 17 g/l, pričom k poklesu prispieval okrem 
odberu aj zvýšený odtok (NL okolo 40 mg/l; 
zvyšujúci sa podiel čisto anoxickej biomasy 
znamenal pravdepodobne menej pevné gra-
nule a zvýšený odtok NL). Hlavné je, že bio-
masa v reaktore bola v tejto etape kompletne 
vymenená, anaeróbne inokulum bolo odstrá-
nené, napriek tomu nová anoxická biomasa 
bola morfologicky rovnaká (obrovské anoxic-

ké granule 3 až 5 mm; jedine výrazne zbledli a namiesto sivej zostali 
svetlohnedé – aj to potvrdzuje odber pôvodného inokula z reaktora). 
Objem kalového lôžka ostal napriek výraznému poklesu množstva 
kalu rovnaký – KI anoxickej granulovanej biomasy vzrástli na úro-
veň 40 ml/g), kal bol menej hustý a bol ľahší ako anaeróbny resp. 
anaeróbno-anoxický. Poklesom množstva biomasy v reaktore nedoš-
lo k zhoršeniu účinnosti denitrifikácie (NO3-N+NO2-N v odtoku pod 
3 mg/l), čo potvrdzuje, že pred touto etapou bol v reaktore výrazný 
nadbytok biomasy, reaktor bol v ukazovateli Bx predimenzovaný, ale 
nebolo možné zvýšiť jeho látkové zaťaženie, pretože by nestíhal hyd-
raulicky (typický znak USB reaktorov, kde látkové aj hydraulické 
zaťaženia vzájomne rozhodujú o optimálnom zaťažení).

Etapa 3 (81.–103. deň) – v reaktore bola len anoxická biomasa V.a, 
objem kalového lôžka sa už nemenil, Bv sa vzhľadom na relatívne 
vyšší odtok NL znížilo na bezpečnú hodnotu 16,1 kg CHSK/m3.d a γ 
na 2,3 m/h. V tejto etape sa už neodoberal prebytočný kal, v reaktore 
nastala spontánna rovnováha (rast = odtok + rozklad). Cieľom tejto 
etapy bolo overiť, či USB reaktor môže dlhodobo fungovať v takomto 
rovnovážnom stave, v podstate „bez obsluhy“ a v reaktore sa budú 
produkovať nové generácie obrovských 3–5 mm anoxických granúl. 
Za 23 dní nedošlo k žiadnej výnimočnej udalosti. Vypočítaný vek 
kalu bol 2–3 dni, Xc bolo na úrovni 15 g/l, KI sa ustálili na hodnotách 
42 ml/g. Odtokové koncentrácie NL ostali cca. 40 mg/l, odtokové 
CHSK boli v rozsahu 20–60 mg/l (tieto hodnoty potvrdzovali vhod-
nosť pomeru CHSK : NO3-N = 6 v surovej vode). 

Obr. 10. Priebeh objemových zaťažení Bv 
a špecifických zaťažení Bx (v kg CHSK)

Obr. 11. Priebeh povrchových hydraulických 
zaťažení γ

Obr. 12. Priebeh kalových indexov KI a sedi-
mentačných rýchlostí uv

Obr. 13. Priebeh koncentrácie biomasy Xc

Obr. 14. Priebeh objemových zaťažení Bv 

a špecifických zaťažení Bx (v kg CHSK)
Obr. 15. Priebeh povrchových hydraulických 
zaťažení γ

Obr. 16. Priebeh kalových indexov KI a sedi-
mentačných rýchlostí uv

Obr. 17. Priebeh koncentrácie biomasy Xc 
a koncentrácie nerozpustných látok NL
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Inokulum a jeho kalový index
Akt.kal – MČOV 

D.N.Ves
Akt.kal – MČOV 

Trnava
Akt.kal-PČOV 

Slovnaft

Anaer.granul. 
kal – IC reaktor 
PČOV pivovar

Anaer. granul. kal -IC reaktor 
PČOV papierne

170 ml/g 208 ml/g 170 ml/g 11 ml/g 8 ml/g 

skratka inokula aj vygranulovanej 
anoxickej biomasy v texte príspevku

(I.)# (II.) (III.) (IV.) (V.)* (V.a)**

mgCHSK metanolu / NO3-N   6 6 6 6 6 6

Θmin (min) 24 43 21 8 9 11

Bv,max   (kgCHSK/m3.d) 6,6 4,2 8,1  22,4 19,7 16,1

γ (m3/m2.h) 1,0 0,7 1,15 3,2 2,8 2,3

Bx pri Bv,max (kgCHSK/kg.d) 1,2 2,1 1,8 0,56 0,33 1,1

Xc pri Bv,max (g/l) 6 1,7 4,4 40 58 15

KI anox.gran.biomasy (ml/g) 40 95 60 15 15 42

doba adaptácie na metanol (d) 7 7 7 8 25 n/a

uv,max anox.gran.biomasy (m/h) 11 9,6 7,4 7,5 9 9

vypočítané veky anoxickej 
granulovanej biomasy (d)

3,4 - 10 4 - 18 1,3 – 2,4 28-116 35 – 130 2 – 3

denitrifikačné rýchlosti rX,N,endo / rX,N,total  
(mg NO3-N/gh)

1 – 3,3/6 - 14 0,4/1,7 1,4/2,9
0,5 – 3,8/1,4 

– 9,5

Tab. 2. Hlavné parametre USB reaktorov s anoxickou granulovanou biomasou určených pre denitrifikáciu 20 mg/l NO3-N v odpadových 
vodách s metanolom ako externým substrátom pri použití rôznych druhov inokula 

*v USB anaeróbno/anoxické granule, **v USB len anoxické granule, # informácie sú vybraté z [1] (kal I. uvedený pre porovnanie rozhodujúcich parametrov).

Počas celého experimentu V. + V.a nebolo logicky namerané razant-
né zlepšenie sedimentačných vlastností kalu – od nábehu až do konca 
bol totiž v reaktore granulovaný kal. Maximálne hodnoty uv boli do 
9 m/h pre anaeróbno-anoxický kal aj anoxický. Počiatočná adaptá-
cia na metanol bola podľa očakávania dlhšia. Anaeróbna biomasa 
reagovala na metanol pomalšie (chceli sme overiť dĺžku adaptácie 
v porovnaní s aktivovanými kalmi z predošlých kapitol a preto sme 
počas adaptácie nepoužili nadbytok metanolu; CHSK : NO3-N bol 
stále 6). Prvých 5. dní boli NO3-N na odtoku až 12–15 mg/l, medzi 5. 
a 25. dňom boli NO3-N už nízke, ale NO2-N ešte stále boli 5-15 mg/l. 
Až po 25. dňoch došlo k plnej adaptácii (NO3-N+NO2-N menej ako 
3 mg/l). Problémy s adaptáciou sa neskôr vrátili v excelentných 
sedimentačných vlastnostiach umožňujúcich dosahovať rádovo 
vyššie zaťaženia (len pre ilustráciu; zdržné doby vody v reaktore 
boli na úrovni 9–11 minút!)

4. Záver
V laboratórnom modeli USB reaktora bola sledovaná granulácia 

anoxickej biomasy pre jej prípadné využitie na zaradenú denitrifi-
káciu na ČOV. Porovnávaná bola anoxická granulácia so 4 rôznymi 
inokulami. Rozhodujúce výsledky z anoxickej granulácie sú uvedené 
v tab. 2. Komplexné závery týchto experimentov sú nasledovné:
• anoxickú granulovanú biomasu pre USB reaktor je možné 

spontánne vygranulovať aj z vločkovitého aktivovaného kalu aj 
z anaeróbneho granulovaného kalu

• jednoznačne ale odporúčame použiť ako inokulum anaeróbny 
granulovaný kal z IC resp. UASB reaktora

• toto inokulum má samo osebe vynikajúce sedimentačné vlastnos-
ti, granulácia môže začať a pokračovať pri vyšších hydraulických 
a látkových zaťaženiach

• navyše počas nábehu toto inokulum nie je len zdrojom mikroor-
ganizmov a nepochybne aj mikronutrientov, ale zároveň sa stáva 
dobre sedimentujúcim nosičom pre novú anoxickú denitrifikujú-
cu biomasu. Tento nosič je biologicky rozložiteľný, ľahký, dobre 
distribuovateľný v reaktore a ľahko odstrániteľný s prebytočným 
kalom (ak sa to ukáže ako potrebné). 
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Comparison of anoxic granulation in USB reactor with 
various inocula (Galbová, K.; Pagáčová, P.; Drtil, M.; 
Jonatová, I.)

Key words
anoxic granulated biomass – denitrification in USB reactor – in-
oculum for anoxic granulation

Anoxic granulation with different kinds of inoculum is evaluated. 
The main attention is devoted to creation of anoxic granulated 
biomass from anaerobic granulated biomass. By gradual increase 
of mass volumetric loading (Bv) and hydraulic loading (γ) in denitri-

fication upflow sludge bed reactor (USB) anoxic biomass granulates 
out spontaneously even from activated sludge, and from anaerobic 
granulated sludge as well (diameter of anoxic granules were from 
1 up to 6 mm). Anaerobic granulated biomass from IC reactor from 
paper and pulp industry and from brewery was an optimum inocu-
lum - granulation was fast and maximum loadings of USB reactor 
were at the level 2,8 m3/m2.h a 22,4 kgCOD/m3.d. This anaerobic 
biomass is not only an inoculum, but it becomes also a well settling 
carrier for new anoxic denitrifying biomass. This carrier has ideal 
properties, because it is heavy and biologically degradable. Anoxic 
granulated sludge achieved extremely great proportions up to 6 mm 
with excellent settling properties and high activity. Sludge volume 
indexes were at the range 14–35 ml/g.

V loňském roce oslavila VHOS, 
a.s., 15 let svého působení 

v oblasti provozování vodovodů 
a kanalizací v okrese Svitavy. 
Kromě svého hlavního předmětu 
činnosti realizovala v uplynulých 
letech řadu dalších vodohospo-
dářských aktivit. Téměř k celé 
historii VHOS, a.s., se váže pořá-
dání semináře „Nové metody 
a postupy při provozování ČOV“. 
Na dny 13.–14. 4. 2010 připravuje VHOS, a.s., ve spolupráci s CzWA 
jubilejní 15. ročník této akce.

Minulá léta
V počátcích své existence řešila VHOS, a.s., stejně jako většina 

ostatních provozovatelů či vlastníků kanalizací problémy s nedo-
statečným odkanalizováním a nevyhovujícím čištěním odpadních 
vod, a to prakticky ve všech provozovaných lokalitách. Se zpřísňují-
cími se požadavky na kvalitu odpadních vod vypouštěných do vod 
povrchových, zejména pak v souvislosti s požadavky legislativy EU, 
VHOS, a.s realizovala a nadále ve spolupráci s majiteli připravuje 
rekonstrukce a intenzifikace ČOV. V rámci těchto činností VHOS, 
a.s. spolupracovala a prohlubovala kontakty s předními odborníky 
a renomovanými firmami v oboru čištění odpadních vod. Z každo-
denní praxe tak v podstatě vyplynula základní myšlenka uspořá-
dání semináře, tzn. potřeba zprostředkování nových poznatků, 
prezentace nových technologií, vytvoření prostoru pro konfrontaci 
legislativních požadavků a zkušeností provozovatelů s jejich napl-
ňováním. První ročník uspořádala VHOS, a.s., samostatně v roce 
1996 a od třetího ročníku byl seminář pořádán ve spolupráci s AČE 
ČR. Od té doby je také věnován památce Ing. J. S. Čecha. Díky 
kladné odezvě a narůstajícímu zájmu ze strany odborné veřejnosti 
se seminář během čtrnácti uplynulých let postupně vyvíjel jak po 
stránce programové, tak po stránce organizační. Od jedenáctého 
ročníku se do pořádání a přípravy semináře zapojila odborná skupi-
na AČE ČR „Městské čistírny odpadních vod“. Náměty vycházející 
od této skupiny byly především využívány při tvorbě programové 
skladby semináře a výběru témat přednášek. O přípravě, průběhu 
jednotlivých ročníků semináře a jejich závěrečném hodnocení byla 
veřejnost pravidelně informována v tisku a na webových stránkách 
VHOS, a.s. Nadcházející 15. ročník přímo vybízí k úvaze, jaký je 
vlastně význam a přínos této dnes již celostátní akce a jakým smě-
rem by se seminář měl nadále ubírat.

Charakteristika seminářů
Vycházíme-li z chronologie čtrnácti uskutečněných ročníků, 

můžeme zcela jistě vyzdvihnout následující aspekty:
Komplexnost. Snahou pořadatele při přípravě programové 

skladby semináře bylo v co nejširším měřítku postihnout rozsáhlou 
problematiku související s čistírenským oborem. Pravidelně byli 
účastníci semináře seznamováni s novými nebo připravovanými 
legislativní předpisy, které v podstatě determinují požadavky na 
technologické vybavení a čisticí efekt ČOV. Stěžejní tematikou byly 
vždy zkušenosti a inovativní přístupy týkající se prakticky všech 
technologických stupňů ČOV, s důrazem na aktivační systémy, 
intenzifikaci kalových hospodářství, vč. možností nakládání s čis-
tírenským kalem. Dále byly prezentovány nové poznatky z řízení 
provozu ČOV, měření a regulace, optimalizace provozních nákladů 
apod. V souvislosti s naplňováním rámcové směrnice EU pak neby-

Nové metody a postupy  
při provozování ČOV jubilejně

la opomenuta ani problematika 
financování staveb ČOV a mož-
nosti získávání dotací. Komplex-
ní pojetí semináře dotváří účast 
renomovaných firem z oboru 
čistírenství, které se prezentují 
v přilehlých prostorách konfe-
renčního sálu.

Aktuálnost. Do programu 
jednotlivých ročníků byla vždy 
zařazována témata, která reago-

vala na aktuální stav legislativy (zákon o vodách, zákon o vodo-
vodech a kanalizacích, NV č. 61/2003 i jeho novela, směrnice EU) 
i mimořádné události zasahující do běžné vodohospodářské praxe 
(např. povodně v roce 2002).

Fundovanost. V řadě přednášejících, kteří v průběhu čtrnácti 
let na semináři vystoupili, byli přední odborníci MŽP, MZe, AČE 
ČR, VŠCHT Praha, VUT Brno, zástupci ČIŽP, správců povodí apod. 
Stejným přínosem pak byly praktické zkušenosti s projektováním, 
realizací a provozem ČOV, které na toto fórum přinášeli pracovníci 
z řad projektantů, dodavatelů a provozovatelů ČOV.

Prezentace vývoje oboru. Nelze výstižněji demonstrovat dyna-
mický rozvoj, který obor čistírenství v posledních letech zazname-
nal, nežli na vývoji programové skladby semináře. První ročníky 
byly zaměřeny spíše na odkanalizování, vliv kvality přiváděných 
vod na funkci ČOV, výstavbu centrálních ČOV, čištění odpadních 
vod v obcích bez kanalizace apod. Tematické bloky v dalších letech 
řešily zejména systémy se zvýšeným odstraňováním nutrientů a ter-
ciární čištění. Poslední dva roky již diskutujeme nejlepší dostupné 
technologie a reálné dosažitelné meze čistírenských technologií.

Prostor pro diskuzi a vytváření nových kontaktů. Jedním 
z nejvýznamnějších přínosů semináře je vytvoření optimálních 
podmínek pro diskuzi problematiky prezentovaných příspěvků, 
ale i konzultace problémů, se kterými se pracovníci oboru setkávají 
ve své praxi. Prostor pro diskuzi, ale i navazování a upevňování 
kontaktů vytváří jak samotná koncepce programu dvoudenního 
setkání, tak i přátelské prostředí společenského večera, který uzavírá 
první den semináře.

Téměř vše, co bylo za uplynulých 14 let na semináři prezentová-
no, je obsaženo ve sbornících, které pořadatel od druhého ročníku 
vydává. Bez nadsázky lze říci, že soubor těchto publikací dnes již 
tvoří velice solidní know-how čistírenského oboru, ze kterého lze 
čerpat při řešení mnoha problémů.

Jak dál?
Kam směřovat další vývoj semináře? Lze vůbec s ohledem na 

výše uvedené preferovat pouze některá témata či dílčí oblasti? 
Specifické zaměření našeho semináře výhradně na problematiku 
ČOV se osvědčilo. Měl by zůstat fórem pro pracovníky z oboru, 
kde se objeví novinky z „akademické půdy“, ale i zkušenosti 
s novými technologiemi a novými zařízeními, poznatky ze zku-
šebních provozů atd. a kde je také možné konfrontovat legislativní 
požadavky s běžnou praxí. Pro výběr a zaměření přednášek by 
bylo významným přínosem více podnětů ze strany odborné 
veřejnosti, ale i provozovatelů tak, aby se řešily problémy, se kte-
rými se v současnosti nejvíce potýkají. Aktuálně např. naplňování 
požadavků novelizovaného NV č. 61/2003 Sb. ve všech důsledcích 
a souvislostech. Proto pořadatelé již v 7. čísle letošního Vodního 
hospodářství avizovali svůj zájem o odborné články vhodné pro 
prezentaci na tomto semináři, bohužel zatím bez uspokojivé ode-
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Seminář: Revitalizace a ekosystémové 
služby přírodě blízké nivy

Tři ekologicky zaměřené organizace – Grüne Liga Berlín, ARNIKA 
Praha a Ústav pro ekopolitiku Praha (s podporou Lesů ČR) – spolu-
pracují v oblasti ochrany a zlepšování stavu vodních toků a niv. Na 
jaře roku 2009 uspořádaly autobusovou exkurzi za revitalizacemi 
Středních a Jižních Čech, koncem léta pak za revitalizacemi Jižního 
Bavorska. Pro tento rok úspěšná spolupráce vyvrcholila v pátek 
6. listopadu seminářem Revitalizace a ekosystémové služby přírodě 
blízké nivy. Díky přízni pražské radnice, jmenovitě pak radního pro 
oblast životního prostředí Petra Štěpánka, se konal ve velkém sále 
městského zastupitelstva na Mariánském náměstí. Seminář nav-
štívili zájemci z oblasti správy vodních toků, projekce, správních 
orgánů, Agentury ochrany přírody a krajiny, škol a občanských 
sdružení, včetně účasti ze Slovenské republiky. Hlavním lákadlem 
byly revitalizační zkušenosti z Bavorska a Hamburku. Proběhly 
následující prezentace:
Představení projektu spolupráce; Michael Bender, Grüne Liga

Informace o průběhu projektu „Ochrana vod: Best praktice 
– příklady v Německu a Česku“, jehož je referující koordinátorem. 
Projekt spolufinancují Spolkové ministerstvo životního prostředí 
a Spolkový úřad pro životní prostředí prostřednictvím progra-
mu poradenské pomoci pro ochranu přírody ve státech střední 
a Východní Evropy, Kavkazu a Střední Asie. 
Revitalizace Altmühl; Uwe Kleber-Lerchbauer, Zemský úřad 
pro životní prostředí, Mnichov

Probíhá revitalizace více než dvacetikilometrového úseku střed-
ního toku řeky Altmühl, přítoku Dunaje, pod Gunzenhausenem. 
Řeka v ploché zemědělské krajině prodělala v minulosti technickou 
úpravu v zájmu ochrany polností před zaplavováním menšími 
povodněmi. Nyní je po etapách obnovován původní charakter 
meandrujícího toku. Cílem je hlavně zlepšení morfologického 
stavu řeky, podpora tlumivých rozlivů povodní a posílení procesů 
samočištění vody. Ve většině úseků jsou vytvářena nová koryta 
přírodního charakteru, tedy mělká, relativně široká, velmi členitých 
tvarů. Stará koryta, pocházející z doby technických úprav, jsou 
dílem zavážena, dílem rozvolňována do přírodě bližších tvarů, 
přičemž mnohde dochází k paralelizaci koryt.
Wertach Vital – revitalizace Wertachu; Wolfgang Schilling, 
Stephan Wedding, Vodohospodářský úřad Donauwörth 

Projekt se týká zhruba 9 kilometrů řeky Wertach v Augsburku, 
po ústí do řeky Lech. Technické úpravy této řeky, započaté již v 19. 
století, vyvolaly celý soubor problémů. Vedle ekologicko-morfo-
logické degradace řeky též její poměrně dramatické zahlubování 

zvy. V posledních letech je problém zajistit kvalitní přednášky, a to 
především vzhledem k velkému počtu odborných akcí pořádaných 
různými institucemi. Do programu 15. ročníku rovněž zvažujeme 
zařadit i problematiku nakládání s čistírenským kalem. Delší dobu 
jsme se v semináři touto tematikou nezabývali a je to stále ožehavý 
a z praktického hlediska nedořešený problém. Další možný námět 
pro diskuzi – jak řešit společné čištění splaškových a průmyslových 
odpadních vod v technologii i legislativě?

Seminář je připravován ve spolupráci s CzWA, která se v roce 
2009 transformovala z AČE ČR. Asociace vznikla v roce 1993 
jako volné sdružení předních odborníků v čistírenství s tím, že 
si od počátku vytkla mimo jiné za cíl propagaci odborných zna-
lostí v oboru, tudíž iniciativa pracovníků VHOS, a.s., byla velmi 
vítána. Za dobu své existence se stala AČE ČR nejvýznamnějším 
sdružením odborníků ve vodohospodářském oboru. O tom svědčí 
i skutečnost, že je národním zástupcem i v tak renomovaných 
asociacích jako EWA a IWA. Díky tomu, že v jejích řadách pracuje 
většina odborníků z oboru, stala se přímým partnerem MZe i MŽP 
při přípravě legislativy. Rozšíření oblasti působnosti asociace si 
vyžádalo i změnu v názvu, a proto byla transformována na CzWA. 
Po celou dobu Asociace využívala seminář VHOS, a.s., pro výmě-
nu názorů a odborných informací a současně i vzdělávání svých 
členů a zařadila tento seminář mezi nejvýznamnější odborné akce 
v oboru čistírenství.

Cílem pořadatelů při přípravě dalšího ročníku semináře je dodr-
žení vysokého programového i organizačního standardu, kterého 
bylo v uplynulých letech dosaženo. Již dnes však lze avizovat něko-

lik změn či inovativních prvků, které budou 15. ročník doprovázet. 
Připravuje se podpis nové dohody o spolupráci mezi CzWA a AČE 
SR na další období, který by se měl uskutečnit právě v průběhu nad-
cházejícího semináře. K zásadní změně došlo přímo u pořadatele. 
VHOS, a.s., se stala během roku 2009 součástí vodárenské skupiny 
Energie AG. Nový vlastník, společnost Energie AG Bohemia, je tře-
tím největším dodavatelem vody v České republice, dosahuje obratu 
přes 2,5 miliardy korun a zaměstnává 1 500 lidí. Společnost Energie 
AG Bohemia je součástí rakouského infrastrukturního koncernu 
Energie AG Oberösterreich, který je aktivní v oblastech energetiky, 
vodárenství a odpadového hospodářství na trzích Rakouska, jižního 
Německa, České republiky, Slovenské republiky, Maďarska, Rumun-
ska a Ukrajiny. V České republice Energie AG Bohemia zastřešuje 
vodárenské aktivity koncernu, které zahrnují dceřiné společnosti 
1. JVS, a.s., VAK Jižní Čechy, a.s., VAK Beroun, a.s., Vodos Kolín 
s.r.o., Vodárenskou společnost Chrudim, a.s. a v této chvíli také 
VHOS, a.s. Cílem Energie AG Bohemia je navázat na úspěšnou 
tradici čtrnácti ročníků semináře a maximálně podpořit přípravu 
a realizaci jubilejního 15. ročníku.

Závěrem bychom Vás chtěli pozvat v termínu 13. 4.–14. 4. 2010 
do Moravské Třebové na 15. ročník semináře a věříme, že společně 
prožijeme příjemné dny plné nových poznatků a také setkání se 
svými kolegy a obchodními partnery z celé republiky.

Ing. Blažena Kolaříková, 
Ing. Vladimír Langer, 

VHOS, a.s.

a s tím spojené vysušování přiléhající nivy, provázené zřetelným 
zhoršováním stavu porostů. Napřímené a dosti hluboké koryto 
přispívalo ke zrychlování postupu povodňových vln, což se napří-
klad projevilo velkými škodami v Augsburku při povodni na jaře 
roku 1999. Nyní je postupně uskutečňován velký projekt, sledující 
hloubkovou stabilizaci řeky, posílení protipovodňové ochrany města 
(po úroveň Q100) a obnovení přírodních a rekreačních hodnot toku 
a nivy. Hlavní metodou je rozšiřování, změlčování a rozvolňování 
řečiště do přírodě bližších tvarů. V rámci akce byl odstraněn jeden 
jez a nahrazen dlouhou balvanitou rampou, v potřebném rozsahu 
dochází k rekonstrukci ochranného hrázování zástavby, přičemž 
v některých pasážích byl nový průběh hrází osazen blíže k zástavbě, 
aby se rozšířil říční povodňový perimetr. 
Ekonomický přínos revitalizovaných území se zřetelem na 
protipovodňovou ochranu; David Pithart, ENKI, Třeboň  

Úvaha o finanční kalkulaci ekosystémových služeb niv, za které 
dosud není obvyklé platit, které však jsou společensky nezastupitel-
né. Srovnáním s náklady výstavby retenčních vodních děl lze odvo-
zovat například hodnotu efektů povodňové retence v nivách. Bylo 
prezentováno srovnání přírodního úseku horní Lužnice s hypotetic-
kým modelem technické úpravy tohoto území. I při započtení efektů 
intenzivnější zemědělské výroby, kterou by umožňovala technická 
úprava toku a odvodnění nivy, vyznívá ekonomická kalkulace ve 
prospěch přírodního charakteru toku a nivy.
Obnovení dynamiky štěrkonosných vodních toků v jižním 
Bavorsku. Protipovodňová ochrana a rekreační význam 
v souladu s ochranou přírody; Uwe Kleber-Lerchbauer, Zemský 
úřad pro životní prostředí, Mnichov

Prezentace tématu na základě velkých projektů revitalizace řeky 
Isary. Již byl revitalizován úsek nad Mnichovem. Z obtížně pří-
stupných částí údolí by bylo příliš nákladné odvážet odstraňované 
betonové opevnění břehů. Bylo tedy strojně drceno a betonové tvár-
nice se proměnily ve štěrk, ponechaný v řečišti. V současné době se 
dokončuje revitalizační a protipovodňová úprava řeky v Mnichově 
a po etapách nastupují úpravy v úsecích od Mnichova směrem 
k ústí do Dunaje. Přímo v Mnichově bylo posilováno oboustranné 
vymezení povodňového koridoru ochrannými hrázemi, v prostoru 
mezi těmito hrázemi pak proběhla zásadní revitalizační přestavba 
říčního prostoru. Kyneta a bermy byly rozvolněny do členitých, 
přírodě bližších tvarů. Stabilizační stupně byly odstraněny a nahra-
zeny rozvolněnými prahy z velkých kamenů. 
Ekologické služby nivní krajiny; Jan Pokorný, ENKI, Třeboň 
(přednesl David Pithart)

Ekonomické vyjádření funkcí nivy, se zřetelem k jejímu energe-
tickému režimu, a zapojení do konceptu oceňování ekologických 
služeb niv. Koncept ekonomického vyjádření významu povrchů 
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v krajině, které disponují odpařitelnou vodou, se zřetelem k mok-
řadům a jejich látkové a energetické bilanci. 
Revitalizace vodních toků a šetrné hospodaření v lesích. 
Pstruhová říčka v Hamburku; Ludwig Tent, Krajský úřad 
Wandsbeck, Svobodné hanzovní město Hamburk

Projekty extenzivních opatření na vodních tocích v Hamburku 
a okolí, se zaměřením na obnovu příznivých podmínek pro život 
pstruhů. Drobné vodní toky v této hustě osídlené krajině prodělaly 
v minulosti technické úpravy. Kromě dalších degradačních efektů 
způsobily tyto úpravy ztrátu hydraulické členitosti toků, která se 
projevila ztrátou proudnějších míst a štěrkových pasáží dna. Tak 
je v této krajině obvyklým následkem technických úprav souvislé 
pokrytí dna vodního toku jemným pískem. To velmi nepříznivě 
dopadá na život ryb, které k rozmnožování potřebují štěrková 
trdliště. Nyní probíhá postupná regenerace takto postižených toků 
například štěrkovými záhozy, vkládanými do upravených koryt 
střídavě zleva a zprava, a různými aplikacemi živé či mrtvé dřevní 
hmoty. Při těchto extenzivních postupech se uplatní tradiční lidská 
práce. To umožňuje zapojení aktivní veřejnosti, především mládeže, 
což projektům dává osvětový a ekologicko-výchovný rozměr.
Příklady revitalizací v kraji Vysočina; Václav Hlaváč, AOPK ČR, 
středisko Havlíčkův Brod

Projekty v oblasti péče o vodní prvky krajiny, podporované 
dotacemi resortu životního prostředí. Revitalizace vodních toků 
jsou vzácné, nastavení dotačních titulů a zájem žadatelů určují 
dominantní postavení dotací na výstavbu a rekonstrukce rybníků. 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se v této situaci alespoň 
snaží ovlivnit řešení rybníků a způsoby jejich následného využití 
v zájmu dosažení alespoň dílčích přínosů pro přírodu a krajinu. 
Referující v dalším zmínil důležitost péče o migrační prostupnost 
údolí při výstavbě a rekonstrukcích mostů. Nejedná se jenom o pro-
stupnost samotného vodního toku pro vodní živočichy, ale také pro 
živočichy suchozemské. Pokud například propust pod mostem není 
po stranách vybaven pochůznými bermami nebo lavicemi, velké 
množství živočichů, migrujících podél vodního toku, je nuceno 
přecházet komunikaci po vozovce. 
Ekologicky orientovaná správa vodních toků; Tomáš Just, 
AOPK ČR, středisko Praha

O co méně se nám daří v revitalizacích, o to více bychom se měli 
snažit využívat všechny další cesty ochrany a zlepšování morfolo-
gického stavu, včetně přístupů pasívních a extenzivních. Správa 
vodních toků by se neměla omezovat na izolované dílčí počiny 
ve prospěch příznivého stavu toků, ale měla by o něj usilovat ve 
všech aspektech svého konání.  Systémový koncept ekologicky 

orientované správy vodních toků zahrnuje mimo jiné důslednou 
ochranu dochovaného dobrého stavu toků, využívání a podporu 
samovolných renaturací, rozumné provádění  běžné údržby toků 
a opatření po povodních, pěstitelské přístupy k břehovým poros-
tům. Zatímco ve starším pojetí správy vodních toků byly i potenci-
álně rušivé zásahy prováděny plošně a jednotlivé výjimky, třeba při 
tzv. pročišťování koryt, musely být dokládány například zvláštními 
zájmy ochrany přírody, v novém pojetí, bližším evropské Rámcové 
směrnici o vodní politice, by tomu mělo být naopak – prioritní je 
ochrana příznivého stavu vodních toků a případné rušivé zásahy 
mohou být prováděny pouze jednotlivě, na základě konkrétního 
odůvodnění.

Účastníci semináře prakticky zaplnili velký sál pražského zastu-
pitelstva. To svědčí o zájmu o problematiku. Dnešní doba bohužel 
výrazně preferuje kvantitativní stránky čerpání různých dotací 
a veřejnost i ze strany správců různých dotačních titulů dostává 
spíše doporučení k hladké administraci, než k obsahové náplni 
projektů. O to cennější příležitostí byl seminář, který po věcné 
stránce představoval konkrétní projekty a koncepty. Oproti jiným 
seminárním a konferenčním akcím bylo možné s povděkem kvito-
vat, že čas největší koncentrace posluchačů, po zahájení programu, 
nespotřebovaly formální proslovy a zdravice funkcionářů. Jmeno-
vité poděkování za uspořádání semináře náleží kolektivu Grüne 
Liga, koordinovanému Michaelem Benderem, kolektivu organizace 
Arnika, koordinovanému Janou Vitnerovou, a Michaele Valentové 
z Ústavu pro ekopolitiku.

Ing. Tomáš Just
e-mail: tomas.just@nature.cz

řeka Altmühl Wertach v Augsburgu 
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Projekt „Strategie revitalizace Orlické 
nádrže a přilehlého území“

Ve dnech 6. a 7. října 2009 se uskutečnila v Kulturním domě v Pís-
ku konference s názvem ,,REVITALIZACE ORLICKÉ NÁDRŽE“, 
která navazovala na seminář pod stejným názvem z minulého roku. 
Konference probíhala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. 
Jiřího Zimoly, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního 
prostředí ČR a senátora prof. RNDr. Bedřicha Moldana, CSc. 

Konference se zúčastnilo mnoho zástupců odborných organizací, 
pracovníků státní správy a samosprávy, odborníků, a také mnoho 
účastníků bylo z řad veřejnosti, kterou zajímá problematika jakosti 
vody v nádrži Orlík. 

První den se konalo slavnostní zahájení konference, na kterém 
vystoupili zástupci Ministerstva zemědělství, Jihočeského kraje, 
státního podniku Povodí Vltavy, Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půdy, v.v.i., starosta města Písku a předseda Svazku obcí 
regionu Písecko v jedné osobě, zástupci Vysoké školy technické 
a ekonomické v Českých Budějovicích. Přednášky prvního dne byly 
věnovány zejména problematice jakosti povrchové vody v Orlické 
nádrži a příčinám tvorby řas a sinic. Druhý den konference byl 
věnován zejména problematice rozvoje území, problematice získání 
finančních zdrojů na realizaci potřebných opatření a na vlastní 
management potřebných opatření ke zlepšení kvality vody v nádrži. 
Po skončení dopoledního bloku přednášek a shrnutí závěrů obou 
dnů se účastníci konference přesunuli do Zvíkovského Podhradí, 
kde na lodi probíhala odpolední část, a to exkurze po Orlické nádrži 
s odborným výkladem.

V rámci závěru konference byl představen projekt „Strategie 
revitalizace Orlické nádrže a přilehlého území“. Příprava projektu 
probíhala již od roku 2007. Základním předpokladem znovuožive-
ní turistického ruchu v tomto regionu je zlepšení kvality vody 
v nádrži, a to až na úroveň, aby bylo možné se po převážnou část 
rekreační sezóny koupat. Strategie revitalizace Orlické nádrže 
je proto zaměřena v prvé řadě na zlepšení kvality vody v nádrži 
a teprve následně na rozvoj turistického ruchu a oživení rozvoje 
území. Základní rámec strategie revitalizace Orlické nádrže, 
týkající se v prvé řadě zejména zlepšení kvality vody v nádrži, 
vypracoval společně Svazek obcí regionu Písecka a Jihočeský kraj, 
za odborné koordinace a garance Vědecké rady při SORP, na jejíž 
práci se podílí tým odborníků ze státního podniku Povodí Vltavy, 
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovi-
cích, Hydrobiologického ústavu Biologického centra AVČR v.v.i., 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v.v.i. a Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 

Panuje odborná shoda na tom, že hlavní příčinou současné, 
hygienickým požadavkům nevyhovující kvality vody ke koupání 
v Orlické nádrži je enormní přísun sloučenin fosforu z povodí 
nádrže do vlastní Orlické nádrže. Odborníci se také shodli na tom, 
že sedimenty na dně Orlické nádrže nejsou významnějším zdrojem 
fosforu pro ekosystém nádrže. Strategie revitalizace Orlické nádrže 
v části zlepšení kvality vody v nádrži je proto zaměřena výhradně 
na omezení přítoku fosforu do nádrže z jejího povodí.

Prvním krokem vedoucím k realizaci výše uvedené strategie je 
zpracování tzv. bilanční studie, která bude zaměřena na vyhledání 
a posouzení významu jednotlivých významných bodových (obce) 

a plošných (vliv eroze a zemědělského využití krajiny apod.) zdrojů 
fosforu v povodí nádrže a stanovení kritické hranice dotací fosforu, 
na kterou je potřeba současnou úroveň znečištění snížit, a předložení 
variantních návrhů na její dosažení, tak aby se začala kvalita vody 
v nádrži postupně zlepšovat. Tuto studii zadal státní podnik Povodí 
Vltavy a její výsledky budou k dispozici v polovině roku 2010. Výstu-
py bilanční studie budou tedy sloužit jako podklad pro zpracování 
návrhů opatření v ploše povodí, které povedou ke snížení odnosu 
živin z povodí, a tím k omezení eutrofizace vodní nádrže Orlík. Mezi 
hlavní výstupy bilanční studie tak bude patřit zejména:
• kompletní model povodí nádrže Orlík a modelová studie analý-

zy zdrojů živin v povodí vodní nádrže Orlík bilanční metodou 
a modelem SIMCAT, včetně provedení scénářových výpočtů, 
návrhů na optimalizaci sítě monitoringu,

• určení dílčích povodí (území) s uvedením pořadí naléhavosti 
zpracování návrhů opatření, na základě výsledku bilančního 
hodnocení,

• přehled bodových zdrojů znečištění, u kterých bude na základě 
bilančního hodnocení potřeba provést změnu stávajícího plat-
ného povolení k nakládání s vodami, v pořadí termínu platnosti 
těchto povolení.
Na výsledky bilanční studie bude navazovat studie stavebně-tech-

nicko-ekonomické proveditelnosti jednotlivých scénářů, včetně 
biologických a agrárních opatření v povodí nádrže, u hlavních 
původců dotací fosforu. Tato studie bude sloužit jako podklad 
k naplňování evropské směrnice o čistotě vod. Jejím cílem je 
vypracování variantních návrhů (scénářů) jak dosáhnout potřebné 
kritické hranice, na kterou je potřeba snížit stávající dotace fosforu 
(P) z povodí nádrže. Součástí této studie bude také zpracování 
rozpočtu jednotlivých variantních scénářů. Následně bude zvolen 
optimální scénář řešení jako kombinace konkrétních stavebních, 
technických, agrotechnických, biologických a legislativních opat-
ření zaručujících vyčištění (snížení živinové zátěže) na úroveň 
umožňující celoroční využívání přehrady k rekreaci, včetně vyčís-
lení nákladů na tato opatření. Na podkladě tohoto optimálního 
scénáře řešení se určí jednotlivé dílčí projekty a způsob jejich 
realizace a financování. Navržená opatření mohou být realizována 
v rámci konkrétních projektů financovaných z různých „dotačních 
zdrojů“, ale také mohou být některá opatření zahrnuta do programů 
opatření v rámci aktualizovaného Plánu oblasti povodí Dolní Vlta-
vy a v rámci aktualizovaného Plánu oblasti povodí Horní Vltavy. 
Výstupy projektu „Strategie revitalizace Orlické nádrže a přilehlého 
území“ budou sloužit i jako vstup pro aktualizaci výše uvedených 
plánů oblastí povodí. 

Realizaci celého projektu bude doprovázet vzdělávací a marke-
tingová kampaň zaměřená zejména na zapojení obyvatel regionu 
do projektu a poskytování průběžných informací o jeho postupu 
a dosažených výsledcích, tak aby i veřejnost měla zájem na úspě-
chu celé akce. 

Příprava projektu a jeho realizace bude koordinována Svazkem 
obcí regionu Písecka, který sdružuje 73 obcí v regionu přilehlém 
k Orlické nádrži a má proto na výsledcích projektu hlavní zájem, 
protože by se tak mělo podařit rozvinout upadající cestovní ruch 
a oživit rozvoj regionu samého. Bližší informace jsou uvedeny na 
www.sorp.cz

JUDr. Luboš Průša
ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Ing. Miroslav Sládek
starosta Města Písku a předseda Rady regionu  

Svazku obcí regionu Písecko, 

Mgr. Ivana Očásková
Svazek obcí regionu Písecko 

RNDr. Petr Kubala
ředitel sekce správy povodí

Povodí Vltavy, státní podnik



414 vh 11/2009



415vh 11/2009



416 vh 11/2009

Odvodňování kalů pomocí mobilních 
dekantačních odstředivek
Odvodňování kalů

Kaly jsou směsi vody a nerozpuštěných pevných částic vznika-
jící jako odpadní produkt přírodních či technologických procesů. 
Efektivní odvodňování kalů zajišťuje snížení obsahu vody, a tím 
redukci objemu a další možnost řízení jejich koncentrace, kterou 
vyžadují moderní způsoby likvidace, recyklace, případně další 
využití (např. výroba kompostu). Odvodnění zároveň přispívá ke 
snižování nákladů na přepravu kalů.

Jedním z technologických postupů odvodňování je strojní odvod-
nění za použití dekantačních odstředivek, které využívají principu 
odstředivé separace. Čím výkonnější je odvodňovací zařízení, tím 
nižší je výsledný objem kalů a následně i náklady na jeho přepravu 
a likvidaci.

Z ekonomických studií vyplývá, že pokud je zařízení na 
odvodnění kalu od čistírny odpadních vod s kapacitou přibližně 
2500 EO a více dále než 10 km, je pro takovou čistírnu ekonomicky 
výhodnější investice do malé stacionární dekantační odstředivky, 
než převážení tekutého kalu s obsahem sušiny kolem 3,0 %. Jak 
ale zajistit odvodnění kalu z čistíren s projektovanou kapacitou 
v rozmezí 1 500–3 000 EO, kde jsou již dopravní náklady na převoz 
kalu významné a dále nepředvídatelně rostou s cenami pohonných 
hmot? Právě u takových komunálních čistíren se vyplatí použít 
mobilní odstředivky. 

klad při poruše nebo údržbě stacionárního zařízení, případně při 
rekonstrukcích strojního vybavení ČOV. Mobilní odstředivka také 
může pomoci při náhlém nepředvídatelném nárůstu objemu zpra-
covávaného kalu např. při deštích nebo bouři, kde zajistí potřebný 
výkon jako doplněk stávajícího zařízení. Mobilní odstředivky lze 
periodicky využívat pro průmyslové závody (potravinářství apod.), 
kde je jímána odpadní voda s vysokým obsahem pevných částic.

Z dalších výhod uveďme možnost rychlého zahájení provozu, 
flexibilní využitelnost, možnost provádění různých jednorázových 
zkoušek odvodnitelnosti kalu a minimální potřebu pracovní síly 
(snadná obsluha). Pokud se navíc jedná o komplexní externě zajiš-
těnou službu, nepřináší tento způsob odvodnění žádné investiční 
náklady a zařízení je efektivně využíváno pouze, je-li třeba.
Typické provedení mobilní odstředivky

Mobilní odvodňovací zařízení sestává z nosného podvozku, ke 
kterému je napevno přimontována dekantační odstředivka. Pro 
snadnou manipulaci s odvodněným kalem jsou tato mobilní zaří-
zení vybavena výklopným šnekovým dopravníkem. Další součástí 
je kalové podávací čerpadlo, chemické hospodářství a rozvaděč 
s řídicím systémem. Příkon zařízení bývá v rozmezí 6,5–11 kW, což 
umožňuje napojení na standardní elektrické rozvody ČOV. V někte-
rých případech sestava zahrnuje také dieselový agregát generující 
v případě nutnosti elektrický proud.

Výkon mobilního zařízení je velice flexibilní a je možné ho při-
způsobit téměř pro jakoukoliv potřebu provozovatele. 
Domácí příklad z praxe

Provozovatel několika menších ČOV se rozhodl zakoupit mobilní 
odstředivku vybavenou zařízením Alfa Laval ALDEC 20, kterou 
provozuje od roku 2006. Odstředivku navzájem sdílí 5 menších 
ČOV, které mají sjednocené provozní parametry a používají stejný 
flokulant. Citujeme vyjádření provozního vedoucího sekce čištění 
odpadních vod: „Zjistili jsme, že se nám tato koncepce vyplatila. 
Nejmenší vzdálenost k ČOV vybavené stacionárním zařízením 
s potřebným výkonem je 15 km. Stacionární zařízení nepřicházela 
z důvodu vysokých investičních nákladů v úvahu. Pokud porovná-
me řešení odvodnění na místě mobilní odstředivkou a náklady na 
odvoz neodvodněného kalu, došli jsme k závěru, že během posled-
ních 3 let jsme dosáhli výrazných úspor. Návratnost investice do 
mobilního zařízení se ukázala být 2 roky, což je ještě kratší doba, 
než jsme předpokládali.“

Mobilita přináší výhody
Díky umístění strojní technologie pro odvodňování kalů do 

nákladních automobilů, různých podvozků a návěsů, je možné 
optimálně řešit odvodnění kalů pro ČOV s kapacitou 1 500–3 000 
EO, kde nejsou k dispozici stacionární odstředivky. Výhodou tohoto 
řešení je snížení investičních nákladů díky možnosti využití jed-
noho zařízení pro více ČOV. Mobilní odstředivka je taktéž vhodné 
řešení v rámci regionálního hospodaření s odpadními vodami 
(svazky obcí).

Mobilní zařízení jsou také řešením pro jednorázové potřeby 
odvodňování. Díky jejich využití se lze vyhnout prostojům napří-
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Příklad z praxe ze zahraničí
Franchini S.r.l Servizi Ecologici je rodinná firma sídlící v Bergamu 

na severu Itálie. Zaměřuje se na ekologickou likvidaci odpadů. Fir-
ma byla založena ve třicátých letech 20. století a dnes má 45 zaměst-
nanců, přibližně 2 000 zákazníků a roční obrat 11,6 mil. EUR.

Její podnikání zahrnuje několik oblastí – likvidaci nebezpečných 
odpadů, úklid městských a průmyslových čistíren odpadních vod, 
rekultivaci životního prostředí, revize vodovodních potrubí, čištění 
a údržbu nádrží a v neposlední řadě také odvodňování kalů pomocí 
mobilních zařízení.

Tato služba je nabízena zákazníkům, kteří mají zájem o externí 
zajištění odvodnění části nebo veškerého (vyprodukovaného) kalu. 
Objem kalu v továrnách a čistírnách odpadních vod během posled-
ních let enormně narůstá. Firma Franchini nabízí úsporné řešení 
problému likvidace kalu šetrné k životnímu prostředí.

Franchini se svým mobilním zařízením přijedou k zákazníkovi, 
provedou odvodnění, eventuálně zajistí i odvoz kalu a poté se 
přemístí k dalšímu zákazníkovi. „Abychom toho byli schopni, 
potřebujeme snadno přepravitelný a vysoce výkonný stroj s nízkými 
energetickými nároky,“ říká Andrea Franchini, technický ředitel 
a jeden z majitelů firmy.

První dekantační odstředivku si Franchini pořídili v roce 2003. 
Od té doby zainvestovali do dalších 4 dekantérů od Alfa Laval.

„Zařízení Alfa Laval vyhovělo našim požadavkům na spoleh-
livost, snadnou obsluhu a výkon – a co je pro nás nejdůležitější 

– na flexibilitu a kompaktnost. Možnost dekantéry přizpůsobit 
tak, aby vyhověly různým nárokům našich zákazníků, bylo stejně 
rozhodující jako jejich kompaktní rozměry, které jsou nutné kvůli 
úzkým italským silnicím a čistírnám odpadních vod s omezenou 
přístupností,“ říká Franchini.

V roce 2006 zakoupila firma dvě dekantační odstředivky Alfa 
Laval G2-95 a tak udělala krok úplně do neznáma.

„Jednalo se o prototyp a my jsme ho koupili na základě naprosté 
důvěry v Alfa Laval. Ve chvíli, kdy byla podepsána smlouva, jsme 
vůbec nevěděli, jak nová odstředivka vypadá“, říká Franchini. 

Zařízení splnilo vše, co bylo slíbeno. Za 3 dny zvládne to, co 
stacionární odstředivky za 10 dní a na své rozměry je mnohem 
výkonnější, než jiná zařízení. „Další výhodou je“, říká Franchini, 
„možnost rychlého nastavení. Provozní nastavení dekantéru je mož-
né provést během několika minut a do půl hodiny jsme připraveni 
k provozu. Když je práce hotova, zařízení sbalíme rovněž do půl 
hodiny. Dekantér je vysoce výkonný a zajišťuje maximální sušinu, 
což šetří jak čas, tak i náklady na likvidaci kalu.“

Ing. Jan Kobera
Alfa Laval spol. s r.o.

jan.kobera@alfalaval.com

Foto: Maurizio Camagna  
a archiv Alfa Laval

IX. ročník konference  
Městské vody 2009

V prvních dvou říjnových dnech se ve Velkých Bílovicích 
uskutečnil již IX. ročník tradiční konference Městské vody, která 
se zabývá tématy souvisejícími zejména s odváděním odpadních 
a srážkových vod z urbanizovaných území.

Jsem rád, že účast na konferenci (387 účastníků) nebyla význam-
ně poznamenána finanční krizí ekonomiky, což je podle mne důka-
zem, že tématu vody se v naší společnosti dostává stále se zvětšující 
pozornosti. To je spojeno i s aktuální novelizací Vodního zákona, 
s jehož budoucí platností můžeme spojovat řadu změn v nakládání 
s vodami (zejména srážkovými) v urbanizovaných oblastech.

Problematice srážkových vod se věnoval i hlavní host konference 
Dr. Jiří Maršálek, vedoucí Urban Water Management Section v rám-
ci kanadského National Water Research Institute. Dr. Maršálek je 
i dlouholetým sekretářem (a bývalým předsedou) Urban Drainage 
Joint Committee při International Water Association. Jeho přednáš-
ka se zabývala zkušenostmi ze čtyřiceti let kanadských zkušeností 
s odváděním srážkových vod přírodě blízkým způsobem (v českých 
zemích známým pod zkratkou HDV). Pomocí tohoto typu nakládání 
byl v Kanadě docílen značný pokrok ve kvalitě a vyvážené bilanci 
dešťového odtoku, vedoucí v důsledku ke zlepšení celkové kvality 
terestrických a vodních habitatů. Přesto jsou však dle názoru Dr. 
Maršálka podstatné změny v původních biotopech při další urba-
nizaci území nevyhnutelné.

Z dalších přednášek stojí za zmínku příspěvek o nevyhnutelnosti 
integrace principů „sustainable design“ do projektového procesu, 
informace o aktuálním stavu rekonstrukce ÚČOV Praha, probíha-
jícím Generelu odvodnění města Brno, vývoji vysokého školství 
(specificky vodohospodářských oborů) v České republice či o nové 
metodice, standardizující výpočetní postupy a obsahové náležitosti 
generelů odvodnění. Spektrum témat konference však bylo oriento-
váno i na praktické aplikace čistírenských technologií, rekonstrukci 
stok i ČOV, řízení systémů v reálném čase, postupů návrhu a hod-
nocení oddělovacích komor a dešťových nádrží a nebyly zanedbány 
ani dopady na recipienty odpadních a srážkových vod, a to jak 
z pohledu legislativního, tak i environmentálního.

Nedílnou součástí konference byl i tradiční společenský večer 
v rytířském sálu zámku Lednice, o kterém lze bez nadsázky pro-
hlásit, že si svojí atmosférou a bohatostí nezadal s hostinami, 
pořádanými na zámku na přelomu 18. a 19. století za vlády Aloise I. 
a Jana I. z Lichtenštejna. Rozdíl byl snad jen v tom, že dnešní etiketa 
naštěstí neporoučí, aby se ženy a muži bavili odděleně. Atmosféra 
společenského večera je přiblížena na barevné dvoustraně tohoto 
čísla Vodního hospodářství.

Dámy a pánové, v roce v 2010 nás čeká jubilejní X. ročník konfe-
rence Městské vody, od kterého lze čekat další novinky ve vývoji obo-
ru městského odvodnění, ale též společenský program, odpovídající 
tomuto jubileu. Těším se s vámi při této příležitosti na viděnou.

David Stránský
Mluvčí odborné skupiny Odvodňování

urbanizovaných území při CzWA

3. 12. Povolování vodních děl podle vod-
ního a stavebního zákona. Seminář. Dům 
techniky Pardubice. Info: www.dtpce.cz,  
buchtova@dtpce.cz, 466 614 320

7. 12. Povinnosti podniku vyplývající z legis-
lativy ochrany životního prostředí. Seminář. 
Dům techniky Pardubice. Info: www.dtpce.cz, 
buchtova@dtpce.cz, 466 614 320

8. 12. Slavnostní otevření zemědělské bioplynové stanice Bukovec 
u Domažlic s doprovodným workshopem. 
Info: sekretariat@biom.cz.

10. 12. Novela vodního zákona. Seminář ČVTVHS Praha. 
Info: muller@csvts.cz.
Program:
• Předpokládané následky klimatických změn – povodně a suchá 

...akce v prosinci

období (Ing. Martin Hamel, VÚV)
• Úloha ČHMÚ při řízení povodňové ochra-

ny (Ing. Jan Kubát, RNDr. Jan Daňhelka, 
Ph.D., ČHMÚ Praha)

• Kompetence povodňových orgánů při 
ochraně před povodněmi (Ing. Josef Rei-
dinger, MŽP ČR)

• Práva a povinnosti správců vodních toků 
a správců povodí při ochraně před povod-
němi, spolupráce se státní správou (Ing. 

Michal Krátký, Povodí Vltavy, státní podnik)
• Práva a povinnosti osob při ochraně před povodněmi (prom. práv. 

Jaroslava Nietscheová, Povodí Vltavy, státní podnik)

Aby přehled akcí byl co nejpřehlednější, prosíme všechny orga-
nizátory různých konferencí, seminářů, školení, apod. týkajících 
se vodního hospodářství, aby nám o nich dali vědět na stransky@
vodnihospodarstvi.cz.
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Jsem vlastníkem nemovitosti, která byla v minulosti několikrát 
ohrožena i poškozena povodněmi. Jaké povinnosti vlastně mám při 
ochraně své nemovitosti před povodněmi podle vodního zákona?

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ukládá vlastníkům 
nemovitostí ohrožených povodněmi řadu povinností. Vychází však 
z principu, že povodeň je živelní pohroma, která nastává obvykle 
z důvodů klimatických a nemůže být lidskými silami odvrácena. 
Její účinky, tedy škody na majetku a v nejhorším případě i na 
lidském zdraví nebo i na životech však mohou být činností lidí 
zmenšeny. Za povodeň tedy nikdo neodpovídá.

Každý člověk, zejména vlastníci nemovitostí v záplavových 
územích nebo ohrožených územích povodněmi, mohou činit 
opatření k ochraně svého vlastnictví, jaké uznají za vhodné, a to 
na vlastní náklady. Přitom musí 
dodržet všechny povinnosti 
stanovené platnými právními 
předpisy – např. v případě stav-
by nebo terénní úpravy musí být 
řádně povoleny, nesmí provést 
opatření, která by ohrozila nebo 
poškodila jiné osoby. Vodní 
zákon stanoví, že „nesou náklady, které jim vzniknou vlastními 
opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi“ – § 86 odst. 
4 vodního zákona.

Vlastníci nemovitostí se poněkud fatalisticky mohou rozhod-
nout, že neučiní žádné kroky k jejich ochraně před povodněmi 
a buď se dobře pojistit pro takový případ, nebo spoléhat, že pří-
padné škody nebudou příliš velké a snadno je odstraní. Mohou se 
ovšem rozhodnout investovat značné peníze a vybudovat různá 
technická protipovodňová opatření k ochraně svých nemovitostí 
před povodněmi. Náklady na jejich vybudování i jejich provoz 
nese vlastník nemovitosti. Má pak určitou záruku, že až k povodni 
dojde, jeho protipovodňová opatření řádně zafungují a ochrání 
jeho nemovitosti před povodňovými škodami.

Jistotu však nemá pro případ, že budoucí povodeň bude větší, 
než na jakou jsou jeho protipovodňová opatření vybudována. A do 
budoucna, nikdo neví, kdy povodeň přijde a jaká bude. Vybudo-
vání účinných protipovodňových opatření je často nad zejména 
finanční možnosti jednotlivých vlastníků nemovitostí. Proto jsou 
často obce iniciátory a stavebníky protipovodňových opatření 
k ochraně celé obce nebo její části.

Vodní zákon výslovně stanoví, že v takovém případě mohou 
obce požádat vlastníky povodní ohroženého majetku o příspěvek 
na plánovaná protipovodňová opatření (§ 86 odst. 3). Zákon neu-
kládá povinnost vlastníkům ohrožených nemovitostí příspěvek 
obci poskytnout. V takovém případě však musí počítat s tím, že 
obec od svého záměru odstoupí pro nedostatek finančních pro-
středků nebo i nezájem vlastníků ohrožených nemovitostí. Obce 
v současné době obvykle touto cestou nejdou a využívají velkorysé 
dotační politiky státu.

Je jasné, že ani obce nemohou zvládnout veškerou ochranu 
nemovitostí před povodněmi. Proto se předpokládá, že nejvý-
znamnější stavby protipovodňových opatření – vymezených 
v Plánu hlavních povodí České republiky – bude hradit stát včetně 
případných provozních nákladů (§ 86 odst. 1). Další významná 
protipovodňová opatření – uvedená v jednotlivých  plánech 
oblastí  povodí – hradí kraje. Stát může i na tato protipovodňová 
opatření přispět podle § 102 vodního zákona. 

Vlastníci nemovitostí ve stanovených záplavových územích 
nebo mimo ně, pokud jsou ohroženy povodněmi, jsou především 
povinni zpracovat pro své stavby povodňový plán – § 71 odst. 
4 vodního zákona. Vlastníci nemovitostí však mohou navrhnout 
příslušnému vodoprávnímu úřadu, aby rozhodl v pochybnostech 
o rozsahu jejich povinnosti. Vodoprávní úřad je prakticky povi-
nen na jejich návrh zahájit řízení a rozhodnout např. o tom, že 
nemusí v konkrétním případě zpracovat povodňový plán. Pro své 
pozemky jsou povinni zpracovat povodňový plán jen v případě, 
že mu takovou povinnost uloží příslušný vodoprávní úřad – § 71 
odst. 5 vodního zákona. – např. v případě, že je pozemek užíván 
pro skládku dřeva nebo je využíván pro činnost prováděnou hor-
nickým způsobem.

Vlastníci nemovitostí, podle vodního zákona, nemají celkem 
žádnou možnost zasáhnout do řízení, jímž vodoprávní úřady sta-
noví záplavová území podél vodních toků podle toho, že mohou 
být při výskytu přirozené povodně zaplaveny vodou – § 66 odst. 1 
vodního zákona. Na stanovení záplavových území se nevztahuje 
správní řád – 66 odst. 7 vodního zákona. Hranice záplavového 
území je dána průmětem hladiny vody při návrhové povodni 
s terénem. Návrhová povodeň je tak zvaná stoletá voda, tj. oka-
mžitý průtok, který je dosažen nebo překročen průměrně 1krát za 
100 let. Stanovení záplavového území tedy jen konstatuje fakta 
vyplývající z místních přírodních poměrů.

Vlastníci nemovitostí ve stanovených záplavových území jsou 
povinni prověřovat stav svého majetku z hlediska možného 
ohrožení odtoku vody při povodni a zjišťovat možnost odplavení 
staveb, jejich částí a movitých věcí – § 85 odst. 1 písm. b) vodního 

zákona. Jsou povinni, na příkaz 
povodňových orgánů, odstranit 
ze svých nemovitostí předměty, 
látky a zařízení, které mohou 
zhoršit odtok vody při povodni 
nebo způsobit ucpání koryta 
vodního toku níže po toku - § 72 
odst. 3 vodního zákona. Jde 

často o různé skládky materiálů, stohy slámy nebo třeba parkující 
„nepojízdná“ auta.

Vlastníci těchto nemovitostí se účastní tak zvané povodňové 
hlásné služby – § 73 odst. 2 a § 85 odst. 1 písm. g) vodního zákona. 
V rámci ní informují o nebezpečí a průběhu povodně a o všech 
jevech rozhodných pro bezpečné převedení povodní přes své 
nemovitosti, zejména nahromadění plovoucích předmětů a ucpá-
ní některého průtočného profilu mostu, propustku nebo jiného 
zúženého profilu koryta vodního toku.

Vlastníci takových nemovitostí sami zajišťují ochranu osob 
a svého majetku před povodněmi, provádějí povodňové zabezpe-
čovací práce na svých nemovitostech – § 75 a § 85 odst. 1 písm. j) 
vodního zákona. Jde především o odstraňování překážek v kory-
tech vodních toků, rozrušování ledových celin a zácp ve vodním 
toku, ochranu koryt vodních toků proti narušování povodňovým 
průtokem a zajišťování břehových nátrží, opatření proti přelití 
ochranných hrází nebo hrází vodních děl sloužících k vzdouvání 
a akumulaci povrchových vod, budování mobilních protipovod-
ňových zábran, opatření v kanalizaci proti zpětnému vzdutí v ní, 
opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Vlastníci nemovitostí v záplavových územích jsou po povodni 
povinni provést prohlídku svých nemovitostí, zjistit rozsah a výši 
povodňových škod – § 85 odst. 1 písm. k) vodního zákona. Výsle-
dek svých zjištění, respektive rozsah a výši povodňových škod, 
jsou povinni oznámit povodňovému orgánu ve zprávě o povodni 
– § 85 odst. 1 písm. k) vodního zákona. Tato zpráva je povinná 
a stejně tak jako zprávy o povodňových škodách vlastníků vodních 
děl, správců vodních toků nebo správců povodí je podkladem 
pro poučení z průběhu povodně pro strategii protipovodňových 
opatření pro příští povodeň.

Vlastníkům těchto nemovitostí je vodním zákonem výslovně 
uložena povinnost odstranit, na vlastní náklad, povodňové ško-
dy, zejména zabezpečit kritická místa pro případ další povodně. 
Vodní zákon neukládá vlastníku stavby povinnost tuto stavbu 
vybudovat znovu, ale umožňuje mu obnovit ji za zjednodušených 
podmínek – § 177 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Pokud došlo k povodňové škodě na vodním díle, postupuje jeho 
vlastník také podle § 15 odst. 2 vodního zákona.

Vlastníci nemovitostí v záplavových územích nebo nemovitostí 
ohrožených povodněmi mají však při povodni především povin-
nosti uposlechnout každého příkazu povodňových orgánů a dojde-li 
k vyhlášení krizového stavu, také příkazů orgánů krizového řízení.

K Vaší otázce si lze tedy přát, abyste kromě preventivních opat-
ření jako je zpracování povodňového plánu, provádění povodňo-
vých prohlídek a přípravy věcných prostředků k ochraně svého 
majetku před povodněmi nemusel plnit žádné další povinnosti, 
které Vám vodní zákon ukládá v průběhu povodně a po ní.

Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
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Ekologicky orientovaná správa 
vodních toků 

Jedním z významných cílů vodního hospodářství je ochrana 
a zlepšování ekologického stavu vodních toků. Vychází i z evropské 
rámcové směrnice o vodní politice. Podstatným aspektem ekolo-
gického stavu vodních toků je stav morfologický, který lze charak-
terizovat prostorovým rozsahem koryt, jejich tvarovou členitostí 
a členitostí proudění vody. Nejlepší morfologický stav představuje 
v tom kterém místě přírodní potok nebo řeka, zachovávající si 
přirozený rozsah a členitost. Poskytuje i nejlepší podmínky pro 
bohaté oživení, což je další aspekt příznivého ekologického stavu. 
V dnešní době je velká část vodních toků morfologicky degradována 
v důsledku rozsáhlých technických úprav, které omezovaly prosto-
rový rozsah přírodních a přírodě blízkých vodních prvků a ničily 
jejich členitost. Tyto změny poškodily jak biodiverzitu, tak vodo-
hospodářsky významné vlastnosti vodních toků a niv. Nepříznivě 
ovlivnily zadržování vody v krajině, provádění povodňových prů-
toků, procesy změn kvality vody. Pokud má být dnes morfologický 
stav vodních toků chráněn a zlepšován, úsilí by mělo být zaměřeno 
na ochranu a obnovování prostorového rozsahu přírodě blízkých 
koryt a jejich členitosti. Praxe i plánování vodního hospodářství by 
si měly v tomto směru počínat co nejefektivněji. Bohužel tomu tak 
není. Praxe správy vodních toků se do značné míry drží starých 
schémat. Plánování trpí významnými nedostatky, souvisejícími 
s jistým celkovým znalostním a organizačním zpožděním našeho 
vodního hospodářství. A konečně – praxe a plánování se zatím 
dostatečně nesetkávají a vzájemně neovlivňují. 

V praxi, tedy v údržbě toků, v péči o plavební cesty, při řešení 
povodňových škod nebo v protipovodňové ochraně, se v řadě 
případů nadále uplatňují staré přístupy, které ekologickému stavu 
toků nepřiznávají velký význam. Jistěže by nebylo oprávněné 
a spravedlivé vůči řadě lidí, zabývajících se správou toků, říci, že 
se v této oblasti nic pozitivního neděje. Nicméně zatím, alespoň 
v pohledu zvenčí, to vypadá, že pozitivní vývoj je spíš záležitos-
tí jednotlivců než systémového řízení. Tak se nadále ledaskde 
opravují i zbytečná a nevhodná opevnění koryt. Bagruje se štěrk 
i z těch úseků vodních toků, které fakticky trpí nedostatkem 
splavenin. Splaveninové přehrážky alpského typu se stavějí na 
lesních potocích vrchovin. V souvislosti s břehovými porosty se 
zaměňují pojmy „péče“ a „eliminace“. Udržují se i některé příčné 
stavby, které se již dnes uplatňují hlavně jako migrační a povodňové 
překážky. Po povodních se v řadě úseků vodních toků organizuje 
takové „odstraňování škod“, které po přírodovědecké, krajinářské, 
ale i vodohospodářské stránce dokáže uškodit víc než samotné 
povodně. Při své administrativní činnosti správci toků někdy 
nepřiměřeně tolerují či podporují vlivy, poškozující stav vodních 
toků a niv – umísťování staveb ve vodohospodářsky nevhodných 
místech, problematické způsoby lokální protipovodňové ochrany, 
vytváření nových vzdouvacích objektů. 

Nově zpracovávané vodohospodářské plánování zná pojem péče 
o morfologický stav vodních toků. Plány oblastí povodí (POP) rea-
gují na nepříznivý morfologický stav vodních toků návrhy revita-
lizačních opatření. Nutno však konstatovat závažné problematické 
okolnosti:
•	 POP zatím uvádějí v souvislosti s morfologickým stavem toků 

pouze návrhy jednotlivých dílčích opatření, nedefinují a nesta-
novují cíle. (Zde by si možná praxe příliš nevěděla rady s chimé-
rickými úvahami o referenčním stavu bioty nebo o rámcových 
environmentálních cílech. Užitečné by pro ni spíš bylo i značně 
zjednodušující, politické rozhodnutí, které by však bylo srozumitel-
né a prakticky aplikovatelné. Takové rozhodnutí například učinila 
bavorská vláda, když v roce 2002 do svého Akčního programu pro-
tipovodňové ochrany vepsala cíle – do roku 2020 revitalizovat 2500 
kilometrů vodních toků a 10 000 hektarů pobřežních ploch.)

•	 Místo stanovení cílů a konceptů jejich naplňování nabízí plá-
nování poměrně nepřehledné hrátky s klasifikací stavu vodních 
útvarů, které mohou budit úvahy, zda jejich hlavním účelem není 
generovat zdůvodnění, proč se vlastně nedá nic moc konkrétního 
dělat. 

•	 POP zatím nabízejí jako jediný prostředek zlepšování morfolo-
gického stavu vodních toků investiční revitalizační opatření. 
Taková opatření jsou žádoucí, nicméně jsou poměrně nákladná 
a jejich prosazování, zejména s ohledem na pozemky, je náročné. 
Z toho plyne, že konkrétní rozsahy revitalizací jsou plánovány 

velmi opatrně. Opatření, zatím navrhovaná pro první realizační 
období, do roku 2015, mohou mít spíše jen symbolický význam 
a reálný stav vodních toků ovlivní velmi málo.

•	 Jestliže je významným důvodem současných obtíží při prosazování 
revitalizací systémová nepřipravenost sektoru vodního hospo-
dářství (nedostatečné odborné povědomí o problémech a cílech 
v oblasti morfologie toků a o revitalizacích, správci toků postrádají 
systém získávání a následné správu pozemků pro revitalizace, 
sektor projekce nemá dostatek zkušeností, chybí standardní model 
spolupráce správců toků a obcí,…), pak je chybou, že vodohospo-
dářské plánování neusiluje o to, aby alespoň do příštího realizač-
ního období byly vytvořeny lepší systémové podmínky.

•	 POP se vedle investičních revitalizací vůbec nezabývají jinými 
možnostmi zlepšování morfologického stavu toků, přestože 
takové možnosti existují a vzhledem k obtížnosti revitalizací 
mají podstatně větší potenciál skutečně zlepšit stav potoků a řek. 
Nabízejí se různé přístupy jako pasivní tolerance vůči přirozeným 
renaturačním procesům, jejich podpora a vhodné usměrňování 
dílčími revitalizačními opatřeními, využívání povodňových 
změn...

•	 Zlepšování morfologického stavu toků je v POP pojímáno oddě-
leně od protipovodňové ochrany. Tím se ztrácí velký potenciál 
využití souladnosti cílů a přínosů opatření.

•	 POP se ve vztahu k ekologickému stavu toků dostatečně nezabý-
vají říční plavbou a vodní energetikou, přestože z těchto oblastí 
pocházejí významné degradační vlivy. Příliš se nevěnují ani říční-
mu rybářství, které nejen samo ovlivňuje ekologický stav vodních 
toků, ale také by mělo nárok vznášet i významné požadavky právě 
v oblasti jejich morfologie. 
Bohužel se zdá, že i když v příštích letech bude mít nové plánová-

ní vliv na vodohospodářskou praxi, pro morfologický stav vodních 
toků to nebude mnoho znamenat. Dopad plánovaných revitalizač-
ních opatření investičního charakteru na vodopisnou síť bude velmi 
skromný a prakticky nic jiného v této oblasti plánování nepřináší. 
Možnosti, jak i přes tuto nepříznivou situaci udělat více pro stav 
potoků, řek a niv, spočívají v oblasti průběžné správy toků. Správa 
vodních toků může vyvíjet systematičtější úsilí, zahrnující
•	 důslednější ochranu dochovaných hodnot před různými degra-

dačními vlivy,
•	 lepší využívání samovolných renaturačních procesů,
•	 vhodná dílčí vodohospodářská opatření, podporující přírodě 

blízký stav toků.
Tyto směry je možné shrnout v pojem celkové ekologizace správy 

vodních toků. 
Toto téma je široké a snahy o jednoznačné popisy nebo formulo-

vání obecně platných pouček ztěžuje to, že každou situaci v terénu 
vymezují specifické podmínky a souvislosti, a takto je třeba ji posu-
zovat. U vědomí toho je v následujícím textu na úrovni námětu do 
diskuse vyjádřena představa ekologizace správy vodních toků na 
základě nesourodého souboru příkladů. S nezbytnou mírou zjed-
nodušení jsou předestřeny určité situace a vyjádřeny názory, jak by 
měla správa vodních toků postupovat, aby ji bylo možné pokládat 
za ekologicky orientovanou. (Uváděné příklady vycházejí z reálných 
situací. Ve skutečnosti správci toků ne vždy jednali nebo jednají 
tak, jak je dále napsáno.)

Situace: Řeka je ve většině své délky technicky upravená, ekolo-
gicky degradovaná.

Správce toku zpracovává studii ekologické rehabilitace toku 
a jeho nivy. Studie v rámcové části uceleně definuje problémy, 
zatěžující daný vodní tok a jeho povodí, a formuluje celkové cíle 
rehabilitace. Ale zejména komplikovaná pozemková problematika 
a značná nákladnost nejsou příznivé pro investiční revitalizaci 
delších souvislých úseků řeky. V úvahu připadá soubor dílčích 
opatření různých typů. Pro tento účel studie vytipovává různé 
příležitosti:
•	 Úseky toku, kde již postoupily samovolné renaturace a mají další 

perspektivu. V těchto úsecích bude prováděna údržba, cílená 
k podpoře renaturačních procesů.

•	 Plochy pro obnovu ekologické stability – místa na toku a v nivě, 
která mají jakési dispozice v držbě pozemků, tvarech terénu 
a charakteru porostů pro to, aby se vyvíjela jako přírodní stano-
viště. Nemusí jít pouze o zárodečná místa renaturace samotného 
vodního toku a nemusí se jednat jenom o pozemky správce toku. 
Význam těchto míst může spočívat v obecné podpoře biodiverzi-
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ty. Správce toku bude hledat různé formy spolupráce s obcemi, 
vlastníky pozemků a dalšími subjekty, směřující k ochraně těchto 
míst a k dalšímu posilování jejich ekologické hodnoty. 

•	 Vlastní pozemky a pozemky relativně dostupné (jiné státní, 
obecní), na nichž je možné provádět alespoň dílčí revitalizační 
opatření. 

Situace: Úsek vodního toku je nestabilní, nadměrně se vymílá. 
Správce toku ponejprv zvažuje příčiny a hodnotí míru závadnosti 

tohoto vývoje. Dospívá k závěru, že vodní tok nejspíše destabilizovaly 
dílčí technické zásahy pochybné kvality, které již před delší dobou 
svépomocně provádělo místní JZD – prohlubování a prohrabování 
koryta do přímějších tvarů. Vliv může mít i to, že o něco výše na 
tomto toku leží nádrž, která zachycuje splaveniny – voda pod nádrží 
pak je „lačná“ po splaveninách. Vzhledem k charakteru toku a zemin, 
kterými tok prochází, lze předpokládat progresivní nepříznivý vývoj, 
a tedy správce toku přistupuje ke stabilizaci koryta. Ponejprv odmítne 
projekt postavený na opevňování nárazových břehů v obloucích kory-
ta kamennými rovnaninami. Předkladatel tohoto projektu nepocho-
pil, že primárním jevem je zahlubování, a to by mohlo být opatřeními, 
omezujícími vývoj koryta do stran, spíše podpořeno. Potom správce 
toku realizuje projekt, podle něhož jsou nosným prvkem stabilizace 
koryta dnové záhozové pasy. Většina kameniva pasů, které ve dně 
vytvářejí až mírně sklonité kamenité skluzy, je umístěna ve dně koryta 
v přechodech mezi oblouky, zatímco do břehů v obloucích je materiál 
vkládán jenom doplňkově. Vývoj koryta do stran je takto do jisté míry 
podporován jako hydromorfologicky příznivější alternativa vymílání 
do hloubky. Toto řešení samozřejmě klade jisté nároky na vypořádání 
s vlastníky okolních pozemků. 

Situace: Nezastavěnou nivou protéká potok, který byl v minulosti 
technicky upraven do podoby přímého, hlubokého koryta o licho-
běžníkovém průřezu, s tvarovkami v kynetě. Tímto potokem prošla 
povodeň a technickou úpravu dekomponovala. 

Správce vodního toku nepřistoupí bezmyšlenkovitě k obnově 
technické úpravy. Povodeň vnímá jako událost, která jej zbavila 
problematického hmotného investičního majetku a která vytváří 
příležitost k postupu, naplňujícímu představy a požadavky rámco-
vé směrnice o vodní politice – k revitalizaci potoka. Správce toku 
neprodleně zahájí práce na přípravě revitalizačního projektu, včetně 
nezbytných jednání s majiteli okolních pozemků. 

Situace: Povodeň vytvořila v korytě říčky velkou nátrž. Z hyd-
romorfologického hlediska tato nátrž vhodně podporuje členitost 
a prostorový rozsah vodního toku.

V jednání s příslušným vodoprávním úřadem a majitelem 
zasaženého pozemku navrhuje správce vodního toku uplatnit 
postup, který umožňuje zákon o vodách v § 45 Změny koryta 
vodního toku – vykoupení příslušné části pozemku a zachování 
povodňové změny koryta. 

Situace: Stranové vymílání přírodě blízkého vodního toku napa-
dá cizí pozemky a situaci není možné řešit jinak než stabilizací 
koryta. 

Správce toku provede stabilizaci koryta, podle podmínek ovšem 
volí přírodě blízký postup. Preferuje kamenné pohozy a záhozy 
nebo méně pravidelné rovnaninové figury. Zváží ochranu břehu 
povrchovou strukturou nebo odklaněči proudění z živé či mrtvé 
dřevní hmoty. 

Situace: Vodní tok doprovázejí porosty dřevin.
Správce přistupuje k těmto porostům s úctou a vážností, vědom si 

toho, že jsou významnou součástí toku a nivy a podstatným faktorem 
bohatosti jejich oživení. Zejména v nezastavěné krajině mohou tyto 
porosty, spolu s porosty nivními, významně příznivě ovlivňovat prů-
běh povodní i chod povodňových plavenin („porostní plaveninový 
filtr“). Cílem správce je, aby vodní tok doprovázely bohaté, kvalitní 
a pokud možno přírodě blízké porosty. Se zřetelem k tomu se již 
oprostil od praktik z dob, kdy pro něj péče o porosty byla jenom 
nežádoucí přítěží a kdy ji realizoval tak, že po delších obdobích 
neúdržby prováděl likvidační mýcení, kompenzované nanejvýš „bez-
pečnými“ liniovými výsadbami, umístěnými dostatečně daleko vně 
horní hrany koryta. Pro ekologicky orientovaného správce vodního 
toku představuje péče o porosty jednu z nosných činností, a proto je 
k jejímu řízení vybaven kvalifikovaným personálem.Vlastní péče se 

řídí hledisky dostatečného pokrytí porosty, vhodné druhové skladby 
a tvarové členitosti porostů. Zahrnuje přiměřenou prevenci nemocí 
dřevin a potlačování invazních rostlin. V rozumné míře dbá toho, 
aby v porostech byly přítomny i staré, doupné stromy a aby břehové 
porosty ve vhodném rozsahu a na vhodných místech doplňovaly 
zásobu mrtvé dřevní hmoty v samotném toku. Snaží se co nejvíce 
využívat přirozené obnovy porostů.

Situace: Zámožný investor získal pozemky v říční nivě, na dolním 
okraji města. Přímo v místech, kde před regulací řeky probíhalo jedno 
její rameno, posléze zavezené, hodlá postavit areál jezdeckých sportů 
s velkou halou pro koně. 

Správce toku při řízení o umístění stavby s tímto záměrem 
nesouhlasí. Samotný objekt by byl zaplavován a již před dosažením 
úrovně Q10 by byl odříznut od přístupu. Dosti velké stavební objekty 
jezdeckého areálu by v daném místě omezovaly povodňový průtoč-
ný průřez řeky a podporovaly zpětné povodňové vzdutí směrem 
k zástavbě města.

Situace: Říčka je značně znečištěna odpadky. Přestože správce 
toku již v minulosti několikrát zajišťoval čištění koryta, situace se 
opakuje. Každý trochu větší průtok roznáší v korytě další kvanta PET 
láhví, igelitů a podobného materiálu. 

Správce toku ze znalosti terénu ví, že nejvíce odpadů pochází 
z drobných skládek, které kolem říčky leží hlavně v obcích a v něko-
lika chatových osadách. Jelikož různé předcházející domluvy se 
minuly účinkem, požádá o součinnost Českou inspekci životního 
prostředí a spolu s ní opakovaně kontroluje stav břehů. Následuje 
postup vůči odpovědným majitelům pozemků a obcím dle platných 
předpisů. 

Situace: Majitel chaty na břehu potoka vznáší vůči správci vodní-
ho toku požadavky, které do jisté míry přesahují působnost správce 
a do jisté míry si protiřečí. Chatař se ponejprv obával povodně 
a dožadoval se zvětšení koryta podél svojí zahrádky. Když mu v tom 
správce toku vyhověl, a to vhodně, rozvolněním koryta do příznivých, 
přírodě blízkých tvarů, pojal chatař obavu, že hlubší koryto není 
stabilní a mohlo by erodovat směrem do jeho zahrádky, a tedy vznesl 
požadavek na stabilizaci koryta dlažbou.

Správce toku tento druhý chatařův požadavek odmítne jako 
nepřiměřený a neoprávněný. Obava z nestability koryta je subjektiv-
ní, již provedené rozvolnění koryta bude spíše podporovat stabilitu 
jak do hloubky, tak do stran. Dláždění úseku koryta není vhodným 
ani oprávněným opatřením, protože by nežádoucím způsobem 
měnilo současné přírodě blízké tvary koryta, a tím nepřípustně 
zhoršovalo jeho ekologický stav. Navíc by se jednalo o nepřiměřené 
vynakládání státních prostředků k ochraně ne zcela oprávněných 
zájmů soukromé osoby – při bližším prověření situace se ukázalo, 
že část chatařovy zahrádky leží na pozemku vodního toku a toto 
užívání nemá právní oporu.

Situace: Soukromý subjekt si vyhlédne přírodě blízký, dosud 
nezavzdutý úsek řeky a pojme záměr v něm postavit jez s malou 
vodní elektrárnou. 

Správce vodního toku nepokládá za vhodné zavzdout jeden 
z posledních přírodních úseků řeky. Vybudování jezu a provozování 
malé vodní elektrárny by výrazně nepříznivě ovlivnilo ekologický 
stav vodního toku, a to i v případě, že by součástí projektu byla 
výstavba rybího přechodu. Zhoršení stavu by mělo několik aspek-
tů. Postavením jezu by se několik kilometrů dosud proudné řeky 
změnilo v řeku zavzdutou s negativními změnami, které s tím 
souvisejí – vymizením biotopů proudné vody, omezením tvarové 
členitosti toku a omezením členitosti hloubek a rychlostí proudění. 
Tak by bylo silně ovlivněno oživení vodního toku, poměrně pestré 
společenstvo proudné vody by bylo nahrazeno podstatně chudším 
společenstvem, odpovídající vpodstatě stojatým vodám. V zavzdu-
tém úseku by se významně zmenšil rozsah sklonitých zemních 
břehů, což by – vedle ztráty lovišť v proudných úsecích řeky – dále 
postihlo ptáky, sídlící v březích. Z hlediska migrační prostupnosti 
řeky pro vodní živočichy by vybudování jezu a elektrárny, i včetně 
funkčního rybího přechodu, znamenalo zhoršení proti výchozímu 
stavu. Ani dobře postavený rybí přechod není dokonalou náhradou 
přirozené prostupnosti, jeho účinnost vždy naráží na určitá omeze-
ní. Elektrárna, i když je vhodně vybavena ochrannými prvky, vždy 
poškodí či usmrtí určitá množství živočichů.
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Správce toku vychází z toho, že dle rámcové směrnice o vodní 
politice je zhoršování ekologického stavu vodních toků nepří-
pustné a jmenovitě zavzdutí úseku toku představuje významný 
tlak, poškozující ekologický stav. Správce toku vyhodnotí, že tento 
aspekt má podstatně větší váhu než investorem deklarovaný zájem 
o využití energetického potenciálu řeky (který by se beztak mohl 
– pro investora efektivně – realizovat nejspíše jen za cenu různých 
forem dotační podpory z veřejných prostředků).

Pokud správce toku spravuje pozemky ve vlastnictví státu, pro 
daný záměr potřebné, tyto pozemky nedá k dispozici, čímž by 
měla být záležitost vyřízena. Jinak uplatní negativní stanovisko 
v rámci řízení o umístění stavby, případně následujícího řízení 
vodoprávního. 

Situace: Město, ležící na pravém břehu větší, technicky upravené 
řeky, předkládá projekt protipovodňové prevence, podle něhož má 
být ochrany zástavby dosaženo významným zvýšením úrovně pra-
vého břehu. Tohoto zvýšení bude využito k realizaci dalších staveb, 
souvisejících s dopravou.

Správce toku upozorní na to, že pokud by toto opatření bylo 
uskutečněno samo o sobě, zmenšovalo by právě na úrovni města 
povodňový průtočný průřez řeky. Navrhne tedy rozšířit záměr 
o kompenzační opatření, které přinese jak vodohospodářské, tak 
ekologické efekty. V levobřežním území bude provedeno revitalizač-
ně pojaté rozšíření řečiště. Takto se kompenzuje ztráta průtočného 
průřezu a v dílčím úseku řeky se vytvoří říční litorály, které jinak 
v upraveném toku prakticky scházejí. Starší technicky pojatou úpra-
vu břehu nahradí rozvolněné, přírodě blízké tvary. S ohledem na 
pozemkové poměry bude též prověřena možnost vytvořit v levobřeží 
postranní říční rameno přírodě blízkých tvarů. 

Situace: Městem protéká povodňově velmi aktivní říčka. Přestože 
byla v minulosti technicky upravena, opakovaně způsobuje ve městě 
škody. I přes to navrhuje radnice v územním plánu vymezit v dosud 
nezastavěné nivě říčky nad městem rozsáhlou komerčně - průmys-
lovou zónu.

Správce toku připomínkuje nový územní plán a k zastavění nivy 
se vyjádří negativně. Zastavění by omezovalo povodňové rozlivy 
v nivě a v důsledku toho by se zhoršily povodňové podmínky jak 
v samotném městě, tak v rámci celého povodí. Ochranu města by 
pak bylo třeba posilovat nákladným zvětšováním kapacity technicky 
upraveného koryta. Zhoršení podmínek v rámci povodí by nebylo 
možné opatřeními na území města kompenzovat. Správce toku 
navrhuje uchovat nivu nad městem jako nezastavěné území s tím, 
že současné zemědělské využívání, které není příliš efektivní, by 
mohlo být nahrazeno vybudováním dobře průtočného, přírodě 
blízkého příměstského parku, včetně revitalizace několikakilome-
trového úseku říčky. 

Situace: Město bylo v minulosti opakovaně postiženo velkou 
vodou. Koryto řeky je i přes dřívější technické úpravy málo kapacitní. 
Správa města tedy požaduje, aby byl řešen projekt protipovodňové 
prevence.

Správce toku předkládá návrh, který kombinuje technické 
a přírodě blízké přístupy. Nakolik to místní podmínky umožňují, 
povodňové řečiště se rozšiřuje. Pro tento účel jsou získávány nava-
zující pozemky, případně se hledají možnosti rozšíření ve stávajícím 
korytě – zejména odstraněním zbytečně vyvýšených „jalových“ 
berem. Po obou stranách povodňového perimetru budou k ochraně 
zástavby vybudovány linie, podle místních podmínek kombinující 
hráze, stěny a mobilní hrazení. Uvnitř povodňového perimetru, 
zajišťujícího potřebnou průtočnost, pak je navrhováno vytvořit 
řečiště, které bude v daných podmínkách dosahovat co nejlepšího 
ekologického stavu, včetně podmínek pro život ryb. Takové řečiště 
je navrhováno se zřetelem k následujícím zásadám:
•	 Co nejméně technicky pojednaných suchých berem, vyvýšených 

nad úroveň běžných průtoků. 
•	 Co nejvíce kynety, protékané běžnými průtoky. Tato kyneta může 

být prostorem přírodě blízkých tvarů, v této kynetě se bude rea-
lizovat „život řeky“.

•	 V kynetě žádné překážky pro migrace vodních živočichů. Pakliže 
dříve řešily spád jezy a stupně, nyní je nahradí balvanité skluzy, 
pasy z kyklopských kamenů a podobné. 

•	 V kynetě členitost tvarů, hloubek a rychlostí proudění. Detailně 
by měl být prostor kynety členěn ve sled proudnějších míst 

a klidnějších tůní. Při realizaci stavby lze například vytvořit 
základní strukturu kynety jako sled pasů z hrubé rovnaniny 
(obdoba přírodních brodů) a tůní. V zájmu členitosti a současně 
přizpůsobivosti nezbytným postupným změnám tvarů kynety se 
preferují tvárné konstrukční prvky před tuhými. 

•	 Přírodě vzdálenější konstrukční prvky v kynetě pouze v nejmenší 
míře, s vhodnými kopenzacemi. Například tam, kde jsou nezbyt-
né břehové zdi, lze k jejich smáčené patě přisadit velké kameny, 
které již vytvářejí jakousi členitost. 
Projekt celkově usiluje o to, aby vodní tok v zástavbě města 

pěkně vypadal a zvětšoval pobytovou hodnotu městského pro-
storu. Důležité je napojení na soustavu městské zeleně. Řešení je 
pojato tak, aby lidé na řeku co nejvíce viděli, slyšeli její libé zvuky, 
mohli na jejích březích odpočívat. Pro obyvatele a hlavně pro děti 
je důležité dostat se bezpečným způsobem k (čisté) vodě a moci 
si sáhnout, že je opravdu mokrá. Břehy řeky jsou pokud možno 
oboustranně prostupné nejen pro pěší, ale i pro cyklisty.

Situace: Město předkládá návrh opatření protipovodňové preven-
ce. Cílem je ochrana sportovního areálu, umístěného nad okrajem 
města na břehu řeky. Město navrhuje řešit ochranu sportovišť do 
úrovně Q20 hrází, vedenou po břehu řeky na délce zhruba dvou 
kilometrů proti proudu od areálu. 

Správce vodního toku poukáže na zřetelné nedostatky tohoto 
návrhu. Opatření, které nesouvisí s ochranou stávající obytné 
zástavby a týká se soukromého sportovního areálu, by omezilo 
povodňové rozlivy do rozsáhlého nezastavěného nivního území 
mimo vlastní areál. To by bylo nežádoucí z hlediska ovlivňování 
průběhu povodní v rámci povodí, a navíc by to mohlo povzbuzovat 
zájem o zastavění předmětného území. Výstavba hráze by natrvalo 
znemožnila ekologicky příznivé rozvolnění tvarů říčního břehu 
a vyžadovala by likvidaci několika stovek vzrostlých stromů. 

Správce navrhne jiné řešení – pokud již má být shledáno spole-
čensky žádoucím chránit soukromý sportovní areál před povodně-
mi do Q20, lze vytvořit kombinaci pevných a mobilních liniových 
hrazení přímo po jeho obvodu.

Situace: Do obce vtéká potok z poměrně rozsáhlého, převážně 
lesního povodí. Obec se cítí povodňově ohrožena a požaduje od 
správce toku opatření. Zástupci obce problematice příliš nerozumějí 
a upnou se na požadavek, aby byl potok v povodí nad obcí pročištěn 
a prohlouben, „protože koryto je malé a za povodně se do něj voda 
nevejde“. 

Správce toku vysvětluje, že zvětšování koryta potoka v lesnatém 
povodí nad obcí by její ochraně neprospívalo, neboť by zrychlovalo 
soustřeďování a průběh povodňových vln. Po prošetření situace 
navrhne soubor ochranných opatření prioritně na území samotné 
obce. Na prvním místě je prověrka aktivně zaplavovaných území, 
ze kterých je třeba odstranit složiště palivového dříví, řeziva, odsta-
vené automobily a karavany a různé snadno odplavitelné stavby, 
převážně provizorní a postavené načerno. Podle zkušeností z dřívěj-
ších povodní, právě zde byly hlavní zdroje materiálu, ucpávajícího 
mosty a propusty. Dále je navržena rekonstrukce několika dosud 
nekapacitních přemostění potoka, náchylných k ucpání. 

Situace: Řekou proběhla velká povodeň. V následujícím suchém 
roce je na mnoha místech vidět rozsáhlé štěrkové lavice. Zástupci 
obcí vidí v těchto lavicích ohrožení v případě další povodně a žádají, 
aby byly v co největším rozsahu odstraněny. Argumentují zákonnou 
povinností správce vodního toku odstraňovat překážky ve vodním 
toku a pečovat o průtočnost.

Správce toku vyhodnotí vliv štěrkových lavic na průběhy pří-
padných povodní různých velikostí. Rovněž vyhodnotí význam 
těchto lavic pro ekologický stav vodního toku – jako prvků vytvá-
řejících tvarovou členitost koryta a členitost hloubek a rychlostí 
proudění vody a jako stanovišť rostlin a živočichů, včetně zvláště 
chráněných druhů. Vysvětluje obcím, že usazeniny, ležící v říční 
kynetě o průtočné kapacitě do úrovně Q5, mohou výrazněji ovlivnit 
průběh povodní do této úrovně, zatímco na větší povodně, které pro 
zástavbu obcí představují skutečné riziko, mají vliv malý až zane-
dbatelný. (Pokud vůbec nejsou tyto nezpevněné vrstvy za povodně 
fluidizovány a na obvyklých místech se neukládají znovu až v opa-
dové fázi, aby pak jenom vytvářely dojem, že během události byly 
na svém místě a působily jako dnové překážky.) Takto správce toku 
předloží návrh pouze omezených, dílčích zásahů v místech, kde 
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odstranění usazenin přinese věrohodné ochranné efekty. K těmto 
zásahům navrhne kompenzační opatření, vyvažující nepříznivé 
zásahy do ekosystému řeky – například dílčí revitalizace břehů, 
které byly v daných místech v minulosti technicky upraveny apod. 
Všechny návrhy správce toku řádně projedná s příslušnými orgány 
ochrany přírody jakožto zásahy do významného krajinného prvku 
– vodního toku. Aby předešel kolizím s chráněnými zájmy ochrany 
přírody, zajistí kvalitní přírodovědecký průzkum dotčených lokalit 
a hodnocení navrhovaných záměrů. Pokud by se takto ukázalo, že 
se záměry mohou dotýkat zvláště chráněných druhů živočichů 
a rostlin, jedná správce toku s příslušnými orgány o povolení výji-
mek z podmínek ochrany. 

Pokud jde o zákonné povinnosti, správce vodního toku poukáže 
na to, že zákon o vodách mu neukládá povinnost odstraňovat jaké-
koliv překážky ve vodním toku a obecně udržovat jakousi absolutní 
či maximálně možnou průtočnost. Z dikce zákona plyne celkem 
jasně povinnost pečovat o průtočnost tak, jak je to v tom kterém 
místě či úseku vodního toku potřebné. 

Následně správce vodního toku komplexně prověří povodňovou 
průtočnost koryta a nivy v perimetrech ohrožených obcí a vytipuje 
rizikové prvky, jako jsou nevhodně umístěné stavby, skládky, zemní 
úpravy, jezy a stupně ve vodním toku. Přiměřeně vlivu, který mohou 
tyto objekty mít na průběh povodní, pak obcím a vodoprávním 
úřadům doporučí jejich odstranění.

Situace: Menším potokem v lesním údolí vrchoviny prošla velká 
povodeň, blížící se úrovni Q100. V dolní části údolí, kde jsou v těsné blíz-
kosti potoka nahloučeny chatové osady, byly některé chaty a zahrádky 
zaneseny pískem a kamením, voda odnesla několik automobilů a ků-
len. Chataři se dožadují, aby správce toku (nějak) jednal.

Přestože řada poškozených nebo ohrožených objektů není v práv-
ním stavu a někteří chataři neoprávněně užívají pozemku vodního 
toku, správce toku vyjde lidem vstříc a v osadách v rozumném 
rozsahu pročistí koryto potoka. Doporučí chatařům, aby propříště 
v blízkosti potoka nestavěli kůlny, neskládali dříví, neparkovali 
automobily a obytné přívěsy, různým odpadem na úkor potoka 
nerozšiřovali parkovací stání. 

Než by správce toku vysílal bagry dál proti proudu potoka, uvážli-
vě vyhodnotí stav horní části povodí. Tam velká voda jenom na 
několika místech podemlela lesní cesty a v korytě potoka vytvořila 
bariéry z dříví. Horní povodí přiměřeně k velikosti povodni poskytlo 
splaveninový materiál, který se usazoval v povodí dolním, nicméně 
nedošlo k destabilizaci koryta potoka. Koryto si zachovalo trasu, 
rámcově hloubku a průběh podélného sklonu. Jeho změny průběhem 
povodně lze označit jako detailní modifikaci tvarové členitosti, která 
není nikterak na závadu ani ekologickému stavu, ani vodohospo-
dářským vlastnostem vodního toku. Na základě tohoto hodnocení 
nechá správce toku v horní části toku odstranit pomístně naplavené 
bariéry z dříví a zajistí opravy cest, za něž mu přísluší odpovědnost. 
Nepřistoupí však k souvislému strojnímu pročišťování koryta potoka, 
neboť by tím zbytečně ničil přirozeně členité struktury koryta, pod-
pořené průběhem povodně a stabilizované kořenovými soustavami 
břehových porostů. Správce toku si je rovněž dobře vědom toho, 
že strojním pročišťováním, spočívajícím ve vyvrhování hrubšího 
kameniva ze dna nad břehy, ničením kořenových systémů stromů 
a prohlubováním a vyhlazováním kynety by jenom nahrával tomu, 
aby příští povodeň procházela korytem ještě rychleji. 

Správce toku v horní části toku ani následně nepřistoupí ke sta-
vebním opatřením z oboru hrazení bystřin, jako je výstavba alpských 
splaveninových přehrážek a příčných stupňů. Taková opatření nejsou 
v dané situaci potřebná – lesní potok ve vrchovině, který při průto-
cích téměř Q100 prodělal pouze nevýznamné tvarové změny, není 
třeba technicky stabilizovat. Opatření tohoto druhu by představovala 
zbytečné vynakládání prostředků a poškozovala by ekologický stav 
vodního toku. Toto poškozování by mělo více rozměrů – vytváření 
migračních překážek, narušování přirozeného podélného profilu, 
stírání přirozené členitosti hloubek a rychlostí proudění. 

Situace: Pro úsek nevhodně technicky upraveného potoka je vypra-
cován a pozemkově připraven solidní revitalizační projekt. Dosavadní 
přímé, nadměrně hluboké a kapacitní koryto, opevněné dlaždicemi, 
má být zcela nahrazeno novým korytem, členitým, mělkým a málo 
kapacitním, doplněným soustavou postranních tůní. Proti projektu 
vystoupí jménem jakéhosi občanského sdružení aktivistka ze vsi, kte-
rou potok pod uvažovanou revitalizací protéká. Ponejprv nesouhlasí 

s tím, že při revitalizaci má dojít k dílčímu kácení v olšových poros-
tech podél potoka. Později v podáních na četná úřední místa uvádí, 
že v důsledku uvažované revitalizace vyschnou v obci studny, neboť 
malým, klikatým korytem voda do obce nedoteče.

Správce toku nadále projekt revitalizace prosazuje. Argumen-
ty odpůrkyně uvádí věcně na pravou míru, doloží hydrologické 
a hydrogeologické posouzení, podle něhož revitalizace neohrozí 
zásoby vody v obci například nadměrným odpařováním, naopak 
zamokření nivy nad obcí může v tomto ohledu spíše prospět. 
Doloží hydrologicko–hydraulické posouzení, ze kterého plyne, že 
revitalizace je schopna do jisté míry příznivě ovlivňovat průběh 
dešťových přívalů v obci.

Aktivistka nebere tyto doklady na vědomí a počne různé pracov-
níky správy toku obviňovat ze zločinného spiknutí proti své osobě. 
Podobně obviňuje starostu obce a pracovníky různých úřadů. Na to 
správce toku zjišťuje možnosti vyžádání úředního přezkumu dušev-
ního stavu aktivistky a prověření oprávněnosti nároků dotyčného 
občanského sdružení na účast v řízeních. 

Situace: Sdružení obcí a měst hodlá podél větší řeky vést cyklo-
stezku. 

Správce toku se k této iniciativě aktivně připojí. Jeho podpora je 
významná, neboť spravuje velkou část pozemků, po nichž je možné 
stezku vést. Požaduje však, aby trasa stezky nekolidovala se záměry 
revitalizace řeky a její nivy, které již má rozváženy a je schopen 
popsat. Usiluje o vhodné zapojení stezky do nivy tak, aby přírodní 
hodnoty nebyly poškozeny a návštěvníci měli co nejlepší prožitek 
přírodě se přibližující řeky. Správce toku není nakloněn tomu, aby 
pro účely cyklostezky byl v nivě podél řeky vytvářen vyvýšený 
násep, protože jednak cyklostezka nepotřebuje být vyvýšena nad 
úroveň běžných větších vod (za povodní se prostě pojede jinudy), 
jednak by tento násep omezoval žádoucí tlumivé rozlivy povodní 
do nezastavěného nivního území. Správce toku nezneužívá situace 
a nesnaží se zaměňovat výstavbu cyklostezky s budováním obsluž-
né komunikace, prostupné i pro těžší techniku. Takovou stavbou 
a jejím následným vy/zneužíváním pro ježdění motorových vozi-
del by byl poškozován ekologický stav nivy, výstavba cyklostezky 
by byla výrazně zdražena. Moderně uvažující správce ostatně již 
nechová představu, že řeka bez obslužné komunikace a bez strojně 
prováděné údržby je špatná řeka. 

Situace: Řeka je technicky upravena pro účely plavby. Přestože 
plavbě se dlouhodobě ekonomicky nedaří a vzhledem k dimenzím 
plavební cesty má doplňkový či spíše zbytkový charakter, zájemci 
o provozování plavby požadují nejen stálou údržbu plavební cesty, 
ale také další významné investice do plavebních úprav a zařízení.

Přestože zásadnější změny a rozhodnutí v této oblasti jsou mimo 
jeho přímé kompetence, ekologicky orientovaný správce si je vědom 
toho, že tato oblast představuje významný soubor problémů, na 
který by se nemělo napořád reagovat jenom financováním údržby 
předválečné plavební úpravy a občasnými investicemi do zařízení, 
která čekají na den, kdy (možná) připlují nějaké lodě. Technickou 
úpravu pro účely plavby vnímá jako významný faktor ekologické 
degradace vodního toku a zabývá se otázkou, zda je – mimo jiné se 
zřetelem k existující rentabilitě říční lodní dopravy a zájmu o tuto 
službu – vhodné, aby tento faktor působil stejně jako doposud. 
Správce toku je tím údem hospodářského systému společnosti, který 
byl dosavadními podmínkami nucen směřovat prostředky, získáva-
né především obchodováním s vodou, do ekologicky nepříznivého 
udržování a provozování plavební cesty. Přestože nevydává zákony 
ani nařízení, je přinejmenším odborně příslušný definovat problémy 
a navrhovat způsoby jejich řešení. Z tohoto titulu požaduje, aby 
byla činěna rozhodnutí, zda nadále využívat daného vodního toku 
k plavbě. Pokud ano, není možné zůstat při koncepci z přelomu 
19. a 20. století, nýbrž je nutné formulovat program revitalizační 
konverze plavebních úprav, významně zlepšující jejich soužití s eko-
systémem řeky. Pokud by mělo být plavební využití řeky ukončeno, 
je na místě celková revitalizace.

Ing. Tomáš Just
Potamologický spolek „Vodomil“  

při 01/30. ZO Českého svazu ochránců přírody „Troja“
Na výšinách 1000

170 00 Praha 7
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Aby přehled akcí byl co nejúplnější, prosíme 
všechny organizátory různých VH akcí týkajících 

se vodního hospodářství, aby nám o nich dali 
vědět na stransky@vodnihospodarstvi.cz.

XXXIX. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou
„Nové analytické metódy v chémii vody“

HYDROCHÉMIA 2010
VÚVH Bratislava, 12. - 13. mája 2010

Tematické okruhy konferencie

• problematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ,
• analytické metódy v hydrochémii (voda, upravárenské 

a čistiarenské kaly a dnové sedimenty) a ich aplikácia v praxi,
• poznatky z oblasti hydrochémie v prevádzkovej praxi,
• medzilaboratórne testy a akreditácie VH laboratórií,
• uplatnenie hydrochemických procesov pri úprave pitných vôd 

a čistení odpadových vôd.
Info 

Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava 
Ing. Pavel Hucko, CSc., Eva Podrazilová

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1, Slovensko 
tel.: +421-2-59343424, mobil: +421-905965515

e-mail: hucko@vuvh.sk, www.vuvh.sk

XXXII. PRIEHRADNÉ DNI 2010
BANSKÁ BYSTRICA, 25. – 27. máj 2010

Odborná náplň
Téma 1: 500 rokov priehradného staviteľstva na Slovensku
Téma 2: Rekonštrukcie a sanácie vodných stavieb
Téma 3: Vodárenské nádrže a ich význam vo vodnom 
hospodárstve
Téma 4: Využitie vodnej energie ako obnoviteľného zdroja
Téma 5: Vodné stavby ako súčasť protipovodňovej ochrany a ich 
interakcia s prostredím

Kontaktná adresa: SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
tel.: +421-48-47 161 25, mobil.: +421-903 550 160
fax.: +421-48-41 464 44, mail: ingrid.kusnirakova@svp.sk
web: www.svp.sk

10. konference PITNÁ VODA 2010
17.–20. května 2010

OREA Hotel Dvořák Tábor

Konference se zaměřuje na tyto oblasti:
• problematika ochranných pásem ve vztahu k upravitelnosti a zabez-

pečenosti kvality a množství pitné vody,
• procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského 

hlediska, jejich ovlivnění hospodařením v povodí nádrže a sezónní 
vlivy na kvalitu surové vody,

• hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského 
hlediska, hydrodynamika nádrží,

• účinnost různých technologických procesů úpravy povrchové 
a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům 
znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, 
mikroznečištění, různé typy organismů aj.),

• moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ověřování 
v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro praxi,

• hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění a vývoj do 
budoucna, 

• problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu 
legislativy,

• dobré příklady řešení praktických provozních problémů.

Info: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., W&ET Team,  
Box 27, Písecká 2, 370 11 Č. Budějovice,

mobil: 603 44 09 22 e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz



Cena J. S. Čecha udělena podruhé

V hotelu Voroněž, stejně jako loni, se 8. října předávaly 
ceny nejlepším odborným vědeckým studentským pra-
cím v oblasti ochrany vod. Setkání se zúčastnilo několik 
desítek lidí. Ti starší patří k odborníkům v oboru a ti 
mladší mají nejlepší předpoklady, aby se jimi za pár 
let stali. Celý večer byl, jako loni, podbarvován živou 
muzikou. Na začátku hosty přivítal Ing. Roman Wachtl, 
technický ředitel HYDROTECH s.r.o. zajímavým projevem. 
Z prostorových důvodů vybíráme jen některé myšlenky, které 
v projevu zazněly. Nejdříve řečník zdůraznil, že „voda je zajímavá 
i z  ekonomického hlediska, je totiž komoditou s nejširším cenovým 
rozpětím. Vodu lze získat z přírodních zdrojů zcela zdarma, jeden kubík 
vody z vodovodu Vás ale už přijede na 20 korun, za 1 litr balené vody 
dáte 10 korun, tedy řádově tisíckrát více, za láhev výborného vína, jehož 
hlavní složkou je samozřejmě voda, se cena může pohybovat v řádech 
tisíců korun, v případě jejího nedostatku je cena vody nevyčíslitelná.“ 

Další část projevu byla zajímavým exkurzem do historie vzdálenější 
i nedávné: „Ještě v 19. století byla jako pitná voda používána voda bez 
úpravy a odpadní vody nebyly čištěny, technologie se zabývaly v pod-
statě jen kumulací a dopravou vody ke spotřebiteli. S rostoucí hustotou 
zalidnění se koncentrovalo i znečištění vod a poškození vodních zdrojů, 
což vedlo logicky k potřebě řešit čištění a odvod odpadních vod a úpravu 
vody pitné. Vznik vědních oborů zabývajících se úpravou vody nebo 
čištěním odpadních vod lze datovat na začátek 20. století jako logický 
důsledek rozvoje lidské civilizace. Na vědeckých úspěších v oboru se 
podílela a podílí i řada významných českých a slovenských vědců, mezi 
něž bezesporu vždy bude patřit i Ing. Jakub Svatopluk Čech, kandidát 
věd, jehož cena je v soutěži udělována.“ 

V následující části pan technický ředitel zdůraznil nezastupitelnou 
úlohu vědy, výzkumu a vzdělávání. Ostatně, jakou váhu těmto atribu-
tům přisuzuje firma Hydrotech, svědčí tato slova: 

Pokud hovoříme o úspěších na poli vědy, musím se zmínit i o úspěších 
v aplikaci vědeckých poznatků v praxi. Mnoho objevů bylo úspěšně 
vyzkoušeno a zavedeno do praxe. Z laboratorních stolů se bádání pře-
souvalo přes poloprovozní modely až k plně provozním zařízením. Jako 
příklad uvedu český vynález – selektorovou aktivaci, dále biologické 
odstraňování fosforu, termofilní anaerobii a mohl bych jmenovat řadu 
dalších. Provozy ČOV a úpraven vod poskytují nepřetržitě obrovské 
množství dat, která jsou využívána k optimalizaci procesu a pro další 
poznávání. Pro zajímavost, některá cenná data byla získána víceméně 
náhodou díky zvídavosti a provozní nekázni obsluhy ČOV, bohudík. 

Nakonec hlavní řečník přestavil organizátora soutěže, firmu HYD-
ROTECH: „HYDROTECH oslavil v loňském roce 30. narozeniny, skupina 
zahrnuje společnosti v České a Slovenské republice, na Kypru, v Lotyšsku 
a Rumunsku. Realizuje ČOV a úpravny vody. Disponuje vlastním pro-
jekčním oddělením, oddělením elektro a MaR, programátory řídicích 
systémů, výrobními a montážními pracovníky. Zaměřuje se na čištění 
průmyslových odpadních vod, což je možné díky vynikajícím technolo-
gům, kteří ve firmě působí, a bohatým zkušenostem z realizovaných akcí. 
Uvedu některé projekty pro významné společnosti: Unipetrol, Volkswagen, 
Škoda Auto, Plzeňský Prazdroj, Korunní Kyselka, Setuza, Hamé Babice 
a další. Dnes má skupina na svém kontě již více než 500 realizací.“ 

Potom už došlo na dekorování nejvýše oceněných. Oceněni byli tito 
soutěžící (za jménem studenta je v závorce uveden název práce, jeho 
alma mater a vedoucí diplomové práce): 1. místo získala Petra Bartošová 

Cena J. S. Čecha je soutěž pro studenty o nejlepší diplomovou 
práci v oblasti čištění odpadních vod. Jejím hlavním cílem je 
podpořit zájem mladé generace o problematiku čištění odpad-
ních vod.
1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatel soutěže je společnost HYDROTECH s.r.o., Kopeč-
ná 14, 602 00  Brno.
2. Kdo se může zúčastnit

Soutěže se může zúčastnit každý student vysoké školy, která 
působí na území České republiky, se svou diplomovou prací. 
Diplomová práce musí řešit problematiku s vazbou na čištění 
odpadních vod. Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění přihlášky 
a její zaslání včetně diplomové práce v elektronické podobě.
3. Hodnocení

Hodnocení diplomových prací bude provádět komise složená 
z nezávislých odborníků.
4. Honorování nejlepších prací

Tři nejlepší diplomové práce budou honorovány podle násle-
dujícího klíče:

Umístění  
dle hodnocení komise

Finanční odměna*

1. místo 60 000,– Kč
2. místo 30 000,– Kč
3. místo 15 000,– Kč

* finanční odměna představuje čistou částku po odvodu daně 
z příjmu.
5. Uzávěrka soutěže

Předpokládaný termín uzávěrky na podání přihlášek a diplo-
mových prací je 20. 7. 2010. Přihlášky a diplomové práce budou 
zasílány v elektronické formě na adresu bocan@hydrotech.cz.
6. Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků bude realizováno veřejně na slavnostním 
vyhodnocení soutěže za přítomnosti odborné veřejnosti. Vyhla-
šovatel zorganizuje vyhlášení výsledků soutěže max. do jednoho 
měsíce od uzávěrky soutěže.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže. 
Bližší informace je možno zjistit na www.hydrotech-group.
com nebo telefonicky na sídle společnosti HYDROTECH s.r.o. 
+420 543 243 430.

(Metody odstraňování toluenu z odpadních vod, Univerzita Pradubi-
ce, Ing. Libor Dušek, Ph.D.). Druhé místo obsadila Lenka Babjaková 
(Denitrifikácia v USB reaktore s granulovanou biomasou, FCHTP STU 
Bratislava, doc. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D.). Na 3. místě skončil Radek 
Vojtěchovský (Monitorování biochemických procesů na ČOV, VŠCHT 

Praha, Ing. Martin Pečenka). Zvláštní cenu poroty získala Aleka 
Papaioannou (Investigation of the parameters influencing the 

solar-driven heterogeneous photocatalysis for the removal of 
sulfamethoxazole and amoxicillin, University of Cyprus, 

Dr. Despo Kassinos). 
A pak už následovala neformální zábava a odborná 

kuloárová diskuse (a bylo vidět, že pro mnohé ze zúčast-
něných byla odborná diskuse zábavou)

Co říci na závěr? Těsná spolupráce komerčních firem 
a vědecké veřejnosti nebývá častá, proto jsem rád, že 

HYDROTECH tuto spolupráci podporuje a rozvíjí a cena 
Jakuba Svatopluka Čecha tomu významným dílem přispívá. 

Je to, jak pro soutěžící, tak pro všechny přítomné, příležitost 
k poznání nových kolegů v oboru, prohloubení existujících vztahů 

a nalezení nových možností spolupráce. Takováto ocenění nejsou častá 
a očekávána jsou od regionálních firemních obrů typu Škodovky nebo 
ještě spíše celosvětových gigantů, jakým jest Microsoft. Když to dělá firma 
rozměrově menší, jakou je právě třeba HYDROTECH, znamená to, že 
firma chce opravdu pomoci dobré věci. Otec mě učil: dej a bude ti dáno, 
přej a bude ti přáno. Tuším, že i hlavní vlastník firmy HYDROTECH, pan 
Ing. Ioannis G. Hadjivassilis, se tímto moudrem řídí.

A na úplný závěr soutěži přeji, aby pokračovala i v příštích letech 
a nedotkla se jí dnešní nejistá finanční situace. Že tomu tak bude, nás 
ostatně ubezpečil i ředitel HYDROTECHu, pan Ing. Bočan. Informace 
pro zájemce v následujícím ročníku jsou uvedeny níže. Dovolím si jeden 
podnět do příštího ročníku: stálo by za to, kdyby se podařilo do soutěže 
přilákat i studenty dalších částí technologie vody, hlavně vodárenství.

Ing. Václav Stránský





BETVAR a. s., Řehořova 42, 130 00 Praha 3
www.betvar.cz • e-mail: info@betvar.cz
tel. 221 590 211 • fax 222 540 348

BETVAR a. s., specializovaná stavební 
firma s tradicí od roku 1990, Vám nabízí 
své dlouholeté profesionální zkušenosti 
v oblasti sanace betonových konstrukcí, 
výstavby a rekonstrukce vodních, 
dopravních a průmyslových staveb 
a výstavby a rekonstrukce chladicích věží. 

Společnost BETVAR a. s. je členem Sdružení pro sanace 

betonových konstrukcí (SSBK), jako spoluzakladatel 

se podílí na činnosti exportní aliance Czech Power Team 

pod záštitou MPO ČR. 

Systémy jakosti a environmentálního managementu 

(EMS) firmy jsou certifikovány dle norem ČSN ISO 

9001:2009, resp. ČSN ISO 14001. Ve dvou posledních 

letech se společnost umístila v mezi prvními šesti firmami 

v žebříčku STABLE TOP v kategorii firem se 100 až 249 

zaměstnanci (Tento list zpracovává každoročně ÚRS Praha 

a. s., který metodou vícekriteriálního hodnocení stanovuje 

objektivní pořadí firem dle jejich dlouhodobé pozice 

na stavebním trhu, ekonomické efektivnosti a stability).

Těšíme se na spolupráci 
s Vámi!


