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Občas na tomto místě vyzývám čtenáře k zasílání vodohospodářských fotografických  momentek. Jsem rád, že se někdo konečně rozhodl 
o své obrázky podělit. Pan Milan Táborský nám poslal „dvě fotografie drobné vodoteče v místě zaústění odtoku z ČOV, pořízené v průběhu 
jednoho roku (výust z ČOV je „pod nohama“ a vodoteč přitéká zleva). Vodoteč protéká menší vinařskou obcí a ČOV je pro tuto obec 
vybudována. Na obrázku vlevo je zřejmý masivní odtok kalů z výusti ČOV a na obrázku vpravo pro změnu výrazné znečištění vodotoče 
v období vinařské kampaně. Tak jako tak, ať přes čistírnu nebo rovnou, zatížení takového drobného toku je obrovské, a to i přes existenci 
ČOV, která, jak vidno, není všespásnou.“

Možná i vy jste se na svých cestách setkali s vodohospodářskou zajímavostí. Podělte se o ni s námi! Otištěné fotky oceníme celoročním 
předplatným zdarma, nebo honorářem 500 Kč.

Za poslední měsíc
se na internetu objevily mimo jiné dva články: Římský klub měl přece 
jen pravdu, Lidstvo má na nutné změny 40 let, poté hrozí katastrofa. Oba 
články jako červenou nití byly protkány myšlenkou, že je třeba zastavit 
hospodářský růst, pokud se systém nemá zhroutit. Tyto myšlenky na 
mnohé ekonomy, politiky a spíše než občany se mi chce napsat konzu-
menty působí jak červený hadr před býkem. Pejorativně nositele těchto 
myšlenek označují za novodobé Malthuziány a označují je za strůjce 
útoků na demokracii a svobodné lidské konání. Posměšně tvrdí, že 
Římský klub od svého ustavení v roce 1968 prý hrozí vyčerpáním zdro-
jů, životní úroveň klesne, společnost degraduje, pokud se nic nebude 
dělat v rovině materiální a měnit v rovině duchovní či aspoň v rovině 
společenských vzorců. Tito kritici se jízlivě ptají: kde vidíte ten pokles, 
degradaci, zkázu? Zakopaný pes je ale v tom, že Římský klub netvrdil, 
že od chvíle vzniku Římského klubu to se společností půjde z kopce, 
jen prognózoval to, že pokud se bude lidstvo vyvíjet nastoleným smě-
rem, aniž by udělalo nějaké autokorekce, pak se bude prudce rozvíjet 
nějakých třicet let, pak se křivka růstu zastaví a zlomí se všemi důsledky. 
Když si k roku 1968 připočtu 30 let a rozhlédnu se kolem sebe, tak si 
říkám, že ti lidé měli tehdy setsakra dobrý odhad!

Kdo budoucnost vykládá jako „světlé nové zítřky“ si nevidí na špičku 
nosu. Stále více se objevují indicie, které svědčí o tom – laskavé čte-
nářstvo ať mi promine ta slova – že to na Zemi hrozí průserem. Nejen 
ve stavu a v tendencích směřování životního prostředí a dostupnosti 
a kvalitě zdrojů pro lidstvo, které je hodně závislé na vývoji klimatu, 
jak o něm píše v článku o IPPC pan Ansorge, nýbrž i ve vývoji společen-
ského klimatu, kdy všichni volají po sociálních jistotách pro sebe, teď 
hned. Ale o povinnostech, odpovědnosti k sobě samému, společnosti, 
těm, kteří se ještě nenarodili, už nikdo nehovoří. A když někdo takto 
hovoří, tak ho druzí ocejchují jako asociála. 

Vím, že jen vzdáleně mé dnešní úvodní slovo souvisí s oborem. 
Ale mám silné obavy z věcí budoucích. Když jsem na začátku použil 
přirovnání o červené niti a červeném hadru, tak i na konci tuto barvu 
použiji. Dělejme změny ve spotřebě, v myšlení, v přístupu k životnímu 
prostředí a přírodním zdrojům, jinak nám hrozí návrat červených či 
hnědých ideologií. Jen slepí nevidí, že se probouzí najmě ve střední 
a jižní Evropě démoni a běsi. Kdyby se probudili, pak by se mohlo stát, 
že nám Bůh, nebo příroda (vybrat si můžete dle svého světanázoru) 
ukáží červenou kartu.

Ing. Václav Stránský
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Rizika vypouštění 
(infiltrace) čištěných 
odpadních vod 
do podzemních vod
Jan Šálek, Michal Kriška

Klíčová slova 
odpadní voda – infiltrace – fosfor – riziko

Souhrn
Novela zákona o vodách č. 273/2010 Sb. a nařízení vlády 

č. 416/2010 Sb. uvádí možnost vypouštění (infiltraci) čištěných 
odpadních vod, kterými jsou produkty lidského metabolismu, neob-
sahující nebezpečné závadné látky, z jednotlivých drobných staveb 
přes půdu do podzemních vod. Tento způsob nakládání s čištěnými 
odpadními vodami vychází ze znalosti čisticích procesů v půdním 
prostředí a vyloučení rizik, které by mohly vést ke kontaminaci 
podzemních vod. Zodpovědný návrh a provozování vsakování 
vyžaduje kvalifikovanou znalost fyzikálních, chemických, biologic-
kých a hydraulických vlastností půdního prostředí, hydrogeologic-
kých poměrů, množství, složení čištěných odpadních vod určených 
k infiltraci. Pečlivě je třeba zvolit způsob uspořádání infiltračního 
zařízení, určení potřebné infiltrační kapacity a stanovení prognózy 
vývoje v okolí infiltračního zařízení. Náplní referátu je poukázat na 
možná rizika, která tato činnost přináší. 

u

Úvod
Novela zákona č. 254/2001 Sb. „o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon)“ a jak vyplývá z pozdějších změn uvedených 
pod č. 273/2010 Sb., uvádí možnost vypouštění (infiltraci) čištěných 
odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky z jednot-
livých staveb určených pro bydlení a individuální rekreaci nebo 
jednotlivých staveb poskytujících služby, vznikajících jako produkt 
lidského metabolismu činností v domácnostech, přes půdní vrstvy 
do vod podzemních. Vypouštění čištěných odpadních vod lze povolit 
jen výjimečně, na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 
(osvědčení odborné způsobilosti provádět a vyhodnocovat geolo-
gické práce v oboru hydrogeologie), se zřetelem na jejich vliv na 
jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na 
zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění 
do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Při 
povolování vypouštění stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné 
hodnoty jejich množství a znečištění, v souladu s Nařízením vlády 
č. 416/2010 Sb. „o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních“. Nejvýše přípustné hodnoty může vodoprávní 
úřad zpřísnit, bude-li to nutné z hlediska ochrany kvality podzemních 
vod, zejména využívaných zdrojů podzemní vody. Znalost případných 
rizik při vypouštění odpadních vod do půdního prostředí je nezbytnou 
podmínkou využití.

Možná rizika vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních

Možnost infiltrace čištěných splaškových odpadních vod v pří-
rodním půdním a případně i umělém filtračním prostředí vyžaduje 
podrobnou znalost:
•	 průběhu čisticích procesů v půdním a horninovém prostředí při 

filtraci čištěných odpadních vod v posuzované lokalitě;
•	 hydropedologických poměrů, zejména fyzikálních, fyzikálně-che-

mických (zejména sorpčních vlastností), chemických a biologických 
vlastností půd;

•	 hydraulických vlastností půd, zejména závislosti vsakovací rych-
losti (intenzity filtrace) na čase, stanovení rizikových činitelů 
ovlivňujících hydraulickou vodivost; 

•	 hydrogeologických poměrů, zejména hloubky hladiny podzemních 
vod, disponibilní kapacity území určeného k infiltraci odpadních 
vod, směru proudění podzemních vod aj.;

•	 množství a složení odpadních vod (složení čištěných odpadních 

vod vyplývá z limitů uvedených v Nařízení vlády č. 416/2010 Sb.; 
do množství čištěných odpadních vod, určených k infiltraci, je 
potřebné zahrnout množství balastních vod a vymezené množství 
srážkových vod;

•	 vhodného způsobu infiltrace odpadních vod, při celoročním (přeru-
šovaném, vegetačním aj.) provozu, který může významně ovlivnit 
dočišťovací procesy v půdním a horninovém prostředí;

•	 možností infiltrace čištěných odpadních vod v citlivých a zranitel-
ných oblastech podle § 32 a 33 Zákona o vodách;

•	 dlouhodobého vývoje (prognóza vývoje) při zatěžování čištěnými 
odpadními vodami v závislosti na vlastnostech filtračního prostředí 
(např. vývoj kolmatace) a složení podzemních vod

•	 míst odběrů podzemní vody v okolí zasakovacího zařízení, která 
mohou být potenciálně vypouštěním ovlivněna;

•	 míst dalšího vypouštění odpadních vod do podzemní vody v širším 
okolí, poněvadž při větším množství míst vypouštění může vznik-
nout riziko kumulativních účinků vypouštění na kvalitu podzemní 
vody, zejména množství dusičnanů.
Případná rizika spojená s vypouštěním odpadních vod vyplývají 

z neznalosti, nerespektování výše uvedených poznatků z průzkumu 
a zásad při navrhování a provozu infiltračních zařízení. Při návrhu 
je nezbytné posoudit možnost havarijního znečištění, navrhnout 
zařízení umožňující kontrolu vývoje složení podzemních vod a jejich 
pravidelný monitoring (sondy na odběr vzorků) aj.

Čisticí procesy v půdním prostředí a případná rizika 
kontaminace

Čisticí procesy v půdním prostředí využívají samočisticí vlastnosti 
porézního filtračního půdního prostředí, jedná se o procesy fyzikální, 
fyzikálně-chemické, chemické a biologické. K rozhodujícím fyzikálním 
procesům patří filtrace a sedimentace. Rychlost filtrace úzce souvisí se 
zrnitostním složením půdy, strukturou, texturou, efektivní pórovitostí, 
složením odpadních vod a především závisí na obsahu nerozpuštěných 
látek (NL) a jejich vlastnostech. Podstatné množství suspendovaných 
látek se zachytí ve svrchních vrstvách půdy, jemné jílnaté a koloidní 
organické částice pronikají hlouběji. Při dlouhodobém zatěžování se 
může projevit negativní vliv kolmatace, tento jev i při malém množství 
suspendovaných látek vyžaduje další výzkumná šetření.

K hlavním fyzikálně-chemickým procesům patří vazba řady složek 
na sorpční komplex půdy; jedná se především o amoniak, vápník, 
hořčík, sodík, draslík aj. Při přebytku sodíku dochází k jeho vazbě na 
sorpční komplex půdy a vytěsňování vápníku a hořčíku, průvodním 
rizikovým jevem je kromě zasolení také změna hydraulických vlast-
ností v důsledku vazby sodíku na vnější obálku jílových minerálů; 
tento jev se výrazněji projevuje u středních a zejména těžších půd. 
Nařízení vlády č. 416/2010 limitní hodnoty sodíku neuvádí, což se 
jeví jako určitý nedostatek. Důležitá je vazba fosforu na sloučeniny 
železa, manganu, hliníku, změna půdní reakce aj.

Z  chemických procesů se jedná o komplex oxidačních a redukč-
ních pochodů, závisejících na obsahu kyslíku v půdním prostředí. 
V půdách při filtraci odpadních vod dochází k rozkladným procesům, 
syntéze nových sloučenin aj. Chemické procesy v půdách probíhají 
v úzké součinnosti s procesy biologickými.

Na mikrobiálních procesech ve filtračním prostředí se v maximál-
ním rozsahu podílejí bakterie, aktinomycety a mikromycety. Látkovou 
a energetickou přeměnu (metabolismus mikrobů) tvoří syntéza látek 
a rozklad s uvolňováním energie. Většina mikrobů se živí odumřelý-
mi těly organismů; k nejdůležitějším druhům výživy patří uhlíková 
výživa. Energii mikroorganismy získávají biologickou oxidací v aerob-
ních, příp. anaerobních podmínkách. Biologické procesy ovlivňují 
a usměrňují sorpční schopnosti půd. Stručná charakteristika čisticích 
procesů je uvedená v tab. 1.

Autoři [28] stanovili orientační závislost minimální výšky nena-
rušeného půdního profilu nenasycené zóny, nezbytného pro ochranu 
podzemních vod před infiltraci bakterií fekálního znečištění, na zrni-
tostním složení půdy, zobrazení na obr. 1, kde je uvedena minimální 
mocnost nenarušeného půdního profilu (na svislé ose 1. kategorie = 
= půdní částice o velikosti menší jak 0,01 mm).

Minimální výšky nenarušeného půdního profilu jsou postupně 
upřesňovány a doplňovány.

Čisticí účinek půdního prostředí závisí na řadě činitelů:
• složení odpadních vod, jejich fyzikálních, chemických a biologic-složení odpadních vod, jejich fyzikálních, chemických a biologic-

kých vlastnostech, způsobu předčištění a čištění;
• mocnosti půdního profi lu pod základovou spárou infi ltračního zaří-mocnosti půdního profilu pod základovou spárou infiltračního zaří-

zení, způsobu hospodaření s půdami, hydraulických vlastnostech 
půd;
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• půdním druhu, struktuře a textuře půdy, 
fyzikálních, chemických a biologických 
vlastnostech (složení) půd, sorpční kapacitě 
půd aj.

• způsobu uspořádání vsakovacího zařízení 
a s tím spojeného vlivu odpadních vod na 
půdu;

• meteorologických činitelích, zejména tep-meteorologických činitelích, zejména tep-
lotě ovzduší a půdy, velikosti dešťových 
srážek, intenzitě deště, atmosférickém tlaku 
aj.
Přímé stanovení čisticího účinku půdy při 

filtraci odpadních vod v terénních podmín-
kách je nákladné a provozně náročné, proto se 
výzkum soustředil na využití filtračních kolon 
(válců) průměru 80 až 300 mm, výšky 0,1 až 
3,6 m a terénní půdní lyzimetry o průměru 
300 až 1 000 mm, výšky 0,3 až 1,4 m, plně-
ných narušenými a nenarušenými půdními 
druhy. Výzkumné práce byly realizované 
ve spolupráci mezi FAST a OHES Brno. Podrobný popis zařízení 
a množství výsledků uvádí literatura [23, 26, 28, 30], množství dalších 
odkazů je uložené v archivu autorů. 

Zkoumalo se stanovení vlivu zrnitostního složení a výšky půdního 
profilu na výsledný čisticí účinek. Při filtraci mechanicky čištěných 
odpadních vod činil čisticí účinek 0,8 m vysokého profilu písčitých 
půd u amoniaku 78 % a celkového fosforu 66,7 %, u písčitohlinitých 
a hlinitých půd se čisticí účinek u obou sledovaných ukazatelů pohy-
boval kolem 98 %. Při sledování vlivu výšky půdního profilu hlinitých 
půd na výsledný čisticí účinek bylo zjištěno, že rozhodující čisticí 
procesy probíhají v orniční vrstvě, ve které se poutá 90,5 % amonia-
kálního dusíku, 60,7 % draslíku, 91,7 % fosforečnanů, 96,8 % BSK5, 
80,1 % CHSKCr a 99,9 % Escherichia coli. Půdní profil je ochuzován 
vyplavováním vápníku a hořčíku, které je nezbytné dotovat, tím se 
rovněž eliminuje negativní dopad snížení půdní reakce. 

Dále byl zkoumán čisticí účinek půdy při filtraci z podpovrchového 
perforovaného potrubí, uloženého do hloubky 0,3 m. Při výzkumu 
byla zvýšena dávka odpadní vody na trojnásobek, než je nezbytná 
k nasycení půdního prostředí, aby se zjistil kritický průběh čištění 
odpadních vod v půdním prostředí písčitých, hlinitopísčitých a hli-
nitých půd. Filtrující voda se jímala v hloubce 0,6 m pod výtokovým 
zařízením. Čistící účinek půdy činil u CHSKCr 56,8–80,9–85,2 %, 
u BSK5 64,4–87,7–93,7 %, u amoniaku 96,3–98,3–99,9 %, u fosfo-
rečnanů přes 98 %. Prvé hodnoty platí pro půdy písčité, druhé pro 
hlinitopísčité a třetí pro hlinité. Z výsledků šetření vyplývá, že i při 
přetížení odpadní vodou a poměrně krátké filtrační dráze 0,6 m, je 
čistící účinek hlinitopísčitých a hlinitých půd dobrý. K intenzivnímu 
vyplavování dochází u vápníku, hořčíku a dusičnanů, pokud dusič-
nany nejsou využité rostlinami.

Výsledný čisticí účinek půdního prostředí je možné shrnout do 
těchto bodů:
•	 maximum zachycených látek je ve svrchní části půdy – v ornici; 

největší poutání v půdě se dociluje u fosforečnanů, amoniaku, 
organické hmoty;

•	 čisticí účinek úzce souvisí s podílem jílnatých částic a obsahem 
humusu v půdě;

•	 při přetěžování středních a těžších půd odpadní vodou vznika-
jí redukční pochody a snižuje se půdní reakce;

•	 prakticky ve všech případech dochází k vyplavování vápníku a hoř-
číku z půdy, nedostatečně jsou v půdě poutány sírany a chloridy;

•	 při filtraci odpadní vody půdním profilem dochází k intenzivnímu 
rozkladu organických látek, amonizačním a nitrifikačním pocho-
dům. Dusičnany, pokud nejsou využity rostlinami, jsou z půdy 
vyplavovány do podzemních vod;

•	 čisticí účinek půdy je vyšší při malých dávkách a nízké intenzitě 
filtrace (zatěžování), nejlepší čisticí účinek půdy se docílí při bodo-
vém rozdělování odpadní vody;

•	 požadovaný čisticí účinek je podmíněn dostatkem organické hmoty 
v půdách.

Prognóza nasycení půdního prostředí fosforečnany
Jak vyplývá z předchozích stručných informací, fosforečnany jsou 

poměrně velmi dobře poutány, rizikovým faktorem je prognóza nasy-
cení půdního prostředí, resp. sorpční kapacita filtračního materiálu. 
Při vsaku do podloží lze počítat i se zapojením rostlin, rostoucích 
na povrchu pozemku, na kterém je vsak vyčištěné vody uvažován. 

V otázce fosforu je však nutno počítat s aktivním využitím pro 
rostliny rozpuštěné formy orthofosforečnanového fosforu a zároveň 
s orthofosforečnany adsorbovanými na povrchu nerozpuštěných látek. 
Literatura [16] uvádí zavedení dalšího termínu – biologicky dostupný 
(využitelný) fosfor, který zahrnuje obě formy fosforu (rozpuštěné 
orthofosforečnany a orthofosforečnany vázané na nerozpuštěných 
látkách). Z celkového množství fosforu jsou rostliny schopny využít 
tedy jen část. 

Z pohledu zpřístupnění fosforu pro rostliny je důležité zamezit 
chemisorpci, během které mohou vznikat málo rozpustné sraženiny 
s fosforem pevně vázaným a těžce přístupným. Velmi významné jsou 
v půdě organické sloučeniny (tedy již zmíněný obsah organických 
sloučenin v orniční vrstvě). Vazba organických sloučenin s fosfátem 
je velmi energeticky bohatá, málo stabilní a fosfor je z ní rostlinami 
dobře přijímán [18].

Fosfor se v životním prostředí vyskytuje nejčastěji v nejvyšším 
oxidačním stavu, tedy PO4

3-. V alkalických a neutrálních půdách je 
fosfor vázán ve formě fosforečnanu. Se zvyšujícím se pH roste jeho 
sorpce na vápník, resp. obsah vápenatých fosfátů. V kyselých půdách 
dochází ke srážení kyseliny orthofosforečné s oxidy nebo hydroxidy 
železa a hliníku. Fosfor může být v půdě poután různě pevně v závis-
losti na druhu sorpce: chemisorpce vede ke vzniku méně rozpustných 
fosfátů, fyzikálně-chemická adsorpce poutá fosfátové ionty na povrch 
částic jílů a biologická sorpce imobilizuje látky v důsledku činnosti 
mikroorganismů [18]. 

Člověk denně vyprodukuje přibližně 1,5 g fosforu, který je obsažen 
ve splaškových odpadních vodách. Vzhledem k používání různých 
čisticích prostředků, používaných v domácnostech ve formě pracích 
prášků a myčkové chemie, se zvyšuje specifická produkce na jednoho 
obyvatele až na hodnotu 2–3 g celkového fosforu za jeden den [16].

Převážná část fosforu vyskytujícího se ve vodním hospodářství je 
antropogenního původu. Fosforečnany – fosfáty (např. Na3PO4 v pra-
cích prostředcích) mají za účel změkčit prací vodu. S vápenatými Ca2+ 
a hořečnatými Mg2+ ionty, obsaženými v půdním prostředí, vytváří 
komplexy rozpustné ve vodě, a tím zabraňují vzniku usazenin. Typic-

Mechanismy čištění 
v půdním prostředí

Vybrané složky (ukazatele)

NL KL N P TK OL BV

a) Fyzikální procesy
sedimentace
filtrace

P
P

N
S

V
V

V
V

V
V

S
S

V
S

b) Chemické procesy
srážení
adsorpce
rozklad

V

P

S

P

N
P
V

P
P
N

P
P
N

S

P P

c) Biologické procesy
bakteriální mechanismus
rostlinný metabolismus
příjem látek
rostlinná adsorpce

P P
V
P
S

S
V
P
S

N
P
S

P
S

V

S

Tab. 1. Procesy čištění v půdním prostředí při filtraci předčištěných odpadních vod

Vysvětlivky: NL – nerozpustné látky, KL – koloidní látky, N – dusík, BV – bakterie a viry, TK – těžké kovy, 
OL – organické látky, P – fosfor
Mechanismy čištění: P – primární, S – sekundární, V – vedlejší, N – nevýrazné

Obr. 1. Stanovení minimální mocnosti nenarušeného půdního 
profilu, nezbytného pro ochranu podzemních vod před bakteriemi 
fekálního znečištění, na zrnitostním složení půdy
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kým příkladem jsou detergenty, především 
prací prostředky a myčková chemie (se svým 
více než 30 % obsahem jeden z největších 
znečišťovatelů současnosti).

Současné metody odstraňování fosforu 
z odpadních vod jsou založeny na jeho 
vyvázání v aktivaci nebo terciárním stupni 
čištění na čistírnách odpadních vod solemi Al 
nebo Fe, které jsou buď odstraněny společně 
s aktivovaným kalem, nebo likvidovány jako 
odpad, protože fosfor se vyskytuje ve formě 
nedostupné pro rostliny.

Zároveň je možné jako terciální stupeň 
použít jednoduchou kořenovou čistírnu, 
popřípadě dočišťovací biologickou nádrž. 
První rozbory na provozně testované kořenové 
čistírně v blízkosti Brna ukazují schopnost 
dočistit u biologicky vyčištěné odpadní 
vody vybrané parametry s téměř 99% účin-
kem (z nátokových 20 mg/l na vsakovaných 
0,015 mg/l celkového fosforu, dále např. amo-
niak z 30 mg/l na 0,4 mg/l N-NH4).

Několik autorů potvrdilo, že netradiční 
materiály, používané pro účely např. terciál-
ního čištění (kořenové čistírny a zemní filtry), 
dosahují v oblasti sorpce fosforu výrazných 
hodnot. Např. struska, coby vedlejší produkt 
průmyslové výroby, dosahuje adsorpční 
kapacity až 44,2 g P/kg struskového materiálu 
(v závislosti na koncentraci železitých iontů 
v použitém materiálu) [20]. Pro názornost, 
orniční vrstva půdy dosahuje běžně hodnot 
4,2–5,2 g P na 1 kg půdy. Sorpční kapacita 
je známá u filtračních materiálů pro zemní 
filtry. Např. běžně používaná štěrková náplň 
dosahuje sorpční kapacity 0,93–1,15 g P na 
1 kg štěrku. Co se týče zeolitů (clinopriolit), 
které jsou většinou používány pro odstranění 
amonných iontů z odpadní vody, byly namě-
řeny hodnoty 2,15 g P na 1 kg zeolitu [11]. 

Maximální sorpční kapacitu filtračního 
materiálu lze určit pomocí Langmuirovy 
izotermy [14, 34]. Mezi další modely běžně 
používané v chemii půdy patří Freundlicho-
va a Tempkinova izoterma [17, 19]. Přestože 
adsorpční izotermy samy o sobě nenaznačují 
mechanismus, podílí se na zobrazení vztahu 
mezi množstvím adsorbované a rozpuštěné 
látky za daných podmínek [34].

V laboratorním měřítku (laboratoře Ústavu 
vodního hospodářství krajiny, Vysoké učení 
technické v Brně) provedené pokusy, zamě-
řené na sorpci fosforu během infiltračního 
procesu různými druhy filtračních materi-
álů, ukázaly, že nejpodstatnější vliv má na 
zadržení celkového fosforu přítomnost železa, 
obsaženého ve filtračním materiálu. Výsledky, 
prováděné během krátkodobých pokusů [5] 
a poté zpracované pomocí matematického 
modelu a softwarového prostředku Hydrus 
2D, jsou více než názorné a prokazatelně 
ukazují, jakou mírou se podílí rozdílné sorpční 
charakteristiky strusky na zadržení fosforu. 

Modelový příklad infiltrace 
vyčištěné odpadní vody

Jako modelový příklad byl uvažován filtrační prostor, např. v blíz-
kosti vsakování vyčištěné odpadní vody u rodinného domu. Dimenze: 
šířka filtračního prostředí 4,80 m, pozorovaná hloubka filtračního pro-
středí 6,00 m, šířka prostoru je volena tak, aby bylo možné vztahovat 
výsledky na jeden běžný metr (modelováno v 2D svislé rovině).

Lokalizace infiltračního drénu je uvažována v hloubce přibližně 
1,00 metru pod orniční vrstvou, eliminováno je i působení rostlin 
a mikroorganismů, které ovlivňují celkovou bilanci fosforu. Hladina 
podzemní vody se nachází v hloubce 5,00 m pod vsakovacím dre-
nážním potrubím. Koncentrace fosforu ve vyčištěné vsakované vodě 

je stanovena na hodnotu Pcelk = 10 mg/l s ohledem na nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., resp. nařízení vlády č. 416/2010 Sb., uvádějící přípust-
né hodnoty znečištění odpadních vod, určených k zasakování. 

Časový horizont je zvolen na období jednoho roku, během kterého 
je každý den vypouštěno konstantní množství vyčištěné odpadní vody 
v množství, odpovídajícím produkci jednoho obyvatele, tedy 150 litrů 
odpadní vody, zasakující rovnoměrně plochou 0,5 x 10 m (v promítnu-
té 2D rovině se zobrazí pouze šířka 0,5 m). Filtračním prostředím jsou 
voleny dva materiály, jejichž sorpční charakteristiky se zaměřením na 
celkový fosfor jsou ověřeny na laboratorních filtračních kolonách. Na 

Obr. 2A. Písek, infiltrace po 51 dnech Obr. 2B. Struska, infiltrace po 51 dnech

Obr. 2C. Písek, infiltrace po 153 dnech Obr. 2D. Struska, infiltrace po 153 dnech

Obr. 2E. Písek, infiltrace po 51 dnech Obr. 2F. Struska, infiltrace po 51 dnech

Obr. 2. Vertikální řez zkoumaným profilem ve svislé rovině. Pozn.: rozměry zobrazené 
roviny v horizontálním směru X = 4,80 m, vertikální Z = 5,00 m. Barevná škála: sytě 
červená = 10 mg/l, oranžová = 8 mg/l, žlutá = 6 mg/l, azurově modrá = 4 mg/l, tmavě 
modrá = 0,0 mg/l.
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základě laboratorního pokusu jsou kalibrovány hodnoty matematické-
ho sorpčního modelu, tyto jsou potom využity k výše popisovanému 
příkladu zasakování vyčištěné odpadní vody.

Výsledky ukazují, že pokud je jako filtrační prostředí ve složení 
100 % písek, je prostředí při výše popsaném hydraulickém zatížení 
plně nasyceno po 51 dnech v hloubce 1,6 m (obr. 2A). Oproti tomu 
jako srovnávací materiál použitá drcená vysokopecní struska s vyš-
ším obsahem železitých iontů je ve stejném čase nasycena v hloubce 
0,24 m (obr. 2B). Po uplynutí pěti měsíců, resp. 153 dní infiltrování, 
dosahuje plně nasycené písčité prostředí hloubky již 4,30 m (obr. 2C), 
u strusky je opět hodnota poněkud nižší, přibližně 1,70 m (obr. 2D). 
Pakliže se zaměříme na roční bilancování, je písčitý profil již plně 
nasycen v celé modelované výšce 5,0 m, navíc se začíná rozšiřovat 
nasycený prostor v horizontálním směru. Přesto, že vsakovací pás je 
široký 0,50 m, šířka nasycené oblasti v úrovni např. 4,0 m pod dre-
nážním potrubím je 2,30 m v případě písčitého materiálu (obr. 2E). 
Při roční infiltraci do filtračního prostředí obsahujícího ionty železa 
dosahuje hodnota nasyceného prostoru hloubky 4,25 m (obr. 2F). 

Matematický program umožňuje také definování předem určených 
pozorovacích míst, ze kterých je po ukončení výpočtu možno stanovit 
kontinuální koncentrace vybraného znečištění v průběhu modelova-
ného příkladu. Pro tyto účely jsme stanovili jednotlivé pozorovací 
body v hloubkách 0,1–1,0–2,0–3,0–4,0–5,0 metrů pod drenážním 
systémem. Výsledky koncentrací v průběhu jednoho roku trvání 
modelového pokusu jsou pro oba materiály uvedeny v obr. 3A pro 
písek, resp. obr. 3B pro strusku.

V obou grafech je opět pozorovatelné, jak rychle dochází k nasycení 
sorpční kapacity jednotlivých materiálů (nasycení představuje koncen-
traci fosforu v protékající odpadní vodě o hodnotě Pcelk = 10,0 mg/l). 

Výsledky budou postupně doplňované o běžné půdní typy, aby 
bylo možné stanovit prognózu šíření znečištění fosforu (nebo jiných 
látek) během procesu vypouštění vody se zbytkovými koncentracemi 
do filtračního prostředí. Pro nejmenší producenty limitující emisní 
parametry koncentrací celkového fosforu na hranici 10 mg/l mohou 
snadno stanovit vývoj stavu filtračního prostředí, resp. jeho stupeň 
nasycení. Pomocí matematických modelů bude potom možné snadno 
definovat/vytvořit metodiku pro posuzování např. rychlosti šíření 
koncentrací fosforu v závislosti na sorpčních charakteristikách fil-
tračních materiálů.

Rizika vypouštění vod do podzemí
Případná rizika kontaminace podzemních vod spočívají:

•	 v infiltraci dusičnanů půdním a horninovým prostředím, vzhledem 
k tomu, že nejsou vázány v půdním prostředí, nebo jiným způso-
bem odstraňovány;

•	 v bakteriální kontaminaci podzemních vod při filtraci čištěných, ale 
nedostatečně hygienizovaných odpadních vod lehkými písčitými 
půdami;

•	 ve výměně sodíku v sorpčním komplexu půdy a následném vypla-
vování vápníku a hořčíku;

•	 ve změně aerobního režimu v půdním prostředí na anaerobní, např. 

z důvodu přetěžování vysokými dávkami čištěné odpadní vody;
•	 v nedostatečném poutání fosforečnanů po vyčerpání sorpčních 

možností.

Infiltrační a hydraulické vlastnosti půd
Infiltrační (vsakovací) schopnost půd se vyjádří jako množství 

vody vsáklé za časový interval nebo jako průběh vsakovací rychlosti 
v závislosti na čase. Vsakovací schopnost se měří nejčastěji na povrchu 
půdy pomocí dvou souosých válců, zapuštěných do terénu. Vnější 
válec zabezpečuje infiltraci vertikální a stranovou, vnitřní válec ver-
tikální filtraci v jádru sledování; výsledky z něj se použijí k vlastnímu 
vyhodnocení. Průřezová plocha vnějšího válce se navrhuje 3 až 4x 
větší než plocha vnitřního.

Hydraulická vodivost charakterizuje vlastnost porézního prostředí 
převádět vodu, závisí na fyzikálních vlastnostech filtračního prostředí 
a vlastnostech vody, zejména na kinematické viskozitě;  stanovuje se 
v nasyceném a nenasyceném filtračním prostředí. V nasyceném prostře-
dí voda spojitě vyplňuje všechny póry. Orientační hodnoty hydraulické 
vodivosti v nasyceném filtračním prostředí uvádí [8] v tab. 2.

K rizikovým vlastnostem filtračního prostředí patří:
•	 extrémně nízká propustnost těžkých jílovitých půd a jílů a tím 

hromadění vody na povrchu půdy;
•	 nepřesně stanovené infiltrační vlastnosti půd a chybné stanovení 

hydraulické vodivosti;
•	 změny hydraulické vodivosti (snížení) v důsledku kolmatace;
•	 změny hydraulické vodivosti v důsledku iontové výměny sodíku 

za vápník a hořčík;
•	 snížení propustnosti půd v důsledku přetěžování půd vodou, 

mechanického zhutnění aj.
S ohledem na dostatečně kvalitní dočištění odpadních vod a přízni-

vé vsakovací vlastnosti, jsou výhodné půdy písčitohlinité až hlinité.
Podrobnosti stanovení průběhu infiltračních vlastností a hydraulic-

ké vodivosti uvádějí četné publikace [4, 8, 10, 12, 35, 36].

Hydrogeologický průzkum a případná rizika
Důležitou součástí hydrogeologického průzkumu je získání podkla-

dů pro stanovení kapacity infiltračního území (lokality), tj. množství 
vody, které je možné bez dalších negativních vlivů infiltrovat do 
podzemních vod. Vychází se ze znalosti průběhu přítoku čištěných 
odpadních vod, srážkových a cizích vod, hloubky hladiny podzemní 
vody a její kolísání během roku i delších období, průběhu odběru vody 
výparem a vegetací, odtokem aj. Důležité je stanovení směru a průbě-

Obr. 3A. Časová závislost koncentrace Pcelk v různých pozorovacích 
bodech, filtrační materiál písek, vsakování vyčištěné odpadní 
vody

Obr. 3B. Časová závislost koncentrace Pcelk v různých pozorovacích 
bodech, filtrační materiál struska, vsakování vyčištěné odpadní 
vody

Tab. 2. Propustnost půd podle hydraulické vodivosti

Pozn.  K10 je hydraulická vodivost v nasyceném prostředí při 10 °C

Propustnost půd K10       ( m/d) Propustnost půd K10     (m/d)

velmi malá < 0,03 malá 0,03 až 0,15

mírná 0,15 až 0,50 střední 0,50 až 2,0

velká 2,0 až 6,0 velmi velká > 6
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hu odtoku vody z infiltračního území, posouzení účinku vypouštění 
na využívané zdroje podzemní vody včetně kumulativních účinků 
vypouštění z více míst. 

Případná rizika spočívají:
•	 v nepřesném stanovení kapacity infiltračního území a především 

prognózy jejího dlouhodobého vývoje;
•	 v chybném stanovení průběhu podzemního odtoku vody z infil-

tračního území;
•	 v zamokření až zatopení infiltrační plochy v důsledku nedostatečné 

kapacity infiltračního území (plochy);
•	 v negativním ovlivnění zařízení odtékající vodou nacházejících se 

v bezprostřední blízkosti infiltrační plochy (území) a pod ním;
Návrh zařízení musí být posouzen jak pro srážkově průměrný rok, 

zejména pak pro srážkově nadprůměrné (mokré) roky; stupeň zabez-
pečení nutno stanovit individuálně.

Kvalitní hydrogeologický průzkum a zodpovědné stanovení maxi-
málně přípustného množství infiltrující vody je nezbytnou podmínkou 
pro kvalitní funkci infiltračního zařízení.

Podrobnosti hydrogeologického průzkumu uvádí TNV 75 4112 Hyd-
rogeologický průzkum pro meliorace a zemědělské využívání krajiny. 
Hydrogeologii podzemních vod uvádí [6], metody hydrogeologického 
průzkumu [14, 29, 35].

Způsoby technického řešení infiltrace a možná rizika
Nerušený průběh infiltrace čištěných odpadních vod zajistí kvalitně 

navržené a zodpovědně obhospodařované infiltrační zařízení. Tato 
zařízení je možné rozdělit do následujících skupin:
•	 povrchová plošná infiltrační zařízení, které tvoří mělké zemní 

zdrže v počtu min. 2 až 3, s travním porostem, využívajícím ve 
vegetačním období dusičnany a část vody na evapotranspiraci; 
tato uspořádání jsou určená především pro provoz v bezmrazném 
období, vyšší počet nádrží umožňuje střídavý provoz;

•	 různým způsobem tepelně izolované, kryté infiltrační plochy, 
umožňující nerušený střídavý provoz i v zimním období;

•	 kombinace mělce uloženého perforovaného potrubí, určeného pro 
letní provoz, s hlouběji uloženým perforovaným rozdělovacím 
potrubím, určeným pro provoz v zimním období; 

•	 soustavy infiltračních příkopů hloubky 0,6 m s okolní výsadbou 
rychle rostoucích dřevin s vysokou potřebou vody na evapotranspi-
raci, využívající značnou část nutrientů;

•	 infiltrační mokřady s vyššími mokřadními rostlinami (rákos, oro-
binec aj.), kde část vody infiltruje, část je využitá na evapotranspi-
raci;

•	 vsakovací studny doplněné vsakovacím perforovaným potrubím, 
určeným ke zvětšení kapacity zařízení;

•	 soustavy perforovaných vsakovacích podzemních potrubí, rozdě-
lených do samostatně ovladatelných sekcí;

•	 zařízení umožňující vypouštění čištěných odpadních vod do hlu-
bokých vrtů aj.
K hlavním rizikovým činitelům souvisejících s technickým řešením 

a uspořádáním patří:
•	 možnost zamrzání povrchových a mělce uložených podpovr-

chových infiltračních zařízení v zimním období a problematická 
infiltrace za záporných teplot;

•	 nedostatečná tepelná izolace infiltračních zařízení;
•	 různé formy zanášení resp. ucpávání výtokových otvorů rozdělo-

vacího potrubí umístěného na povrchu a pod povrchem;
•	 fyzikální, chemická a biologická kolmatace půd, která se projevuje 

ve snížení infiltračních vlastností půd;
•	 přetížení infiltračních zařízení a s tím spojený přechod na anaerobní 

režim, nevhodné rozdělení do samostatných sekcí a jejich případná 
absence;

•	 nedostatečné provzdušování a čištění rozdělovacích perforovaných 
potrubí;

•	 nedostatečná úprava a kypření povrchu přístupných infiltračních 
ploch;

•	 havárie technických zařízení.

Metody a způsoby minimalizace negativního vlivu 
rizikových činitelů:

S nutností minimalizace negativních vlivů se nejčastěji setkáme při 
provozu infiltračních zařízení v zimním období. Často je také potřeba 
vypořádat se s příčinami souvisejícími s ucpáváním perforovaných 
rozdělovacích potrubí, resp. kolmatací filtračního prostředí.

K nejjednodušším uspořádáním, umožňujícím provoz v zimě, patří 
vypouštění čištěné odpadní vody do 0,5–0,6 m hlubokých vsakovacích 

brázd. Tento způsob je možné spojit se závlahou rychle rostoucích 
dřevin ve vegetačním období. Tento způsob byl v minulých letech 
zkoušen i při mrazech -16 °C, čištěná odpadní voda měla teplotu 7 °C, 
což u nejmenších zařízení se v zimě nedocílí.  Při nízkých teplotách 
se odpadní voda vypouští pod ledový kryt v hluboké brázdě a odtud 
infiltruje. Obdobně je možné používat malé infiltrační nádrže. Dalším 
možným řešením, poměrně propracovaným, je kombinace podpovr-
chové závlahy travního porostu ve vegetačním období s níže uloženým 
infiltračním zařízením, které tvoří perforované potrubí zajišťující rozdě-
lování a infiltraci vody v zimě; podrobnosti uvádějí [31]. Malá domovní 
infiltrační zařízení je možné zabezpečit povrchovým zateplením, pod 
nímž se nachází rozdělovací potrubí. Další možností je použití rozdě-
lovacího perforovaného potrubí uloženého do nezámrzné hloubky. 
V tomto případě se ztrácí možnost kontroly provozu a z  hlediska 
čisticího účinku není k dispozici svrchní orniční vrstva.

Ostatní způsoby minimalizace výše uvedených negativních vlivů 
jsou snáze zvládnutelné řadou technických a technologických opat-
ření, která spočívají v minimalizaci úniku suspendovaných částic, 
rovnoměrném rozdělování vody, nepřetěžování filtračního prostředí, 
v pravidelné údržbě a čištění přívodního a zejména rozdělovacího 
potrubí, kypření povrchu a celkové údržbě filtračních polí aj.

Závěr 
Infiltraci čištěných odpadních vod malých producentů umožňuje 

současná legislativa za přesně vymezených okolností. Jedná se o způ-
sob spíše výjimečný, vyžadující značnou obezřetnost a minimalizaci 
případných rizik.

V předloženém referátu jsou stručným způsobem vyjmenována ně-
která rizika, se kterými se může navrhovatel setkat při navrhování infil-
tračních zařízení. Úkolem autorů je nejen poukázat na případná rizika, 
ale částečně navrhnout i řešení. Problematika uspořádání infiltračních 
zařízení bude podrobněji propracována v samostatném referátu.

Poděkování: Článek byl zpracován v rámci grantového projektu MPO 
„Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému“ 
(TIP, FR-TI3/778).
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Risks of infiltration the treated wastewater into groundwater 
(Šálek, J.; Kriška, M.)
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Amendment of Water Act no. 273/2010 Coll. and government 
regulation no. 416/2010 Coll. mentions the possibility of discharge 
(infiltration) of treated wastewater, which are products of human 
metabolism, free from harmful substances dangerous individual 
small buildings through the soil into groundwater. This method of 
purified waste water treatment is based on the knowledge of cleaning 
processes in the soil environment and of avoid risks that could lead 
to contamination of groundwater. Responsible design and operation 
of infiltration requires a skilled knowledge of physical, chemical, 
biological and hydraulic properties of soil, hydro geological condi-
tions and the amount, composition of treated waste water used for 
infiltration. Careful consideration should be to choose the method 
infiltration device configuration, determining the necessary capacity 
and determination of prognosis infiltration area. The content of the 
paper is to highlight potential risks that this activity brings.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Souhrn
Chemické srážení fosforu je v České republice nejčastěji využíva-

nou metodou k snižování koncentrace fosforu v odpadních vodách. 
Účinnost srážení je ovlivňována několika faktory, mezi něž patří 
množství, typ a místo dávkování srážecího činidla, hodnota pH, 
složení odpadní vody a další. Sledování vlivu složení odpadní vody 
na odstraňování fosforu bylo inspirováno nedostatečnou účinností 
srážení fosforu na městské čistírně odpadních vod. Na tuto čistírnu 
nárazově přitéká balastní voda se zvýšeným obsahem arzenu a kře-
míku, a dále průmyslová odpadní voda obsahující přípravek použí-
vaný v chladicích okruzích jak proti korozi, tak proti biologickým 
nárostům, jehož negativní vliv na účinnost odstraňování fosforu byl 
již v minulosti prokázán. Byla testována závislost účinnosti srážení 
fosforu na obsahu průmyslové odpadní vody ve vzorcích aktivační 
směsi. Dále byl sledován vliv balastní vody na on-line stanovení kon-
centrace fosforu a na samotný proces srážení. Je třeba poznamenat, 

že křemík způsobuje při spektrofotometrickém stanovení fosforu 
pozitivní chybu stanovení a arzen se sorbuje na hydratovaných oxi-
dech železa, v důsledku čehož může snižovat dostupnost železa pro 
srážecí reakci. V neposlední řadě bylo hodnoceno místo dávkování 
srážecího činidla, jakožto další nezanedbatelný faktor, mající vliv 
na účinnost odstraňování fosforu z odpadních vod.

u

Úvod do problematiky
Hlavním zdrojem fosforu (P) v odpadních vodách je antropogenní 

činnost, tedy například používání pracích a čisticích prostředků na 
bázi polyfosforečnanů, aplikace fosforečnanových hnojiv, dále moč, 
fekálie a zbytky potravy. Současná produkce fosforu je cca 2,5 g P 
na obyvatele a den. Koncentrace celkového fosforu se ve splaškových 
odpadních vodách pohybují v jednotkách mg/l [1].

Zvýšené koncentrace dusíku a zejména fosforu v povrchových 
vodách za příhodných podmínek, kterými jsou například zadržení 
vody, její oteplení či změna výšky vodního sloupce, způsobují nad-
měrný výskyt řas a sinic, který je projevem eutrofizace, a v krajním 
případě může vést k úhynu vodních organismů včetně ryb [2]. V rámci 
řešení problematiky eutrofizace vodních zdrojů, platí od roku 1991 
Direktiva 91/271/EEC „The Urban wastewater treatment directive of 
the European Union“, která stanovuje přípustné emisní standardy 
pro fosfor na odtoku z čistírny odpadních vod. Emisní standardy pro 
fosfor stanovené Nařízením vlády (NV) 23/2011 Sb. jsou uvedeny 
v tabulce 1 (EO – ekvivalentní obyvatel) [3].

Počet EO c(Pcelk.) [mg/l] průměrná c(Pcelk.) [mg/l] maximální

2001–10 000 3 8

10 000–100 000 2 6

100 000 a více 1 3

Tab. 1. Emisní standardy fosforu dle NV 23/2011 Sb.
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Výše uvedené limity se v budoucnu mohou 
zpřísňovat zavedením tzv. Kombinovaného 
přístupu neboli imisně-emisních standardů, 
kdy bude nutné dodržovat emisní standardy 
tak, aby byl zároveň splněn i imisní limit, 
tedy maximální přípustná koncentrace fosforu 
v toku. Je proto třeba, aby čistírny odpadních 
vod (ČOV) měly k dispozici nejlepší dostupné 
technologie, finančně přijatelné pro provoz 
čistírny, které zajistí dostatečné odstraňování 
fosforu.

Chemické odstraňování fosforu dosahuje 
účinnosti 70–90 % [4]. Principem chemic-
kého srážení fosforu je přídavek solí kovu 
(nejčastěji Fe3+, Al3+, méně pak Ca2+, Fe2+) do 
vody, za vzniku málo rozpustných sraženin 
orthofosforečnanů [5]. Optimální hodno-
ta pH závisí na látkovém poměru P : kov, 
doporučuje se hmotnostní poměr 1 : 1,5 [1]. 
Nejrozšířenějším způsobem srážení fosforu 
je tzv. simultánní srážení. Fosfor je srážen 
pomocí přídavku solí kovu buď na vstupu do 
aktivační nádrže (AN), přímo v AN (často v její poslední třetině [5]), 
nebo na přítoku do dosazovací nádrže [4].

Faktory ovlivňující účinnost srážení fosforu
Důvodem pro sledování faktorů negativně ovlivňujících srážení 

fosforu v odpadních vodách byl především problém nedostatečné 
účinnosti srážení fosforu na sledované, a v článku prezentované, 
čistírně odpadních vod ČOV A (100 000 EO). Jedním z diskutovaných 
vlivů na odstraňování fosforu byl obsah průmyslových odpadních vod 
(POV) v přitékající odpadní vodě na ČOV A. Jedná se o POV (v textu 
označené POV-X) s obsahem přípravku používaného v chladicích 
okruzích proti korozi, znečištění a tvorbě biologického nárostu. Infor-
mace o složení přípravku jsou chráněny dodávající firmou. POV-X 
obsahují relativně nízké koncentrace fosforu (do 1 mg/l polymerně 
vázaného i ve formě orthofosforečnanů), hodnota CHSKCr se pohybuje 
v desítkách mg/l. V minulosti již byly prováděny laboratorní testy, 
které poukazovaly na negativní vliv výše uvedených POV-X na srážení 
fosforu. V článku [6] Kollár a kol. uvádí, že přítomnost této průmys-
lové odpadní vody (5–10 % v celkovém objemu odpadních vod) 
navyšuje koncentrace fosforečnanového fosforu (P-PO4

3-) o 0,2 mg/l 
a snižuje účinnost odstraňování P-PO4

3- o několik desetin mg/l, což 
se projevuje především v koncentracích pod 1 mg/l P-PO4

3-.
Dále byl sledován vliv složení odpadní vody na spektrofotometrické 

stanovení koncentrace fosforu. Na ČOV A je instalováno kontinuální 
měření koncentrace P-PO4

3-, které následně řídí dávku srážecího 
činidla. Balastní voda, nárazově přitékající na ČOV A, obsahuje zvý-
šené koncentrace arzenu (0,38 mg/l) a křemíku (44 mg/l). Vzhledem 
k prokázanému rušivému vlivu arzeničnanů a křemíku na stanovení 
fosforu [7], je možné předpokládat negativní vliv složení balastní vody 
na kontinuální stanovení fosforu, potažmo dávky srážecího činidla. 
Arsen se také značně sorbuje na hydratovaných oxidech Fe a Al [1]. 
Je tedy třeba diskutovat nejen vliv arzenu na stanovení fosforu, ale 
také jeho vliv na samotný proces srážení. Přídavkem železa do vody 
dochází ke vzniku hydratovaných oxidů, na které se může arzen 
sorbovat a snižovat tak účinnost odstraňování fosforu.

V neposlední řadě bylo hodnoceno místo dávkování srážecího 
činidla. Na ČOV A je fosfor odstraňován dávkováním srážecího čini-
dla Fe2(SO4)3 do aktivační směsi v otevřeném betonovém žlabu před 
rozdělovací objekt nátoku na dosazovací nádrže. Dávka srážecího 
činidla je řízena dle aktuálně naměřené koncentrace fosforu pomocí 
kontinuálního analyzátoru, který je umístěn ve stejném žlabu přibliž-
ně 5 metrů před místem dávkování srážecího činidla.

Experimentální část
Veškeré srážecí testy byly prováděny na šestimístném koagulačním 

míchadle. Testované suspenze byly podrobeny srážení s fázemi rych-
lého a pomalého míchání. Fáze rychlého míchání probíhala 5 minut, 
při otáčkách 100–150 ot/min, fáze pomalého míchání 20 minut, při 
otáčkách 25–30 ot/min. Pro srážení fosforu byl použit 10krát zředěný 
roztok srážecího činidla Fe2(SO4)3, kde c(Fe3+) = 17,1 g/l. Koncentrace 
fosforu byla stanovována spektrofotometricky dle ČSN EN ISO 6878 
nebo pomocí analyzátoru (spektrofotometr DR 2800) firmy 
HACH LANGE, s. r. o. Koncentrace zbytkového železa byla stanovena 
metodou atomové absorpční spektrofotometrie. Před a po nadávko-

vání srážecího činidla byla sledována hodnota pH pomocí pH-metru 
s kombinovanou elektrodou. Testovány byly vzorky aktivační směsi 
ČOV A, balastní voda a POV-X.

Výsledky a diskuse

Vliv balastní vody s obsahem arzenu na stanovení fosforu
Vzorek balastní vody (BV) byl obohacen přídavkem KH2PO4 za 

vzniku pěti roztoků o objemu 250 ml se známou koncentrací fosforu 
(viz tabulka 2). Připravené roztoky byly podrobeny stanovení fosfo-
rečnanového a celkového fosforu (Pcelk.).

Stanovená koncentrace fosforu byla průměrně o 0,07 mg/l (± 9 %) 
pro fosforečnanový fosfor a pro celkový fosfor o 0,15 mg/l (± 13 %) 
vyšší, než původní koncentrace fosforu ve vzorku balastní vody. 
Stanovení fosforu je zřejmě ovlivňováno vyššími koncentracemi 
křemíku v balastní vodě. Jak je uvedeno v literatuře [7], křemičita-
ny (jako Si) v koncentraci do 5 mg/l spektrofotometrické stanovení 
fosforu neruší, vyšší koncentrace křemíku však způsobují pozitivní 
chybu stanovení.

Vezmeme-li v úvahu, že na ČOV A mohou koncentraci Si navyšovat 
i jiné zdroje (písek, křemelina apod.), je vliv křemíku na stanovení 
koncentrace fosforu zřejmý. Složení balastní vody má vliv na spektro-
fotometrické stanovení fosforu v podobě pozitivní chyby stanovení.

Vliv balastní vody s obsahem arzenu na účinnost srážení 
fosforu

Vzorky pro srážecí testy, o celkovém objemu 1 000 ml, byly připra-
veny z aktivační směsi (AS) z ČOV A a různého podílu balastní vody, 
a následně byly obohaceny přídavkem KH2PO4 na známou koncentraci 
P-PO4

3- (7 mg/l). V rámci srážecího testu bylo použito srážecí činidlo 
Fe2(SO4)3, kde 1 ml obsahoval 17,1 mg Fe3+. Po provedeném srážecím 
testu, za podmínek popsaných výše, byly vzorky přefiltrovány a ve 
filtrátu byla stanovena koncentrace P-PO4

3- a Pcelk.. Koncentrace že leza, 
hodnota pH před a po srážení, spolu s koncentrací fosforu a dosaženou 
účinností srážení jsou uvedeny v tabulce 3.

Z výsledků testování vlivu balastní vody na srážení fosforu, uve-
dených v tabulce 3, vyplývá, že balastní voda nemá negativní vliv 
na srážení fosforu. Zvýšený obsah balastní vody ve vzorku aktivační 
směsi naopak vykazuje vyšší účinnost srážení fosforu (až 93 %), prav-
děpodobně díky přítomné koncentraci železa (koncentrace celkového 
Fe v balastní vodě byla 53 mg/l).

Vliv POV-X na účinnost srážení fosforu
Byla testována účinnost srážení fosforu ve vzorku POV-X (500 ml) 

s upravovanou hodnotou pH při různé dávce srážecího činidla. Bylo 
použito srážecí činidlo, kde 1 ml odpovídal 17,1 mg Fe3+. Po prove-
deném srážecím testu a následné filtraci byla ve filtrátu stanovena 
koncentrace P-PO4

3- a Pcelk, viz tabulka 4.
Z dosažených výsledků srážecích testů je zřejmé, že fosfor je v kyse-

lých oblastech hodnot pH (2,7–4,4) ze vzorku POV-X vysrážen s účin-
ností až 95 %. Při hodnotách pH, které se běžně vyskytují v reálném 
provozu na ČOV, se účinnost srážení fosforu snižuje (na 53 % u Pcelk. 
a na 35 % u P-PO4

3-), viz tabulka 4. POV-X v odpadní vodě zřejmě 
snižuje účinnost srážení fosforu.

Dále byl proveden test srážení fosforu v aktivační směsi (AS) z ČOV 
A při různém obsahu POV-X, a to bez úpravy hodnoty pH vzorku, za 

Roztok
Počáteční 

c(P-PO4
3-) [mg/l]

Počáteční 
c(Pcelk.) [mg/l]

Stanovená 
c(P-PO4

3-) [mg/l]
Stanovená 

c(Pcelk.) [mg/l]

BVO 0,04 0,22 0,06 0,59

BV1 0,24 0,42 0,29 0,50

BV2 0,44 0,62 0,47 0,68

BV3 0,84 1,02 0,86 1,04

BV4 1,04 1,22 1,29 1,45

Tab. 2. Výsledky stanovení koncentrací fosforu ve vzorku balastní vody

BV 
[%]

AS 
[%]

pH před pH po
c(Fe3+) 
před 

[mg/l]

c(Fe3+) po 
[mg/l]

c(P-PO4
3-) 

před 
[mg/l]

účinnost 
srážení 
P-PO4

3- 
[%]

c(Pcelk.) 
před 

[mg/l]

účinnost 
srážení 

Pcelk. 
[%]

10 90 6,9 6,4 0,24 0,15 7,2 62 7,8 64

50 50 6,5 6,3 0,53 0,14 6,5 78 6,9 79

100 0 6,4 6,4 6,2 0,18 6,7 93 7,1 93

Tab. 3. Hodnocené parametry srážecího testu se vzorkem AS a o různém obsahu BV
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PO
V

-X Hodnota 
pH vzorku

Počáteční 
c(Fe3+) 
[mg/l]

c(Fe3+) 
ve filtrátu 

[mg/l]

Počáteční 
c(P-PO4

3-) 
[mg/l]

Účinnost 
srážení 

P-PO4
3- [%]

Počáteční 
c(Pcelk.) 
[mg/l]

Účinnost 
srážení Pcelk. 

[%]

1 7,0 34 21

3,0

35

6,7

53

2 4,4 68 6,3 80 95

3 3,1 103 14 92 95

4 2,7 137 52 86 87

Tab. 4. Hodnocené parametry srážecího testu ve vzorku POV-X

O
bs

ah
 

PO
V

-X
 

[%
]

Hodnota pH před 
a po srážení Koncentrace 

zbytkového 
železa 
[mg/l]

c(P-PO4
3-) před a 

po srážení [mg/l]
c(Pcelk) před a po 

srážení [mg/l]
Účinnost srážení 

fosforu [%]

Před Po Před Po Před Po P-PO4
3- Pcelk.

0 6,6 6,2 0,14 6,8 1,3 8,2 1,5 81 82

10 6,7 6,2 0,13 7,1 1,5 8,3 1,7 79 80

15 6,9 6,4 0,58 6,5 1,5 8,2 1,6 77 81

20 6,9 6,4 0,44 6,1 1,3 7,8 1,4 79 83

25 6,9 6,5 3,6 7,8 3,4 8,7 3,6 57 59

30 7,0 6,5 5,9 7,8 3,6 9,8 5,2 53 47

35 7,0 6,6 9,7 8,0 7,4 12,7 9,4 8 26

40 7,1 6,7 15 8,4 7,9 11,0 8,6 6 22

45 7,2 6,7 17 8,3 7,8 11,7 10,9 5 7

50 7,2 6,7 21 8,5 8,1 9,7 9,0 5 7

80 7,6 7,0 19 9,0 8,8 12,8 12,7 2 1

100 7,9 7,1 21 9,4 9,2 11,8 11,7 2 0,4

0,1 7,1 6,7 0,15 10,1 3,9 10,8 4,1 61 62

Tab. 5. Sledované parametry srážecího testu vzorku AS s POV-X

účelem zjištění vlivu obsahu POV-X na účinnost srážení fosforu. Byly 
připraveny směsné roztoky AS a POV-X o celkovém objemu 1000 ml, 
obohacené přídavkem KH2PO4. Pro srážecí testy byla použita jednotná 
dávka srážecího činidla, respektive počáteční koncentrace železa ve 
všech srážených vzorcích byla 21,3 mg/l. Po provedených srážecích 
testech a následné filtraci byly ve filtrátu stanoveny ukazatelé uvede-
né v tabulce 5. Vyhodnocením srážecích testů vzorků AS s různým 
obsahem POV-X byl potvrzen jejich negativní vliv na účinnost srážení 
fosforu. Spolu se zvyšujícím se obsahem POV-X v aktivační směsi, 
účinnost srážení fosforu klesala (viz obrázek 1).

Se zvyšujícím se podílem POV-X ve srážené suspenzi dochází 
zároveň ke zvyšování koncentrace zbytkového železa  ve filtrátu (viz 
obrázek 2). Složení průmyslové odpadní vody zřejmě inhibuje srážecí 
reakci, respektive POV-X obsahuje látky, které přednostně reagují 
s železitými ionty za vzniku pravděpodobně komplexních sloučenin. 
Lze předpokládat, že tyto komplexní formy železa nejsou již při srážecí 
reakci s fosforem využitelné.

V reálném provozu je však třeba brát v úvahu naředění přitékající 
POV-X, jelikož v celkovém objemu odpadních vod tvoří její podíl 
cca 1 ‰. Lze tedy předpokládat, že v takto 
nízkých koncentracích POV-X v odpadní vodě 
bude jejich vliv na účinnost srážení fosforu 
zanedbatelný, jak je zřejmé z posledního řád-
ku tabulky 5, účinnost srážení fosforu bude 
přibližně 60 %.

Vliv místa dávkování srážecího činidla
Na ČOV A bylo hodnoceno i místo dávko-

vání srážecího činidla, jakožto dalšího možné-
ho faktoru majícího vliv na účinnost srážení 
fosforu. Stávající uspořádání (srážení fosforu 
v nátokovém žlabu na dosazovací nádrž (DN)) 
je přijatelné, avšak může se zde projevovat 
nedostatečný vliv promíchání srážecího čini-
dla s protékajícím objemem AS. Navrhujeme 
umístit dávkování srážecího činidla blíže 
k odtoku z aktivační nádrže (AN). Oproti 
stávajícímu uspořádání bude zajištěna delší 
doba pro reakci srážecího činidla s aktivační 
směsí v nátokovém žlabu na DN, a může tak 
být zvýšena účinnost srážení fosforu. Toto 
řešení však vyžaduje přesunutí sondy on-line 
analyzátoru na odtok z AN. Další možností je 
rozdělení proudu dávky srážecího činidla do 
odtokových žlabů AN. Docházelo by tak k lep-
šímu promíchání srážecího činidla s aktivační 
směsí, což vede ke zvýšení účinnosti srážecí 
reakce. Je však nutné zajistit rozdělení dávek 
srážecího činidla a zavedení dvou sond on-
line analyzátoru fosforu před odtok z aktivač-
ních nádrží. Posunutím místa dávkování lze 
navýšit účinnost srážení fosforu o 5 až 30 %, 
v závislosti na typu použitého srážecího čini-
dla, průtoku, teplotě a složení odpadní vody. 

Obr. 1. Závislost účinnosti srážení fosforu na obsahu POV-X 
v aktivační směsi

Obr. 2. Závislost hodnoty pH a koncentrace zbytkového železa na 
obsahu POV-X v aktivační směsi

Pro přesné vyčíslení účinnosti srážení je zapotřebí provést provozní 
či poloprovozní experiment v průtočném uspořádání po dobu 14 
až 30 dní. Realizace těchto změn místa dávkování srážecího činidla 
budou předmětem dalších výzkumů.

Závěr
Koncentrace křemíku a arzenu, obsažené v balastní vodě přitékající 

na čistírnu odpadních vod ČOV A, způsobují pozitivní chybu sta-
novení 0,15 mg/l (± 13 %). Díky naředění balastní vody komunální 
odpadní vodou, je však skutečná chyba stanovení celkového fosforu 
na přítoku čistírny odpadních vod zanedbatelná. Složení balastní vody 
nemá negativní vliv na srážení fosforu, zvýšený obsah balastní vody 
ve vzorku aktivační směsi naopak vykazuje vyšší účinnost srážení 
fosforu (až 93 %).

Ve vzorku testované průmyslové odpadní vody POV-X je fosfor při 
nižších hodnotách pH (2,7–4,4) vysrážen s účinností až 95 %, při hod-
notách pH, které se vyskytují v reálném provozu na ČOV, má složení 
průmyslové odpadní vody na srážení fosforu negativní vliv, účinnost 
poklesla na 35 %. Se zvyšujícím se podílem POV-X v aktivační směsi 
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klesá účinnost srážení fosforu a ve vyčištěné vodě roste koncentrace 
zbytkového železa. Složení POV-X zřejmě inhibuje srážecí reakci 
železa s fosforem, respektive tato průmyslová odpadní voda obsahuje 
látky, které přednostně reagují s železitými ionty, pravděpodobně za 
vzniku komplexních sloučenin, a tato forma železa není již přístupná 
pro srážecí reakci s fosforem. V reálném provozu tvoří podíl POV-X 
v přitékající odpadní vodě cca 1 ‰. V takto nízkých koncentracích 
je jeho negativní vliv na srážení fosforu zanedbatelný, dosahovaná 
účinnost srážení fosforu je 60 %.

Pro zvýšení účinnosti srážení fosforu na ČOV A lze uvažovat o změ-
ně místa dávkování srážecího činidla, které může být také jedním 
z faktorů majících vliv na účinnost srážení fosforu z odpadních vod. 
Dávkováním blíže k odtoku z aktivační nádrže, popřípadě do odto-
kových žlabů aktivačních nádrží, by byla, oproti stávajícímu řešení, 
zajištěna delší doba pro reakci srážecího činidla s aktivační směsí 
v nátokovém žlabu na dosazovací nádrž.

Poděkování: Článek vznikl díky spolupráci se společností Severo-
české vodovody a kanalizace, a. s. Projekt byl současně financován 
z výzkumného záměru MSM 6046137308 a z účelové podpory na 
specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č.21/2012).
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Monitoring of Factors Influencing the Efficiency of Chemi-
cal Phosphorus Precipitation from Municipal Wastewater 
(Sýkorová, E.; Wanner, J.; Fuka, T.; Matuška, P.)
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In the Czech Republic, chemical precipitation is the most com-
monly applied method for phosphorus removal in the effluent 
from the wastewater treatment plants. Efficiency of precipitation is 
influenced by several factors, e.g., by amount and type of coagulant, 
location of dosing, pH value and wastewater composition.

Practical experience with low efficiency of phosphorus precipita-
tion in a municipal wastewater treatment plant, detailed monitoring 
of the impact of wastewater composition on phosphorus precipita-
tion was performed. This wastewater treatment plant observes an 
intermittent influx consisting of a share of ballast water that contains 
higher concentrations of arzenic and silicon and a share of industrial 
wastewater. Silicon causes positive errors during the spectrophoto-
metric measurement and arzenic is adsorbed on hydrated oxides of 
iron and can therefore decrease their availability for precipitation 
reaction. The latter is characterized by increased content of anti-cor-
rosive and anti-biofouling compounds that have a proven negative 
effect on the efficiency of phosphorus precipitation.

In the scope of this research, the dependence of phosphorus pre-
cipitation efficiency on the proportion of industrial wastewater in the 
samples of activated sludge was investigated. The impact of ballast 
water on on-line measurement of phosphorus concentration as well 
as on phosphorus precipitation was also tested. Another evaluated 
factor was the exact location of coagulant dosing within the process, 
as it was also found to affect the efficiency of phosphorus precipita-
tion from the wastewater.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

A za trest to stokrát opíšeš…

Tak přesně takto si připadám vždy po 
Novém roce, když nastane čas vyplňování 
hlášení. První stará dobrá vodohospodářská 
bilance, letos sice v novém, a tedy s potížemi, 
ale s vlídnou podporou, která signalizuje 
nám přednaštvaným vyplňovatelům, že to 
i k něčemu slouží. Tytéž údaje trochu jinak 
pro statistiku, nechť je jim přáno. Vybrané 
údaje z majetkové a provozní evidence pro 
ministerstvo zemědělství jsou sice docela 
dost těžký kalibr, ale už jsme si nějak zvykli. 
Poplatky máme taky zažité. 

A zde, místo abychom si oddychli, letos 
nastupuje v rámci snižování byrokracie hlá-
šení pro ISPOP. Kdo jste dosud neměli tu čest, 
není to sprosté slovo. To jen ti, kdož už dnes 
nesmějí trestat žáčky legendárním „… a za trest 

opíšeš…“, se přestěhovali do příznivějšího (pro 
ně) životního prostředí a snaží se nám ostatním 
přetvořit jej k obrazu svému. Zajímalo by mě, 
zda si někdo z autorů zkusil svůj formuláříček 
taky vyplnit a na jak dlouho stanovil normu 
k jeho vyplnění. Měl by přece uvážit, že při 
vyplňování formulářů se spotřebovává elek-
trická energie, která by se měla (?) šetřit. Při 
množství vyplňovatelů by to už dalo množství, 
které by stálo za zveřejnění. Formulář má 
sloužit k předání výsledků měření jakosti 
vypouštěných odpadních vod – aspoň tak nějak 
zní povinnost vypouštějících. Většina kolonek, 
jejichž vyplňování je zoufale zdlouhavé, je však 
opisováním povolení k vypouštění odpadních 
vod. Takže zaplatíme úředníka, který povole-
ní vypíše, uloží v programu pro vodoprávní 

evidenci a …zřejmě je to ke klasickým dvěma 
věcem, protože tyto údaje musíme (co jsme 
provedli tak hrozného!) znovu opisovat. Pokud 
si úředník ušetřil práci a některé údaje vyne-
chal (klasicky souřadnice místa vypouštění), 
musíme je my doplnit. Pro ty, co ještě stále 
bádají, jak to udělat, nápověda: souřadnice x 
a y je třeba prohodit! 

Moje spotřeba energie Pro Ohlašování Pito-
mostí je tedy naprosto katastrofální. Vymyslela 
jsem sice zlepšováček, ale stejně – mám za to, 
že stejné údaje by se měly jednoduše hlásit 
jednou a dost. Pokud s nimi pracuje více insti-
tucí, tak by si je měly předat. Co vy na to?

Před nějakou dobou jsme na redakční radě 
probírali, zda uveřejňovat články, jejichž autor 
si nepřeje být jmenován. Výsledek byl: ano, 
a jediný, kdo bude autora znát, budu já. Jsem 
rád, že zrovna nyní takový příspěvek jsem 
obdržel. Takže poprvé používám:

Jméno autorky je redakci známé.
Budu potěšen, když i Vy další napíšete své 

zkušenosti s byrokracií. Očekávám je na stran-
sky@vodnihospodarstvi.cz. 
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SMP CZ realizuje velké projekty 
v oblasti čistírenství odpadních vod

Ke konci roku 2011 bylo v oblasti podpory 1.1. Snížení znečištění 
vod Operačního programu Životní prostředí schváleno k podpoře 
více jak 440 projektů. Dva velké projekty probíhají v současné době 
v Plzeňském a Karlovarském kraji. 

„Chebsko – environmentální opatření“
Projekt „Chebsko – environmentální opatření“, je první schválený 

velký projekt Operačního programu Životní prostředí v Karlovarském 
kraji. Projekt, zahrnující intenzifikaci dvou čistíren odpadních vod 
a výstavbu nové kanalizace, významně snižuje znečištění recipientů 
Ohře a Kosového potoka organickými látkami a nutriety. Nutnost 
intenzifikace čistíren odpadních vod v Chebu  a Mariánských Lázních 
vyplynula z důvodu plnění Směrnice Evropského parlamentu a rady 
a společenství v oblasti vodní politiky a jejich implementace do změn 
české legislativy. Projekt „Chebsko – environmentální opatření“ se 
změnil v průběhu administrace žádosti z individuálního projektu, 
podaného v rámci 3. výzvy, na tzv. velký projekt (celkové náklady pře-
kročily hranici 25 mil. eur). Ačkoliv měl projekt ztíženou administraci, 
byl dne 23. 7. 2009 úspěšně odeslán do Evropské komise k posouzení 
a dne 22. 1. 2010 bylo vydáno Rozhodnutí Evropské komise. 

Pro objednavatele CHEVAK, a. s., stavbu provádí Sdružení „ČISTÝ 
CHEB“, ve kterém je lídrem společnost SMP CZ, a. s., společně se 
společnostmi Metrostav, a. s., a Algon, a. s. Jedná se o takzvaný skupi-
nový projekt, obsahující podprojekty realizované na území aglomerací 
Cheb, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Správcem stavby se stalo 
Sdružení VRV-INVESTON. Celkové uznané náklady na projekt jsou 
stanoveny na 627 449 594 Kč, přičemž financování probíhá z dotací 
EU (61 %), SFŽP (4 %), příspěvek příjemce dotace (35 %).

Projekt „Chebsko – environmentální opatření“ je rozdělen na tři 
podprojekty.
1) Intenzifikace čistírny odpadních vod v Chebu – vzhledem k rostoucí 

populaci a rovněž i průmyslu v okolí města Chebu bylo nutné pod-
stoupit související úpravy na čistírně odpadních vod. Podprojekt 
zahrnuje rekonstrukce jednotlivých technologických a stavebních 
částí stávající ČOV. Kapacita čistírny bude tedy realizací navýšena ze 
stávajících 45 860 EO na nových 65 000 EO. Součástí tohoto podpro-
jektu je i rekonstrukce čerpací stanice ve Františkových Lázních, přes 
kterou proudí všechny tamější odpadní vody do ČOV v Chebu.

2) Výstavba kanalizace v městské části Chebu-Švédský vrch, umož-
ňující odvedení odpadních vod z uvedeného území do ČOV Cheb. 
V celkové délce 2,185 km pro připojení 500 EO. Výstavbou kana-
lizační stoky a odvedením odpadních vod z tohoto území do ČOV 

Cheb se odstraňují lokál-
ní hygienické závady 
a zlepšuje čistota vody 
Maškovského potoka, 
přítoku řeky Ohře.

3) Intenzifikace ČOV v Ma ri-
ánských Lázních – pro jekt 
si klade za cíl komplexní 
rekonstruk ci a intenzi-
fikaci mechanicko-bio-
logické části ČOV ML, 
zahájenou realizací 1. 
etapy v r. 2006 výstavbou technologických celků dávkování síranu 
železitého a mikrosítových filtrů na odtoku. 
Navrhované řešení projektu směřuje především do biologického 

stupně, který má prvořadý vliv na kvalitu znečištěné vody. V současné 
době probíhá rekonstrukce všech stavebních objektů, včetně měrného 
objektu. V kalovém hospodářství se buduje nové strojní zahuštění 
přebytečného kalu, které umožňuje dosažení vyšších koncentrací 
sušiny kalu, což se zase promítá do energetické bilance VN. 

„Čistá Berounka – etapa II, podprojekt D – Domažlice“
V březnu roku 2010 zahájilo sdru-

žení firem SMP CZ, a. s., OHL ŽS, a. 
s., a STRABAG, a. s., stavbu „Čistá 
Berounka – etapa II, podprojekt D – 
Domažlice. Projekt je rozdělen do tří 
logických částí, rekonstrukce a dostav-
ba kanalizací, vodovodů a intenzifika-
ce čistírny odpadních vod.

V rámci části D.1 (kanalizace) je 
navržena dostavba kanalizace v loka-
litách U Tří vrb, U Cihelny a Dolejší 
předměstí. Dále je ve městě navržena 
rekonstrukce kanalizace. Její rozsah byl 
stanoven generelem kanalizace, který 
byl dokončen v roce 2004. V rámci jeho 
zpracování byl posouzen jak technický stav kanalizace, tak i kapacita 
stok. Projekt počítal s vybudováním 7,32 km nové kanalizace a s rekon-
strukcí 4,15 km, čímž dojde k novému napojení 700 EO na kanalizaci. 
V současné době zbývá výstavba dvou kanalizačních stok, jejichž reali-
zace je naplánovaná na březen a duben tohoto roku.

Část projektu D.2 (vodovody) uvažuje s rekonstrukcí vodovodních 
řadů v délce 14,54 km a dostavbou nových řadů v délce 0,63 km. 
Z části D.2 je provedeno cca 95 % všech prací, přičemž zbývající práce 
jsou rovněž naplánovány na březen a duben tohoto roku.

Dále projekt řeší intenzifikaci ČOV Domažlice tak, aby byla schopna 
splnit emisní limity na odtoku dané Nařízením vlády č. 229/2007 Sb., 
kterým se mění NV č. 61/2003Sb., a směrnicí Rady 91/271 EEC v kate-
gorii 10 000 až 100 000 EO. V rámci intenzifikace bude modernizová-
no mechanické předčištění, vybudována nová biologická linka s úpl-
ným odbouráváním nutrientů a rekonstruováno kalové hospodářství 
ČOV. Rekonstrukcí ČOV dojde k navýšení kapacity ČOV na 20 000 EO 
a možnosti odstraňovat 72,00t/rok CHSKCr a 37,7 t/rok NL.

SMP CZ, a. s.
Jan Freudl
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Dosazovací nádrže a technologie CLARI-VAC®

Výrobní a dodavatelský program společnosti ENVI-PUR, s.r.o. zahrnuje, kromě technologických celků v oblasti čištění a úpravy vody, širokou 
škálu produktů souvisejících s výrobou a dodávkou, ale i jednotlivých komponentů, jako jsou např. lapáky tuků, písku, odlučovače ropných 
látek, mechanické předčištění, aerační systémy atd. (podrobně na stránkách www.envi-pur.cz). Společnost ENVI-PUR, s.r.o. se v neposlední 
řadě zabývá dodávkami, výrobou, ale také vývojem různých typů dosazovacích nádrží, které dodává jak v typizovaných řadách, tak i indivi-
duálně navržených.

nabízí výrobu technologické vestavby přesně na míru i mimo typovou 
řadu. Vnější recirkulace vratného kalu a odtah přebytečného kalu jsou 
zabezpečeny mamutkou nebo čerpadlem, stejně jako odtah plovou-
cích nečistot. Vyčištěná odpadní voda z dosazovacích nádrží odtéká 
nerezovými odtokovými žlaby se stavitelnou přepadovou hranou 
a nornými stěnami. Vystrojení a příslušenství dosazovací nádrže je 
zhotoveno z nerezové oceli, popř. v kombinaci s polypropylenem. 

Kruhové dosazovací nádrže – s pojezdovým mostem jsou určeny 
pro komunální a průmyslové ČOV s kapacitou nad 5000 EO. Jsou 
vhodné jak při rekonstrukcích stávajících, tak při výstavbě nových 
ČOV. Jedná se o strojní zaří-
zení instalované v otevřené 
železobetonové kruhové 
dosazovací nádrži.

Odpadní voda přitéká do 
dosazovací nádrže středo-
vým sloupem. V rozdělo-
vacím hrnci je rovnoměrně 
usměrněna do celé plochy 
flokulačního válce, kterým 
klesá ke dnu. Oddělený (usa-
zený) kal je shrnován shrabovacím zařízením kalu do kalové jímky 
vytvořené ve středu DN u paty sloupu. Vyčištěná voda podtéká odto-
kový žlab vyčištěné vody, který zároveň plní funkci norné stěny, a do 
žlabu natéká přes pilovou přelivnou hranu. Odtok vyčištěné vody je 
možné řešit odtokem pomocí 
ponořeného děrovaného 
potrubí. Plovoucí nečisto-
ty jsou pomocí ventilátoru 
a stíracího zařízení směrová-
ny k obvodu DN, odkud jsou 
pomocí kyvné lišty vyná-
šeny do žlabu plovoucích 
nečistot. Zařízení pracuje 
nepřetržitě. Most se otáčí ve 
smyslu pohybu hodinových 
ručiček a na jeho konstrukci 
je připevněn kartáč, který čistí odtokový žlab. Výhodou této konstrukce 
je snadná obsluha, nenáročná údržba a možnost průběžné kontroly 
sedimentačního procesu. 

Vystrojení dosazovací nádrže standardně provádíme z nerezové oceli 
a otočný most (nad hladinou) z nerezové nebo žárově zinkované oceli. 

Kruhové dosazovací nádrže – s pevně kotveným mostem na chází 
uplatnění u rekonstrukcí nebo při výstavbě nových komunálních 
a průmyslových ČOV s kapacitou nad 5000 EO. Tento typ je investič-
ně výhodnější a provozně spolehlivější, zejména v zimním období, 
při porovnání s předchozím typem DN. Z konstrukčních důvodů je 
možné realizovat do průmě-
ru max. 17,5 m.

Jedná se o strojní zaříze-
ní instalované v otevřené 
železobetonové kruhové 
dosazovací nádrži. Aktivační 
směs vtéká do objektu dosa-
zovací nádrže potrubím do 
středového sloupu. Po opuš-
tění středového sloupu mění 

Výrobní program dosazovacích nádrží (DN) společnosti ENVI-PUR, 
s.r.o. zahrnuje tyto základní typy:

Vložené dosazovací ná-
drže se používají zejmé-
na u kompaktních ČOV 
pro obce, města a průmysl 
s kapacitou do cca 8000 EO. 
Jejich výhodou je úspora 
místa, energie a provozních 
nákladů a zejména jejich 
velká flexibilita. Díky těmto 
aspektům nacházejí uplatně-
ní nejen při výstavbě nových 
ČOV, ale i při rekonstrukcích 
stávajících ČOV.

Dosazovací nádrž, tvořená horní válcovou a spodní kónickou částí, 
se vkládá do nitrifikačních, případně i do denitrifikačních nádrží 
ČOV. Největší nádrže dosahují průměru 8 m a hloubky vody 5 m. 
Standardní řešení zahrnuje vnější recirkulaci vratného kalu a odtah 
přebytečného kalu pomocí hydropneumatického čerpadla (mamutky) 
s možností regulace. Dále je z dosazovacích nádrží umožněn auto-
matický odtah plovoucích 
nečistot a vyflotovaného 
kalu z hladiny, a to samo-
statnou mamutkou s výtla-
kem zaústěným nejčastěji 
do denitrifikace. Vyčištěná 
odpadní voda z dosazova-
cích nádrží odtéká nere-
zovými odtokovými žlaby 
se stavitelnou přepadovou 
hranou a nornými stěnami. 
V případě potřeby je možné na míru navrhnout horní část nádrže 
pravoúhlou, čímž je možné navýšit kapacitu dosazovací nádrže ve 
stávající aktivační nádrži.

Materiálové provedení dosazovací nádrže standardně provádíme 
do ∅ 3 m z polypropylenu, od ∅ 2,5 m z nerezové oceli. Vystrojení 
a příslušenství je zhotoveno z nerezové oceli, popř. z polypropylenu. 
Součástí většinou bývá i obslužná lávka materiálově navržená ze 
žárově zinkované oceli. 

Čtvercové dosazovací nádrže – Dortmundského typu jsou určeny 
pro malé a středně velké ČOV pro obce, města a průmysl s kapacitou 
od 200 EO až 8000 EO. Jsou vhodné jak při rekonstrukcích stávají-
cích ČOV, tak při výstavbě 
nových ČOV. 

Dosazovací nádrž je v čis-
tírně odpadních vod začle-
něna za aktivační nádrží 
a slouží k zachycení a sepa-
raci aktivovaného kalu 
vzniklého v aktivaci. Jedná 
se o zařízení instalované 
v otevřené železobetonové 
nádrži se čtvercovým půdo-
rysem a kónickým dnem. 
Tyto dosazovací nádrže vyrábíme v následujících rozměrech (délka 
strany): 3 – 3,6 – 4,2 – 4,8 – 5,4 – 6 m. Naše společnost samozřejmě 
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směr toku na sestupný, přičemž dochází v lamelové části středového 
válce k tangenciálnímu usměrnění radiálního proudění. Osazený 
aktivovaný kal je nepřetržitě shrnován shrabovacím zařízením kalu do 
kalové jímky vytvořené ve středu DN u paty sloupu. Vyčištěná odpadní 
voda odtéká přes nerezový odtokový žlab s přelivnými hranami nebo 
přes ponořené děrované potrubí. Shrabovací zařízení, připevněné ke 
středovému sloupu, se otáčí ve smyslu pohybu hodinových ručiček. 
Otočné shrabovací zařízení se ovládá z deblokační skříně umístěné na 
stojanu v přední části lávky, jeho činnost je signalizována do velínu 
ČOV. Odtok vyčištěné vody přes pilovou přelivnou hranu musí být 
rovnoměrný po celém obvodu odtokového žlabu.

Výhodou tohoto zařízení oproti DN s otočným mostem je jednodušší 
stavební příprava a elektroinstalace, v  zimních obdobích odpadá 
čištění pojezdové dráhy a nehrozí prokluz. 

Materiálové provedení stejné jako u předchozí DN.
Podélné DN – s pojezdovým mostem jsou určeny zejména pro 

rekonstrukce stávajících komunálních a průmyslových ČOV s větší 
kapacitou, cca od 10 000 EO (min. od 2000 EO). 

Tyto dosazovací nádrže 
jsou realizovány v pravo-
úhlých nádržích s horizon-
tálním průtokem. Dosazo-
vací nádrže jsou vystro-
jeny pojezdovými mosty 
pohybujícími se podélně 
po kolejích, které jsou vyba-
veny stíráním plovoucích 
nečistot na hladině a na 
které je navázáno zařízení, 
které současně shrabuje dno. Kal je odtahován buď pomocí násosky, 
nebo kalových čerpadel.

Další způsob stírání dna i hladiny u podélných dosazovacích nádrží 
obdélníkového tvaru je využití systému stírání prostřednictvím lišt 
na pohyblivém pásu, nebo řetězu. Těmto nádržím říkáme DN se 
řetězovým shrabovákem.

Dosazovací nádrže typu Clari-Vac®

Posledním typem dosazovacích nádrží, který chceme představit, 
jsou dosazovací nádrže s technologickým systémem Clari-Vac®, které 
jsou určeny pro rekonstrukce stávajících, ale také pro výstavbu nových 
horizontálních, pravoúhlých dosazovacích nádrží komunálních a prů-
myslových ČOV s kapacitou nad 2000 EO.

který zajišťuje odsávání kalu ze dna dosazovací nádrže. Regulací výkonu 
tohoto čerpadla dochází ke snižování nebo zvyšování rozdílu hladiny 
v dosazovací nádrži a postranním kanálu, a tím k navýšení nebo snížení 
sacího efektu spojených nádob. Kal je tímto čerpadlem čerpán do deni-
trifikace, zároveň je ale možné pouhým otevřením klapky na potrubí 
do nitrifikace plynule regulovat vnitřní recirkulaci biologické linky 
nebo zároveň také kal dopravovat do kalojemu. Na plovácích je dále 
umístěno stírací zařízení pro odstranění plovoucích nečistot z hladiny 
dosazovací nádrže (4), takže při 
každém pojezdu tam a zpět jsou 
automaticky odstraněny všechny 
plovoucí nečistoty z dosazovací 
nádrže a načerpány zpět do bio-
logické linky, popř. do kalojemu.

V současné době jsou v pro-
vozu již dvě referenční ČOV 
s dosazovacími nádržemi typu 
Clari-Vac®, a to jak při rekon-
strukci stávající ČOV (ČOV 
Mladá Vožice 3663 EO), tak aplikace při realizaci výstavby nové ČOV 
(ČOV Lochovice 2530 EO). Obě ČOV vykazují velice dobrou stabilitu 
separace nerozpuštěných látek (průměrná hodnota NL na odtoku 
z ČOV Mladá Vožice je 5,9 mg/l). Navíc, zařazením technologie hori-
zontální dosazovací nádrže Clari-Vac® se podařilo významně snížit 
investiční náklady na intenzifikaci ČOV. 

Závěr
Společnost ENVI-PUR, s.r.o. může nabídnout celou škálu různých 

typů dosazovacích nádrží. Pro každý projekt výstavby nové nebo 
rekonstrukce stávající ČOV je nutné vždy zvolit optimální typ dosa-
zovací nádrže tak, aby co možná nejvíce vyhovoval požadavkům 
investora i provozovatele. 

Dosazovací nádrže typu Clari-Vac® jsou zajímavou alternativou, 
která by se mohla uplatňovat zejména u rekonstrukcí větších ČOV.

Stanislav Šumeraj
Přípravář a produktový manažer DN 
Tel.: 381 203 266, mobil: 731 629 750
e-mail: sumeraj@envi-pur.cz
Pracoviště: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

Milan Svoboda
obchodní ředitel 
Tel.: 381 203 218, mobil: 737 240 818
e-mail: svoboda@envi-pur.cz
Pracoviště: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

Hlavní výhodou tohoto systému je jeho provozní spolehlivost, 
energetická nenáročnost a také nízké investiční náklady. Jedno 
recirkulační čerpadlo zajišťuje jak odtah vratného, tak i přebytečného 
kalu a transport plovoucích nečistot. Výhodou je také snadná údržba; 
všechny pohyblivé části systému jsou nad vodou, systém plave po 
hladině bez kontaktu se stavební částí čistírny, takže nedochází k žád-
ným dalším ztrátám třením ani opotřebení. Technologickou výhodou 
tohoto systému ale je, že kal se v dosazovací nádrži neposouvá, ale 
rovnou vysává, takže nedochází k mechanickému poškozování vloček 
na dně dosazovací nádrže a to přispívá k vysoké účinnosti dosazovací 
nádrže na odstranění NL.

Princip technologie: Na plovácích (1) je umístěna technologie, kte-
rá zajišťuje pomocí principu spojených nádob odsávání kalu ze dna 
nádrže. Konstrukce je na plovácích tažena nerezovým lankem (2) z jed-
né strany dosazovací nádrže na druhou. Vyústění systému odsávání 
kalu je ponořeno pod hladinu v bočním kanálu (3) dosazovací nádrže. 
Čerpadlem, které z tohoto kanálu odsává kal, je dosažen rozdíl hladiny, 
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Využití matematického 
modelu pro optimalizaci 
dosazovacích nádrží  
ÚČOV Praha
Jaroslav Pollert, Dana Pavlíčková, Vladimír Todt

Klíčová slova
čistírna odpadních vod – separace kalu – matematický model

Souhrn
Ústřední čistírna odpadních vod v Praze je mechanicko-biologická 

čistírna s chemickým srážením, částečnou nitrifikací a denitrifikací, 
regenerací vratného kalu a kalovým hospodářstvím s termofilní sta-
bilizací kalu. Kapacita ČOV je 1,43 mil. EO, maximální hydraulické 
zatížení je 7,0 m3/s (během deště po dobu jedné hodiny 8,2 m3/s). 

Hlavním úkolem projektu je zajištění zvýšení účinnosti separace 
a zahuštění sekundárního kalu v dosazovacích nádržích. Pro simula-
ci zvýšení účinnosti byl použit 3D matematický model. Simulováno 
bylo 12 rozdílných variant (+1 současný stav) pro porovnání účin-
ností, které přinesly nové poznatky o chování dosazovacích nádrží. 
Výsledkem je optimalizovaný návrh dosazovacích nádrží pro jejich 
plánovanou rekonstrukci.

u

Úvod
Jedním ze základních parametrů, které se sledují na odtoku z ČOV, 

jsou nerozpuštěné látky. Přísné limity vedou provozovatele k pra-
videlnému monitorování a vyhodnocování případných problémů. 
Vzhledem ke složitosti procesů není jednoduché zjistit jejich pravou 
příčinu. Klasické posouzení podle norem ne vždy ukáže pravou 
slabinu systému.

Dosavadní praxe využívala pouze statické modely nebo se spo-
léhala na zkušenosti provozovatele či projektanta. Statické modely 
vycházejí ze sedimentačních zkoušek a z dob zdržení. Nerespektují 
však geometrické rozdíly jednotlivých typů nádrží. Dnešní technika 
již tyto možnosti nabízí.

Pro zlepšení funkce dosazovacích nádrží je vhodné použít matema-
tických modelů, které znázorní proudění v nádrži, jež má zásadní vliv 
na separaci nerozpuštěných látek (kalu). S využitím nejmodernějších 
výpočetních postupů a modelů je možné tyto jevy sledovat dynamicky 
a podle chování proudění vody a kalu upravovat tvary nádrže pro 
zvýšení účinnosti separace.

Nedílnou součástí matematických modelů je i grafické zobrazení, 
které dává nahlédnout do problému a lépe jej pochopit. K vrcholům 
současného modelování patří modelování více fází vzájemně se pro-
línajících – vody a kalu.

K separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody slouží na 
ÚČOV osm starých a čtyři nové dosazovací nádrže. Jedná se o kru-

hové nádrže, radiálně protékané. Staré dosazovací nádrže, kterých 
se tento projekt týkal, jsou ze 60. let minulého století, mají průměr 
43 m a hloubku u vnější stěny 2,5 m. Aktivační směs natéká středo-
vým vtokovým objektem ve tvaru osmihranu. Usazený kal je stírán 
shrabováky zavěšenými na otočném jednoramenném pojezdovém 
mostě ke středu nádrže do kalové jímky, odkud gravitačně odtéká do 
čerpací stanice vratného a přebytečného kalu. Vyčištěná voda natéká 
do středového ocelového odtokového žlabu, neseného na betonových 
sloupech, který je propojen s obvodovým sběrným odtokovým žla-
bem, odkud voda odtéká do podzemního betonového žlabu. V roce 
2009 byly na odtokové žlaby instalovány norné stěny a zařízení pro 
stírání a odtah plovoucích nečistot. Kvůli své malé hloubce reagují 
staré dosazovací nádrže citlivě na změny průtoků, což se projevuje 
únikem nerozpuštěných látek. 

Cíle
Cílem tohoto projektu je v souvislosti s plánovaným provedením 

celkové rekonstrukce starých dosazovacích nádrží navrhnout opti-
malizaci jejich funkce, zejména řešit odběr vyčištěné odpadní vody, 
zabezpečení regulace výšky kalového mraku a čerpání kalů. Výpočty 
funkce dosazovacích nádrží byly provedeny za pomoci dynamického 
matematického modelu. 

Metodika
Pro posouzení účinnosti nádrží a návrh optimalizace jejich funkce 

se používá následující metodika: na začátku posouzení je vždy pro-
hlídka čistírny, jejímž účelem je seznámit se s celkovou funkcí ČOV 
a jednotlivých zařízení, která vstupují do procesu čištění. Samozřej-
mostí je klasické posouzení, kterým se zjišťuje kapacita a funkčnost 
jednotlivých prvků systému. Jednotlivé objekty se nejprve posuzují 
odděleně a poté se hodnotí jejich vzájemný vliv na výslednou účin-
nost ČOV. Vzhledem k tomu, že na ÚČOV nebyla dostupná potřebná 
dokumentace, bylo třeba jako první krok provést detailní zaměření 
dvou starých dosazovacích nádrží (obr. 1), jež bylo podkladem pro 
vytvoření prostorového modelu nádrže v současném stavu. 

Dalším krokem je již samotné modelování. Pro postavení 3D mode-
lu lze v některých případech využít symetrie nádrže a rozdělit ji na 
čtvrtiny, čímž se zrychlí výpočetní proces.

Prvním stupněm modelování je simulace proudění „čisté vody“ 
v nádrži. Z tohoto typu modelování se zjišťují mrtvé prostory, místa 
s vysokou turbulencí nebo vířivostí atp. Tento model pak slouží pro 
vstupní porovnání s navrhovanými variantami řešení. Někdy se pro 
urychlení používá 2D modelu, pomocí něhož se testuje, zda bude 
vliv úprav na proudění pozitivní nebo negativní. Tím lze z dalšího 
zpracování vyloučit varianty, které nejsou pro řešení dané problema-
tiky přínosné. 

Nejsložitějším stupněm modelování je simulace s vícefázovým 
prouděním – simulace usazování kalu. Tato simulace je však velmi 
časově náročná, a tak se používá pouze ke kalibraci a simulaci součas-
ného stavu a k simulaci vybraných variant řešení. Z tohoto způsobu 
simulace lze zjišťovat koncentrace nerozpuštěných látek kdekoliv 
v objemu nádrže, a tedy i na přepadu přelivné hrany. Dalšími výsledky 
této simulace jsou průměrné hodnoty různých fyzikálních veličin, 
jako je rychlost, turbulence, vírovitost a další. Závěrem se porovnávají 
výsledky jednotlivých variant řešení se současným stavem a popsaný 
proces modelování je ukončen výběrem nejvhodnějšího řešení.

Obr. 1. Původní stav – fotografie

Průměrný průtok FLUENT spočteno Q v NL

vtok 2,498 2,544 0,546 0,218 3,912

odtah 27,579 30,581 0,302 -0,010 5,458

Maximální průtok

vtok 2,498 2,546 0,934 0,374 4,68

odtah 27,579 30,581 0,326 -0,011 7,39

Tab. 1. Počáteční podmínky modelu (kalibrovaný model)

Vysvětlivky:
FLUENT plocha na vtoku z matematického modelu 
Spočteno plocha na vtoku spočtena z πr2 (hodnoty se liší, neboť matematický 
  model počítá plochu z trojúhelníkové sítě)
Q  průtok [m3/s]
v  rychlost Q/S [m/s] (záporná hodnota znamená výtok)
NL  koncentrace nerozpuštěných látek na vtoku [g/l]
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Vytvořený matematický model
Pro matematický model staré dosazovací nádrže byla vytvořena geo-

metrie objektu (prostorového uspořádání nádrže) podle zaměřeného 
skutečného stavu v programu GAMBIT v. 2.4.6. Geometrie dosazovací 
nádrže byla vypracována velmi detailně, aby bylo dosaženo co největší 
věrohodnosti modelu. Geometrie byla poté potažena trojúhelníkovou 
mřížkou, přičemž model obsahoval okolo 1 milionu buněk. Síťová-
ní objektu bylo dynamické s ohledem na rozměry, tzn. že v méně 
významných místech, např. uprostřed nádrže, byla síť rozšířena 
a naopak v důležitých uzlech byla zhuštěna. Tím bylo dosaženo vyšší 
přesnosti s menším počtem buněk. Drobná zjednodušení geometrie 
objektu nemají na výsledek podstatný vliv.

Simulace proudění
Jednotlivé zatěžovací stavy byly spočítány v simulačním modelu 

Fluent – Ansys v. 12.0.16, a to nejprve modelem „čisté vody“. Pro 
simulaci proudění v nádrži byl zvolen k-ε turbulentní model pro 
svoji rychlost, robustnost a spolehlivost. Okrajové podmínky byly 
zvoleny s ohledem na potřeby modelů a možnosti výsledků. Hladina 
byla simulována jako „stěna bez tření“. Nátok byl definován jako rych-
lostní pole (velocity inlet) stejně jako odtah kalu. Přepad je definován 
jako výtok (outflow). Ostatní stěny (wall) jsou definovány s klasickou 
drsností pro beton.

Jako základní počáteční podmínky (tab. 1) byly pro tento případ 
počítány rychlosti pro průměrný a maximální průtok odpadní vody.

Simulace sedimentace kalu
Po simulacích s „čistou vodou“ bylo přistoupeno k simulaci prou-

dění kalu. Sledována byla účinnost dosazovacích nádrží na separaci 
kalu v porovnání se současným stavem. Pro tento výpočet bylo použito 
časově závislé výpočetní schéma. Jako model separace kalu byl použit 
Eulerian model. Na vtoku byla vpuštěna suspenze kalu a vody ve 
stejném poměru, jako je poměr odtahovaného kalu k odtoku.

Varianty řešení
Na základě zkušeností zpracovatele z předchozích projektů a dle 

dohody se správcem a provozovatelem byly se současným stavem 
porovnávány následující možnosti optimalizace starých dosazovacích 
nádrží:
1. růžice klasická usměrňující směr výtoku aktivační směsi ze středo-růžice klasická usměrňující směr výtoku aktivační směsi ze středo-

vého objektu do nádrže;
2. růžice zkrácená;
3. různé způsoby řešení otevření přelivných hran (otevřeny všechny 

přepady, uzavřen vnitřní přepad mezikruží, ostatní přepady otevře-
ny, uzavřen vnější přepad mezikruží, ostatní přepady otevřeny);

4. nový středový objekt;
5. nový středový objekt a posun přepadového žlabu mezikruží (dovnitř 

a vně);
6. nový středový objekt s dělící deskou;
7. nový středový objekt s dělící deskou a posun přepadového žlabu 

(dovnitř a vně);
8. nový středový objekt s malou dělící deskou.

Hodnocení výsledků
Nádrž se posuzuje jako celek a výsledky se proto vztahují k celému 

objektu. Ve výjimečných případech je možné posuzovat i jednotlivé 
detaily (např.: samotný nátokový objekt). Parametry rychlosti prou-

dění je možné porovnat s literaturou, ostatní parametry však žádná 
dostupná literatura nenabízí, a tak jejich posouzení zůstává na zku-
šenosti zpracovatele z ostatních projektů. Ve výsledcích simulací 
jednotlivých variant řešení byly porovnávány následující veličiny 
podle uvedených zásad:
Rychlosti proudění [m/s]

Čím vyšší jsou dosažené průměrné rychlosti proudění, tím lepší je 
využití prostoru, a tudíž méně mrtvých prostorů. Maximální rychlosti 
by však neměly překračovat únosnou mez vzhledem k průměrné 
rychlosti. Podle literatury [1] dochází při maximálních rychlostech 
nad 0,6 m/s k deflokulaci – rozbíjení vloček.
Turbulence – turbulentní intenzita [%]

Maximální hodnoty turbulentní intenzity by neměly být příliš 
vysoké, neboť turbulence způsobuje přílišné víření kalu. Průměrné 
hodnoty by se také měly pohybovat v únosné míře (pod cca 50 % 
turbulentní intenzity). V tomto parametru se žádná ze zkoumaných 
variant nevymykala běžným hodnotám.
Vírovitost [s-1]

Tento parametr popisuje vířivé proudění (principem je gradient 
rychlostí mezi dvěma místy), které má ve vtokovém objektu pozitivní 
vliv na tvorbu vloček. V maximálních hodnotách by vírovitost neměla 
přesáhnout hodnotu 10 s-1, aby nedocházelo k trhání vloček vlivem 
víru. Tyto hodnoty byly u prověřovaných variant většinou překročeny 
pouze lokálně v okolí sloupů a v nátokovém objektu.
Objem kalu [%]

Tato hodnota určuje objem naplnění nádrže kalem. V matematickém 
modelování se nejedná o čistý objem kalu (sušinu), ale o směs vody 
a kalu o různé koncentraci (100 % je vratný kal, 0 % je čistá voda). 
Tato hodnota udává naplnění objemu nádrže včetně sedimentačního 
prostoru. Čím vyšší je tato hodnota, tím horších odtokových parametrů 
je dosahováno.
Přepad NL [g/l]

Koncentrace nerozpuštěných látek (kalu) na přepadu slouží jako 
základní výsledný posuzovací parametr. Je zřejmé, že čím je hodnota 
tohoto parametru nižší, tím lepších je dosahováno výsledků.

Výsledky
Hodnocení funkce vychází z porovnání současného a nově navr-

žených stavů. Prvním stupněm bylo zjednodušené porovnání pomocí 
hydraulických vlastností nádrže (simulace proudění „čisté vody“) 
a druhým stupněm (pouze u vybraných variant) též porovnání prou-
dění a sedimentace kalu.

Současný stav
Z hodnot matematického modelu vyplynulo, že nádrž nemá větší 

problémy, a to ani při posouzení proudění vody, ani při posouzení 
proudění kalu. Využití všech prostor nádrže je velmi dobré (obr. 2), tur-
bulence a vírovitosti se drží v únosných mezích, jen v některých částech 
jsou patrny vyšší hodnoty vírovitosti – na vtoku a v okolí pilířů.

Z výsledků proudění kalu (obr. 3) je patrné navýšení kalu upro-
střed nádrže vlivem rychlostí pod stěnou nátokového objektu, která 
jej vytlačuje. Ve skutečnosti zřejmě není tato „boule“ tak vysoká, jak 
ukazuje model, protože je stahována pomocí shrabovadla. Dále je 
patrné „zahušťování kalu“ vlivem vratného proudění v okolí výtokové 

Obr. 2. Současný stav – proudnice při průměrném průtoku Obr. 3. Současný stav – řez nádrží s kalem při maximálním průtoku
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trubky. To má za následek vyšší koncentraci kalu vytékajícího ze stře-
dového objektu, čímž se snižuje účinnost nádrže. Dalším zajímavým 
prvkem je hromadění kalu na zvýšeném vnějším okruží za středovým 
přepadovým žlábkem. Zde hraje svou úlohu nerovnost ve dně, která 
mění rychlosti proudění u dna. Při simulacích se kal hrnul směrem 
od středu ke krajům a nazpět. Pravděpodobnou příčinou jsou malé 
rozměry výtokového okna pod nornou stěnou na nátoku. Ve skuteč-
nosti zřejmě tento efekt snižují shrabováky kalu. Zjištěné skutečnosti 
o chování kalu v nádrži potvrdil i provozovatel.

Navrhované varianty
Následující obr. 4–6 prezentují výsledky modelování různých stavů 

vybraných variant. Obr. 4 ukazuje nevhodné chování (mrtvé prostory) 
při použití „růžice“. Obr. 5 naopak dokládá vhodnost nových úprav 
středového objektu. Obrázek dokumentuje hlavní proudění ve středu, 
vratného kalu dole a sekundárního proudu nahoře. Pozitivní vliv 
navrženého vtokového objektu potvrzuje i obr. 6, na němž je vidět 
rovnoměrné rozložení kalu.

Výsledky – porovnání variant
Pro posouzení celkového stavu a vyhodnocení účinnosti nádrže 

byly nejprve provedeny simulace proudění „čisté vody“. Porovnávány 
byly maximální, minimální a průměrné hodnoty veličin rychlosti 
proudění, turbulence a vírovitosti. U vybraných variant, u nichž 
se předpokládal pozitivní efekt navržených úprav, byla provedena 
současně simulace proudění kalu za účelem stanovení koncentrace 
nerozpuštěných látek na odtoku a objemu kalu v nádrži. Dílčí výsled-
ky koncentrací nerozpuštěných látek na odtoku a turbulentní intenzity 
jsou prezentovány na obr. 7. 

Porovnáním současného a návrhového stavu byl zjišťován přínos 
jednotlivých variant:

Růžice
Ze zkušenosti z předešlých projektů byla 

vyzkoušena varianta „růžice“. Tento způsob 
zlepšování účinnosti má za úkol usměrňovat 
nátok aktivační směsi z vtokového objektu 
a eliminovat mrtvé prostory vzniklé zejména 
za pilíři středového objektu. V tomto případě 
však vytváří „bludné proudy“ (obr. 3). Ani 
jiné parametry, jako vírovitost či průměrná 
rychlost, nejsou dobré. Varianta se zmenšenou 
růžicí rovněž nepřinesla potřebné výsledky.

Změna odtokových poměrů
Pokusně byly při modelování otevřeny 

a naopak zavřeny jednotlivé hrany přepado-
vých žlábků. Jako nejvhodnější se ukázala 
současná varianta otevření žlábku.

Změna nátokového objektu
Významný vliv na zlepšení účinnosti 

nádrže vykázal nově navržený vtokový 
objekt. Objekt byl rozšířen a zvětšen byl otvor 
pro výtok aktivační směsi. Teoretická doba 
zdržení se zvýšila na 14 min oproti 10 minu-

tám v původním stavu. Průměrná rychlost v celé nádrži se zvýšila 
o 11 % a koncentrace NL na přepadu se snížila o 13 %.

Dělící kalová deska
Jako zcela nový prvek byla navržena dělící kalová deska. Jejím hlav-

ním úkolem je oddělit již separovaný, zhutnělý kal od přitékající směsi 

Obr. 4. Varianta použití růžice – proudnice při maximálním 
průtoku

Obr. 5. Varianta nového vtokového objektu – proudnice při prů-
měrném průtoku, proudění s kalem

Obr. 6. Varianta dělící deska malá – vrstvy kalu při maximálním 
průtoku 

Obr. 7. Porovnání výsledků turbulentní intenzity a nerozpuštěných látek na přepadu pro 
jednotlivé varianty (maximální a průměrný průtok)
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kalu a vody. Ukázalo se, že přitékající voda nasává již zahuštěný kal 
a „recykluje“ jej znovu do prostru sedimentace, čímž snižuje účinnost 
nádrže. Bylo proto doporučeno osadit nátokový objekt touto deskou, 
která svou úlohu hraje především při vyšších průtocích.

Změna posazení přepadového žlábku
V podvariantách byl řešen posun středového přepadového žlábku 

vně a dovnitř dosazovací nádrže. Posunutí žlábku neukázalo význam-
ný vliv na účinnost nádrže. Jako výhodnější se sice ukázala varianta 
posunutí žlábku vně, avšak nijak výrazně. Proto je zde vhodné zvážit 
ekonomickou náročnost této přestavby.

Další možnosti optimalizace
Neměněným prvkem modelování bylo zvýšené dno v místě sloupů 

nesoucích přepadový žlábek, které kryje propojovací potrubí vyčiš-
těné vody. Tento prvek má pravděpodobně na svědomí nevhodné 
chování kalu v současném stavu a snížení účinnosti ve všech 
variantách. Možností na zlepšení je několik – vylepšení nátokové 
hrany, její snížení či zrušení. Další možností by mohlo být vybudo-
vání radiálních přepadových potrubí, čímž by mohla být zrušena 
nabetonávka u dna. Tím by se docílilo stejného efektu jako u posunu 
přepadového žlábku.

Závěr
Posouzení starých dosazovacích nádrží přineslo nové poznatky 

o jejich chování. Pro posouzení bylo nutné detailní zaměření všech 
objektů, protože nebyla k dispozici dokumentace současného stavu. 
Ze dvou zaměřených nádrží byla vytvořena geometrie nádrže pro 
matematický model. Ten se stal verifikačním modelem pro vývojové 
varianty. Celkem bylo spočítáno pro proudění bez kalu 12 variant 
(+současný stav) vždy pro maximální a průměrný průtok a 5 variant 
(+současný stav) pro proudění s kalem, taktéž pro maximální a prů-
měrný průtok.

Simulace prokázaly, že staré dosazovací nádrže na ÚČOV vykazují 
poměrně dobré charakteristiky, přestože byly ve své době navrženy 
pouze podle empirických zkušeností. Matematickým modelováním 
byly na základě porovnání se současným stavem jako nevhodné 
k realizaci vyloučeny růžice sloužící k usměrňování nátoku směsi 
a eliminaci mrtvých prostor, které naopak vedly ke zhoršení součas-
ného stavu. Ukázalo se rovněž, že stávající způsob provozu přepadů 
vyčištěné vody (otevřené obě hrany středového žlabu, uzavřený 
přepad u stěny nádrže) je nejvhodnější variantou. Mírný, ale nevý-
razný vliv,měla varianta posunu mezikruží směrem ke stěně nádrže. 
Nejvýznamnější vliv na zlepšení účinnosti separace kalu měla změna 
vtokového objektu a instalace dělící kalové desky oddělující přitékající 
aktivační směs od již zahuštěného kalu. Vlivem těchto úprav došlo 
ke snížení úniku NL, zejména v době hydraulických špiček o 18 %. 

Na základě výsledků matematického modelování bylo doporučeno 
zvětšit nátokový objekt a osadit ho dělící deskou a případně zvážit 
posun středového odtokového žlábku směrem ke stěně nádrže. Správ-
ce plánuje osazení nového vtokového objektu a dělící desky na jedné 
staré dosazovací nádrži v roce 2012 a následně jejich odzkoušení na 
chování a účinnost nádrže v praxi.

Tento způsob matematického modelování lze použít i pro posuzo-
vání zahušťovacích nádrží a míchání vyhnívacích nádrží. S  využitím 
matematického modelu jsou zkušenosti např. na ČOV Budapešť-jih, 
kde na základě doporučení matematického 3D modelování bylo 
upraveno míchání vyhnívací nádrže a provedená úprava se osvědčila 
(zvýšil se vývin bioplynu a zlepšilo se odstranění organických látek). 
Na základě této zkušenosti pak byla provedena rekonstrukce míchání 
starších vyhnívacích nádrží.

Poděkování: Publikované výsledky byly dosaženy s podporou PVS a.s., 
PVK a.s., Výzkumného záměru MŠMT č. MSM 211100002 a interního 
grantu ČVUT OHK1-091/10 P3607 SGS10/147/OHK1/2T/11.
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Using Mathematical Modelling for Optimization Secondary 
Clarifiers in the Main WWTP Prague (Pollert, J.; Pavlíčková, 
D.; Todt, V.)
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Prague Central Waste Water Treatment Plant is a mechanical and 
secondary biological treatment plant with a chemical precipitation, 
a partial nitrification and denitrification and a regeneration of the 
return sludge and a sludge management with thermophilic digestion 
and gas facility. The capacity of the WWTP is 1.43 mil. EI, the hyd-
raulic maximum is 7,0 m3/s (during rain 8,2 m3/s per one hour).

This paper presents a mathematical modelling for an optimisa-
tion of tanks. The main aim of this project is to increase efficiency 
of sludge separation in the secondary clarifiers. The 3D multiphase 
mathematical model was used to simulate improved efficiency. 12 
different scenarios (+1 present state) were simulated and compared. 
Simulation of the settlement tank brought new knowledge about its 
function. As a result the optimized design of the secondary clarifier 
was proposed for their planned refurbishment.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Grundfos disponuje komplexní nabídkou čerpadel pro vodní hospodářství
Společnost Grundfos je největším výrobcem oběhových čerpadel na světě. Mateřská společnost vznikla a dodnes sídlí v Dánsku. Nyní je 

však Grundfos globální společností a provozuje celkem 12 výrobních závodů v Americe, Asii a Evropě. Přičteme-li k těmto výrobním závodům 
ještě aktivní obchodní zastoupení v dalších 45 zemích světa, 17 000 zaměstnanců a roční obrat ve výši přibližně 2 mld. euro, pak je zřejmé, 
s jakým průmyslovým gigantem máme tu čest. Výsadní postavení společnosti na trhu však v jejím případě rozhodně nevede k sebeuspoko-
jení a liknavosti. Ba právě naopak. Její činnost se již léta řídí heslem BE>THINK>INNOVATE, tedy „Buď zodpovědný, přemýšlej dopředu 
a inovuj“. To je důvod, proč firma pravidelně investuje významné procento ze svého obratu do vývoje a zlepšování svých produktů. Jak vidno, 
jednoznačně se jí to vyplácí. 

Od roku 1996 působí společnost Grundfos také na území ČR. Její obchodní a administrativní centrum je umístěno v Olomouci. Zde jsme 
také měli možnost hovořit s obchodním ředitelem společnosti pro segment vodního hospodářství, panem Miloslavem Sedlákem.

Můžete uvést hlavní specializace společnosti Grundfos ve výrobě 
a dodávkách čerpací techniky?

Jak již bylo řečeno v úvodu, společnost Grundfos v současné době 
patří mezi největší výrobce čerpací techniky na světě. Působí ve třech 
zákaznických segmentech. Jsou to segmenty technického zařízení 
budov, průmyslu a vodního hospodářství. 

Výroba čerpadel pro vodní hospodářství má u Vaší společnosti 
dlouholetou tradici.

Ano, firma byla založena v roce 1945 v dánském městečku Bjerringb-
ro. V témže roce bylo touto společností vyrobeno první vodní čerpadlo, 
které sloužilo pro činnost závlahového systému. Zde začala tradice 
společnosti Grundfos, která pokračuje neustálým vývojem nových 
produktů a technologií v oblasti čerpací techniky až k dnešním dnům. 
První čerpadlo pro vodní hospodářství bylo vyrobeno již v roce 1952 
a sloužilo ke zvyšování tlaku vody ve vodárenských a závlahových sys-
témech. Krátce na to v roce 1959 bylo vyrobeno první oběhové čerpadlo 
pro vytápěcí systémy. V roce 1965 spatřilo světlo světa první ponorné 
celonerezové čerpadlo řady SP. V roce 1984 pak k těmto čerpadlům 
přibyla kalová čerpadla pro čerpání odpadních vod. Tímto Grundfos 
dosáhl kompletní nabídky čerpadel pro čerpání čisté i odpadní vody.

Jakým sortimentem pro tento segment Vaše firma disponuje 
a jak je dělen?

V současné době firma Grundfos nabízí ve svém programu pro vodní 
hospodářství čerpadla pro čerpání vody z hlubinných vrtů (minerální 
vody, např. Mattoni, Dobrá voda), čerpání pitné vody pro zásobování 
měst a obcí, čerpadla pro zvyšování tlaku a čerpání vody ve vodárenství 
i distribuci vody. Dále jsou zákazníkům k dispozici závlahové systémy, 
průmyslové technologie, čerpadla pro zavlažování sportovních areálů 
jako jsou golfová hřiště, zasněžování sjezdovek apod.

Pro čerpání hlubinné vody jsou využívána čerpadla řady SP, SQ, 
SQE a pro distribuci vody čerpadla CR, CRN, HS a automatické 
tlakové stanice E, Hydro –Multi E, Hydro MPC. Další oblast použití 
čerpadel Grundfos ve vodním hospodářství jsou čerpadla pro tlakové 
kanalizace řady SEG a široká škála čerpadel a míchadel pro vybavení 
čistíren odpadních vod, jako například čerpadla SE 1, SL, SEV, velká 
čerpadla řady S a široká nabídka míchadel, AMD, AMG, AFG. Roční 
obrat divize vodní hospodářství činí cca 170 mil. Kč. V neposlední 
řadě pro vodárenské aplikace nabízíme i dávkovací systémy jak pro 
úpravu čisté, tak i odpadní vody.

V čem jsou Vaše výrobky pokrokové?
Firma Grundfos používá nové technologie v konstrukci čerpadel 

jako jsou např. motory s permanentními magnety a vysokovýkonné 
mikroprocesory. U všech čerpadel je zajištěn vysoký výkon při mini-
mální energetické náročnosti provozu. Firma Grundfos investuje 
každoročně 5 % celkového ročního obratu do vývoje nových tech-
nologií a výrobků. Důkazem technické vyspělosti výrobků Grundfos 
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jsou také mnohá ocenění výrobků, jakými byly např. Zlatá medaile 
veletrhu WATENVI Brno 2011 za dávkovací čerpadlo Smart Digital. 
To slouží pro dávkování chemikálií v úpravnách vody. 

Můžete uvést příklady realizací, kde Vaše výrobky již nyní 
úspěšně slouží?

Čerpadla Grundfos využívá široká řada vodárenských společností 
působících na území ČR a SR. V oblasti průmyslových aplikací jsou 
součástí mnoha výrobních technologií. Pro území s nedostatečným 
samospádem odpadních vod jsou používána čerpadla Grundfos pro 
tlakové kanalizace. Naše čerpadla velmi dobře slouží v čistírnách 
odpadních vod Liberec, na golfovém hřišti Dolany Véska, golfovém hřiš-
ti kaskády v Kuřimi u Brna a řadě ski areálů pro zasněžování sjezdových 
tratí. Kompletně vybavena našimi čerpadly je například průmyslová 
čistírna odpadních vod známého slovenského výrobce Duslo Šaľa, ČOV 
na Oravské přehradě na Slovensku nebo ČOV v Konicích. 

Vaše společnost nepochybě poskytuje také poradenskou a ser-
visní činnost.

Samozřejmě. To je součástí naší každodenní činnosti. Grundfos 
poskytuje technické poradenství, servisní zázemí a konzultace 
v oblasti aplikací čerpadel s pomocí sítě servisních partnerů po celé 

ČR a SR. Naším cílem je, aby zákazník nerušeně provozoval naše 
výrobky po celou dobu jejich životnosti. V případě poruchy čerpadel 
je jim k dispozici horká linka, kde mohou kdykoliv zavolat. Zde jsou 
přítomni naši servisní technici, kteří jsou schopni poskytnout radu, 
případně navrhnout další postup při opravě čerpadla. Prostřednic-
tvím sítě smluvních servisních partnerů kryjeme i případné výjezdy 
k zákazníkům. Rád bych podotkl, že se vždy jedná o autorizované, 
firmou proškolené servisní techniky. Technický a obchodní tým je 
tudíž kdykoliv připraven vyjet přímo za zákazníkem na místo budou-
cí aplikace čerpadla a navrhnout mu optimální řešení. Grundfos se 
věnuje i auditům čerpadel – dlouhodobému měření skutečných stavů 
čerpacích systémů a jejich optimalizaci.

A pokud byste se měl pochlubit nejsilnějšími stránkami Vaší 
společnosti?

Jednoznačně kvalita výrobků, jejich úspornost a šetrnost k život-
nímu prostředí, vysoká úroveň poskytovaných služeb zákazníkům, 
zázemí silné stabilní nadnárodní společnosti a v neposlední řadě tým 
špičkových odborníků.

-red-

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00  Praha 9

V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte Mgr. Martina Vlčka
Tel.: 548 124 129, mobil: 731 608 788, e-mail: martin.vlcek@cz.linde-gas.com

Technologie pro úpravu vod 
SOLVOX® a SOLVOCARB®

3 Technologie SOLVOX® pomáhá zvýšit čistící kapacitu biologických 
ČOV pomocí vnosu čistého kyslíku a tím významně zlepšit 
sledované parametry na odtoku z čistírny. 

3 Technologie SOLVOCARB® řeší neutralizaci alkalických procesních 
a odpadních vod pomocí oxidu uhličitého nebo se využívá 
při procesu mineralizace pitné vody. 

Technické plyny jsou klíčovými pomocníky nejen ve všech
průmyslových odvětvích, ale mohou významně pomoci i při čištění
a úpravě pitné, procesní a odpadní vody.

Linde_inzerce_ vodni hospodarstvi_90 x 134:Sestava 1  15.3.
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Jak koupit kalové čerpadlo správně,  
ne jen levně?

Společnosti, které ve svém provozu čerpají kapaliny s pevnými 
částicemi (zpravidla odpad a odpadní vody) vědí, že správná volba 
čerpadla je významné technické a obchodní rozhodnutí. Většina apli-
kací vyžaduje víc pozornosti, než jen navrhnout první čerpadlo, které 
vyskočí z katalogu. Výběr toho pravého může zvýšit vstupní náklady, 
ale co je důležitější, ušetří energii a náklady na údržbu, prodlouží 
životnost zařízení. Konečným výsledkem jsou pak významné úspory 
po celou dobu životnosti čerpadla, což vede ke snížení celkových 
nákladů na vlastnictví.

Přestože se nabízí řada čerpadel, která odvedou požadovanou práci, 
výběr nejvhodnějšího řešení vám poskytne nejlepší návratnost inves-
tic. Následující tipy vám pomohou učinit správná rozhodnutí.
1. Kupte si čerpadlo od spolehlivé firmy s dostupnými odborníky

Než začnete vybírat čerpadlo, určete pracovní křivku pro vaši apli-
kaci. Mnoho inženýrských firem je toho schopno, pokud si navrhujete 
čerpadlo sami, dobrý výrobce nebo distributor vám s tímto procesem 
pomůže. Pracovní závislost vám umožní posoudit, jaké možnosti máte. 
Dejte si pozor na strmou závislost tlak-průtok, obvykle znamená, že 
velikost potrubí by měla být větší. Např. zvětšení velikosti potrubí 
ze 4“ na 6“ významně sníží rychlost nezbytnou k dosažení stejného 
průtoku. Např. při 35 l/s bude 4“ potrubí vyžadovat 16 kW, a vy budete 
muset zvolit 20 kW čerpadlo, aby nedocházelo k přetížení. 

Srovnáme-li to s 6“ potrubím na výtlaku, kde je potřeba jen 5 kW, 
ušetříte 11 kW za každou hodinu práce čerpadla po jeho celý život 
a koupíte levnější motory a ovládací prvky. Někdy nelze zvýšit velikost 
potrubí, pokud pracujete s již existujícím systémem. Přesto dialog 
s distributorem nebo výrobcem může snížit počáteční i provozní 
náklady. Tím, že obětujete jen 5 l/s, může být rychlost snížena o při-
bližně 300 ot/min, ušetří se asi 5 kW, ale provoz bude o 16 % delší. 
Navíc pomalejší rychlost sníží opotřebení čerpadla a zvýší životnost 
všech komponentů. Tento scénář funguje pouze pro přerušovaný pro-
voz čerpadel. Správné navržení čerpadla od počátku a jednání s firem-
ními odborníky, kteří vám pomohou vybrat správnou velikost pro vaši 
konkrétní situaci, šetří čas a peníze v dlouhodobém horizontu.
2. Investujte do samonasávacího typu čerpadla, které lze rychle 
vyčistit

Čištění odpadních vod vyžaduje spolehlivá čerpadla pro čerpání 
kalů a odpadních vod. Do problému spolehlivosti je nutno zahrnout 
i schopnost servisu ponorných a samonasávacích čerpadel. Přestože 
provedete mnohé kroky ke snížení zanášení, faktem zůstává, že každé 
čerpadlo se může ucpat. Ponorná čerpadla jsou obvykle méně nákladná 
na instalaci, ale po dobu životnosti čerpadla vyžadují mnoho člověko-
hodin při manipulaci a čištění. Vzhledem k „příjemnosti“ této činnosti 
bývá částečně ucpané čerpadlo dlouhodobě ponecháno osudu. Provoz 
je pak méně efektivní a nedosáhne takových parametrů jako u čerpadla 
vyčištěného. Obojí – obtížnější manipulace s čerpadlem i tolerování čás-
tečného ucpání – zvyšuje celkové náklady na provoz. Na druhou stranu, 
samonasávací čerpadlo je pro pohodlný servis umístěno v prostoru nad 
hladinou vody. Kvalitní samonasávací čerpadla lze snadno odpojit od 
kanalizace pomocí jednoduchých nástrojů a sejmout čisticí kryt, který 
zpřístupní jakékoli zablokování čerpadla a umožní snadné odstranění 
nečistot. Protože každé čerpadlo instalované nad hladinou může ztratit 
sání (ztráta vody v sacím potrubí), je důležité vybrat si kvalitní čerpadlo, 
které má vynikající schopnost samonasátí. Toto čerpadlo stačí naplnit 
vodou při instalaci, nebo pokud je záměrně vypuštěno. Pro bezporu-
chový a bezobslužný provoz by mělo čerpadlo být schopné znovunasátí 
i pokud zůstanou např. nečistoty pod zpětným ventilem. Čím méně 
dozoru čerpadlo vyžaduje, tím nižší jsou provozní náklady.
3. Požadujte čerpadlo, které umožňuje dostatečné a snadné nastavení

Účinnost může být zachována po celou dobu životnosti čerpadla 
zachováním čelní vůle. Opotřebení v důsledku recirkulace bude 
minimalizováno. Čerpadla s otevřeným kolem by měla mít snadno 
nastavitelnou vůli mezi čelní deskou a oběžným kolem, aby byla 
vůle, zvětšující se v důsledku opotřebení, stabilní. Tímto je zajištěna 
konstantní účinnost a navíc schopnost opětovného nasátí. Optimálně 
by měla být čelní vůle nastavitelná bez manipulace s rotační částí čer-
padla. Možnost nastavení, daná konstrukcí čerpadla, ovlivní náklady 
na servisní činnost. Čerpadla v náročných aplikacích, kde musí být 
nečistoty často odstraňovány, by měla mít rovněž možnost čištění 
tak, že není nutno seřizovat vůle po každém odejmutí čisticího krytu. 
Zakoupení čerpadla se dvěma způsoby úpravy vůle znásobí rozsah 
nastavení a znásobí životnost čerpadla.

4. Kupujte s povědomím snadné údržby
Správně navržený čerpací systém může sloužit řadu let bez údržby. 

Protože ne každá aplikace musí být ideální, přihlížejte při výběru 
nového čerpadla ke snadné údržbě. Kromě jednoduchosti nastavení, 
přihlédněte také ke snadné výměně zpětných ventilů, opotřebení čelní 
desky, rotoru čerpadla, těsnění a rotační jednotky. Čerpadla, která lze 
snadno opravit bez odpojení od potrubí, ušetří mnoho hodin při údrž-
bě. V některých kritických aplikacích může pořízení náhradní rotační 
jednotky redukovat odstávku a snížit následky možného výpadku.
5. Kupujte od výrobce, který je dobře vybaven náhradními díly

Nakupujte čerpadla od dobře vybaveného výrobce, který zajistí 
dodávky náhradních dílů po celou předpokládanou dobu životnosti 
svých čerpadel. Také se ujistěte, že zaměstnanci mají zájem vycházet 
vstříc potřebám zákazníků a že jsou zdatní v řešení komplikací u pro-
blémových aplikací. Potřeba mít dostupný servis a díly je kritická. 
Pokud se čerpadlo porouchá, žhavit linky hodiny či týdny může cel-
kové náklady výrazně zvýšit. Dnes se příliš mnoho padělků čerpadel 
vyrábí mimo území Spojených států, tím rostou další pochybnosti 
o schopnosti distributorů rychle řešit problémy. Na dlouhotrvající 
dodávky nejsou mnozí z nás už zvyklí a často je nutné pružné řešení. 
Správný partner pro vaši organizaci je schopen k vašemu čerpadlu 
sledovat všechny změny a časový průběh. Udáte-li číslo modelu 
a sériové číslo, měli byste být schopni získat potřebné náhradní díly, 
i když je čerpadlu 20 let. Nakupujte od firmy s dobrou distribuční sítí. 
Tím si zajistíte nejen řádný servis při nákupu nových čerpadel, ale 
také obdržíte rychlou odezvu při objednání náhradních dílů, protože 
mnoho distributorů udržuje vlastní zásoby.
6. Kupujte od společnosti, která věří v důležitost výzkumu a vývoje

Podívejte se na vylepšení produktu, které společnost nabízí. To 
je známka toho, že výrobce nechce usnout na vavřínech a neustále 
zkoumá nové způsoby, jak nabídnout lepší produkt pro zlepšení 
užitných a provozních vlastností. Výzkum a vývoj nových funkcí 
zvyšují náklady na čerpadla. Jsou to však dobře investované peníze, 
když můžete porovnat rozdíl v nákladech a funkce získané oproti 
horšímu výrobku v průběhu předpokládané životnosti. 1000 dolarů 
příplatek za kvalitní čerpadlo je pouze 50 dolarů ročně při minimální 
očekávané životnosti 20 let.
7. Nakonec, podívejte se na pověst

Znalost pověsti společnosti je stejně důležitá při koupi čerpadla, 
jako v každém jiném obchodním rozhodnutí. Dnes, více než kdy jindy, 
je velmi důležité, aby kupující čerpadla byl spokojen hned napoprvé. 
Vzniknou-li problémy v budoucnosti, měli byste vědět, že výrobce je 
schopen reagovat rychle, odborně a správně.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zjistit pověst dané společ-
nosti, je mluvit s ostatními ve vašem oboru, na veletrzích a konferen-
cích, o výhodách a nevýhodách dodavatele. Nezapomeňte konzultovat 
s mechaniky nebo techniky, kteří pracují s čerpadly na denní bázi. 
Ti jsou jedním z nejlepších zdrojů pro pomoc odhalit možné skryté 
náklady, které vynaložíte za nižší kvalitu nového čerpadla. „Slovo 
z ulice“ může upravit váš seznam rychle a výrazně.

Abychom to shrnuli
1. Určete vaše skutečné potřeby čerpání buď prostřednictvím svých 

projektantů, nebo prostřednictvím výrobců čerpadel nebo jejich 
distributora. Pokud je to možné, proveďte úpravy na snížení výko-
nu. Ušetříte počáteční náklady, ale především náklady na provoz 
a údržbu po celou dobu životnosti čerpadla.

2. Zvažte výhody snadno přístupného samonasávacího čerpadla.
3. Nezapomeňte, že dodržení čelní vůle pro optimální účinnost po 

celou dobu životnosti čerpadla je faktor významně určující celkové 
náklady na provoz.

4. Zvolte snadno čistitelné čerpadlo, zvláště pokud dopravujete 
produkt s vyšším obsahem sušiny.

5. Obchodujte s firmou, která je schopna udržet čerpadlo v provozu 
po celou dobu životnosti tím, že má vždy k dispozici náhradní 
díly. Obchodujte s firmou, jejíž zaměstnanci vám pomohou řešit 
problémy, na které narazíte.

6. Vyberte si společnost, která nabízí neustálé vylepšení produktu, 
a tím vám pomáhá snížit vaše provozní náklady.

7. Získejte reference. Porovnejte zkušenosti druhých, včetně lidí, kteří 
pracují s čerpadly na denní bázi.

Kalová čerpadla od firmy Gorman-Rupp

Libor Štourač
BIBUS s. r. o.
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Změna přístupu ke tvorbě 
nových scénářů pro pátou 
hodnotící zprávu IPCC
Libor Ansorge

Klíčová slova
IPCC – scénáře klimatické změny – klimatická změna – vodní hos-
podářství

Souhrn
Pro hodnocení dopadů klimatické změny se využívají tzv. 

scénáře, které se snaží popsat různé varianty pravděpodobného 
vývoje klimatu a jeho dopadu na společnost. Vůdčí úlohu v tomto 
procesu hraje Mezivládní panel změny klimatu (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change – IPCC). Výsledky práce IPCC jsou 
prezentovány v tzv. hodnotících zprávách (Assessment reports). 
Zatím poslední, čtvrtá hodnotící zpráva (AR4), zveřejněná v roce 
2007 byla terčem kritiky poukazující na slabiny dosud použí-
vaného sekvenčního přístupu a také na to, že dosud používané 
scénáře jsou z roku 2000. IPCC se proto rozhodl vytvořit pro pátou 
hodnotící zprávu (AR5) nové scénáře a zároveň změnit systém 
práce. V průběhu let 2005 až 2007 proběhlo několik jednání 
panelů expertů nebo workshopů IPCC zabývajících se novým 
přístupem k tvorbě scénářů klimatické změny. Článek shrnuje 
na základě publikovaných dokumentů IPCC či dalších institucí 
a článků publikovaných ve vědeckých periodikách změnu v pří-
stupu tvorby scénářů pro AR5 oproti AR4.

u

Úvod
Klimatický systém Země je dynamický nestacionární systém, 

jehož hlavní hybnou silou je energie ze Slunce. Není však ovlivňo-
ván jen energií získanou ze Slunce, ale je mnoha složitými vazbami 
ovlivňován (a zároveň sám ovlivňuje) oceánským a terestrickým 
ekosystémem. Dalším významným faktorem ovlivňujícím chování 
klimatického systému je lidská činnost. Člověk jednak mění charak-
teristiky zemského povrchu (albedo, Bowenův poměr) a dále pro-
střednictvím emisí tzv. skleníkových plynů ovlivňuje množství těchto 
plynů v atmosféře. Modelování změny klimatu proto musí reagovat 
na tyto vlivy a zavádět je do modelů formou modelových výpočtů 
nebo vstupních parametrů v okrajových zónách klimatického modelu 
(Poznámka: Bowenův poměr udává, kolik sluneční energie [globální 
radiace] je na povrchu disipováno jako zjevné teplo a latentní teplo 
[teplo vázané při evapotranspiraci]). Vzájemné ovlivňování klimatic-
kého, oceánského a terestrického systému lze na základě vědeckých 
znalostí lépe či hůře modelovat a současné modely klimatu obsahují 
více či méně podrobné moduly řešící tyto závislosti. Emise skleníko-
vých plynů je závislá jak na přírodních faktorech (výbuchy sopek, 
rozmrzávání permafrostu a s tím spojené emise metanu apod.), tak 
na socio-ekonomických faktorech závislých na vývoji lidské společ-
nosti. Charakteristiky zemského povrchu resp. chování terestrického 
ekosystému jsou výrazně ovlivněny socio-ekonomickým a demogra-
fickým vývojem lidské společnosti. Na stanovení výhledu změny 
klimatu se tak vedle vědecké komunity zabývající se matematickým 
modelováním klimatu (climate modeling – CM) podílí též vědecká 
komunita zabývající se dopady, adaptacemi a zranitelností (impact, 
adaptation and vulnerability – IAV) a komunita zabývající se integrací 
modelových hodnocení (integrated assessment modeling – IAM). Tyto 
tři vědecké komunity si musí navzájem vyměňovat výstupy vlastních 
prací, protože jsou významným faktorem ovlivňujícím práce ostatních 
skupin vědecké komunity zabývajících se klimatickou změnou. Z toho 
vyplývá, že se jedná o složitý iterační proces koordinovaný v rámci 
IPCC, na jehož konci jsou pak veřejnosti předkládány tzv. Hodnotící 
zprávy. V roce 2007 byla vydána zatím poslední, čtvrtá hodnotící 
zpráva, překlad jejích jednotlivých částí do češtiny je k dispozici na 
stránkách Ministerstva životního prostředí.

Sekvenční přístup ke tvorbě scénářů
Dosavadní postup tvorby scénářů vycházel ze sekvenčního přístu-

pu (tj. postupu krok za krokem). Sekvenční přístup k tvorbě scénářů 

klimatické změny se odehrával ve 4 hlavních krocích, které zároveň 
tvořily 4 fáze řešení. Prvním krokem bylo stanovení výchozích emis-
ních a socio-ekonomických scénářů popisujících budoucí vývoj, tzv. 
Integrated assessment modeling (IAM) scénáře (dále v textu budou 
označovány jako „výchozí scénáře“). Druhým krokem bylo stanovení 
míry radiačního vlivu, tj. vlivu změny množství skleníkových plynů 
na radiační bilanci (změnu čistého záření) v tropopauze (tj. na roz-
hraní tropo- a stratosféry). Třetím krokem je samotné modelování 
změny klimatického systému pomocí klimatických modelů (CM). 
Poslední krok tvoří integrační proces, kdy se hodnotí dopady mode-
lových projekcí na jednotlivé sektory, hodnotí se možné adaptace 
a vyhodnocuje se zranitelnost. Výsledkem toho čtvrtého kroku jsou 
tzv. dopadové scénáře (Impact, Adaptation & Vulnerability – IAV), 
které jsou prezentovány v hodnotících zprávách IPCC.

Scénáře vytvářené sekvenčním přístupem byly základem pro dosa-
vadní hodnotící zprávy IPCC a prakticky pro všechny práce spojené 
s hodnocením dopadů klimatické změny v ČR. Patří sem např. první 
scénář A z roku 1990 [1] zahrnující 4 dílčí scénáře, následovaly scé-
náře IS92 [2] a dosud poslední generací scénářů použitou pro čtvrtou 
hodnotící zprávu jsou tzv. SRES scénáře IPCC, zveřejněné ve Special 
Report on Emissions Scenarios [3]. Sekvenční přístup včetně jednot-
livých generací scénářů procházel v uplynulých letech postupným 
vývojem. Srovnáním dosavadních generací scénářů se zabývalo mno-
ho autorů, např. [4], z nichž někteří porovnávali i scénáře vyvinuté 
mimo IPCC, např. [5].

Za hlavní nevýhodu sekvenčního přístupu lze označit prakticky 
minimální zpětnou vazbu mezi jednotlivými fázemi tvorby scéná-
řů. Přitom je jasné, že nelze od sebe oddělit atmosféru (klimatický 
systém), kryosféru (ledovce), pedosféru (terestrický systém) a hyd-
rosféru (oceánský systém), které na sebe vzájemně působí. Změna 
v jednom systému vyvolá vlivem mnoha složitých vzájemných vazeb 
změnu v ostatních systémech. Samostatnou kapitolou ovlivňující 
klima je litosféra, která svými projevy, tj. zejména vulkanickou čin-
ností, může významně ovlivňovat ostatní systémy. Projevy litosféry 
mají však charakter „nepravidelných katastrof“, nelze je do modelů 
popisujících vazby mezi jednotlivými dílčími systémy rozumně 
zahrnout.

Do toho složitého procesu zasahuje též člověk, který na jedné stra-
ně využívá „výchozích“ podmínek, které mu jsou dány vlastnostmi 
zemského ekosystému. Na druhé straně svou činností tyto jednotlivé 
části ekosystému ovlivňuje. Nemá smysl spekulovat, zda činnost 
člověka mění ekosystém Země, nebo je jen významným, případně 
nevýznamným vlivem a ke změně výchozích podmínek dochází 
„přirozenou cestou“. Důležité je, že lidská společnost, ať spontánně 
nebo formou řízených akcí, reaguje na měnící se přírodní podmínky, 
tj. realizace adaptačních opatření a jejich dopady na společnost přímo 
ovlivňují socio-ekonomický vývoj a emise vypouštěné do atmosféry. 
Celý proces modelování klimatu v sekvenčním pojetí je tak neustálý 
iterační proces, který je vysoce náročný na čas i vědecké zdroje.

Paralelní přístup ke tvorbě scénářů
Scénáře SRES prošly v uplynulých letech kritikou zaměřenou 

jak na některé specifické části scénářů, např. [6], tak základní 
východiska scénářů, např. [7, 8]. Při sestavování hodnotících zpráv 
však IPCC nemůže vycházet ze všech možných kombinací modelů, 
protože takový postup by byl nesmírně finančně a časově náročný. 
V ideálním případě by odborníci IPCC syntetizovaly výstupy z prací 
CM komunity, IAM komunity a IAV komunity, které by vznikaly na 
základě nějakého společného rámce v paralelním procesu. Tento 
nový paralelní přístup umožní lepší integraci, konzistenci a pro-
mítnutí návazností a závislostí prací CM, IAM a IAV komunity do 
celého procesu hodnocení klimatické změny. 

Důležitým poznáním v uplynulých letech výzkumu je skutečnost, 
že k obdobným závěrům, resp. ke stejnému průběhu (trajektorii) 
koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, lze dojít různou 
kombinací vstupních parametrů CM modelů s různými výchozími 
a dopadovými scénáři. Jinými slovy řečeno, k výsledným koncen-
tracím v nějakém období je možno dojít různým průběhem vývoje 
klimatického systému a/nebo různým vývojem chování lidské 
společnosti.

Výsledkem posunu v náhledu na tvorbu scénářů bylo rozhodnutí 
IPCC nevytvářet napříště scénáře podle dosavadního sekvenčního 
schématu, ale stát se jakýmsi katalyzátorem pro vývoj scénářů 
vědeckou komunitou [9]. Vytvoření nové metodologie pro tvorbu 
scénářů IPCC pro pátou hodnotící zprávu (AR5) proběhlo na něko-
lika setkáních expertů a workshopech v letech 2005–2007. Finální 
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metodologie vznikla jako výstup ze setkání expertů v nizozemském 
Noordwijkerhoutu v září 2007 [10].

Pro zajištění prací nezbytných v rámci paralelního procesu vzniklo 
v roce 2007 Integrated Assessment Modeling Consortium (http://www.
iamconsortium.org/).

Paralelní přístup k tvorbě scénářů a časový harmonogram pro pátou 
hodnotící zprávu IPCC popisuje obrázek 1. První, přípravnou fází 
v paralelním procesu tvorby scénářů klimatické změny je vytvoření 
tzv. Reprezentativních koncentračních trajektorií (Representative 
Concentration Pathways – RCPs). Tyto RCPs vychází ze scénářů zveřej-
něných ve čtvrté hodnotící zprávě. Vybrané RCPs jsou podkladem pro 
druhou fázi, spočívající v paralelní tvorbě široké škály modelových 
simulací změny klimatu (CMC Ensambles) a tvorby IAM scénářů. 
V poslední, integrační fázi pak dojde ke spojení skupin CMC simula-
cí a IAM scénářů do nových IAV scénářů, které budou publikovány 
v páté hodnotící zprávě a zároveň by měly sloužit jako podklad pro 
práce na šesté hodnotící zprávě IPCC.

Produkty paralelního přístupu ke tvorbě scénářů 
klimatické změny

Zpráva ze setkání expertů v Noordwijkerhoutu [10] uvádí, že 
„výstupem paralelního přístupu k tvorbě scénářů klimatické změny 
bude 5 základních produktů, které by měly být součástí páté hodnotící 
zprávy“.
1. Reprezentativní koncentrační trajektorie (RCPs) – základem jsou 

výchozí scénáře publikované v odborné literatuře. Pro AR5 byly 
zvoleny 4 RCPs. První RCPs popisuje trajektorii míry radiačního 
působení, která překračuje hodnotu 8,5 W/m2 po roce 2100 se stále 
rostoucím trendem. 2. a 3. RCPs vyjadřují „stabilizační“ trajektorie, 
při kterých se míra radiačního působení stabilizuje po roce 2100 na 
hodnotách přibližně 6 W/m2 a 4,5 W/m2. Poslední RCPs popisuje 
trajektorii míry radiačního působení s vrcholem na hodnotě okolo 
3 W/m2 před rokem 2100 a následným poklesem.

2. Skupiny klimatických modelů – budou připraveny skupiny klima-Skupiny klimatických modelů – budou připraveny skupiny klima-
tických simulací z různých modelů zahrnujících globální cirkulační 
atmosféricko-oceánské modely (AOGCMs), globální terestrické 
modely (ESMs), terestrické modely se střední mírou komplexity 
a regionální klimatické modely. Modelovány budou všechny 4 RCPs 
pro časový horizont roku 2100 s předpokládaným rozlišením mode-
lu 2° a pro časový horizont 2035 bude ve vysokém rozlišení (0,5° až 
1°) modelován jen RCP se stabilizací na hodnotě 4,5 W/m2.

3. Nové výchozí scénáře – IAM komunita ve spolupráci s IAV komu-Nové výchozí scénáře – IAM komunita ve spolupráci s IAV komu-
nitou připraví široké spektrum scénářů odpovídajících vybraným 
RCPs. Předpokládané výstupy zahrnou alternativní socio-ekono-
mické hnací síly, různé předpoklady pokroku v technologiích, 
různý pokrok v oblasti vědeckého poznání ekosystému Země, 
různé varianty dopadů strategií zaměřených na přizpůsobení se 
(adaptaci) a zmírnění průběhu klimatické změny (mitigaci) včetně 
heterogenity těchto strategií a opatření, lokální či regionální socio-
ekonomické trendy. 

4. Globální vývojové trendy (Global narrative storylines – GNSs) 
– budou zahrnovat detailní popis včetně RPCs a nových výcho-
zích scénářů. Tyto GNSs připravené globálně a ve velkém měřítku 
by měly být podkladem pro další práce na hodnocení klimatické 
změny a mohou být odvozeny jako nové referenční scénáře pro 
další období.

5. Dopadové scénáře – kombinací skupin klimatických modelů s no-Dopadové scénáře – kombinací skupin klimatických modelů s no-
vými výchozími scénáři a GNSs vzniknou nové dopadové scénáře. 
Tyto dopadové scénáře budou komplexně popisovat očekávané 
předpoklady a dopady klimatické změny a výsledky IAM analýz.

Reprezentativní koncetrační trajektorie (RCPs)
V současné době jsou k dispozici 4 zvolené RCPs včetně podrob-

ných informací o jednotlivých RCPs na stránkách pracovní skupiny 
RCP konsorcia Integrated Assessment Modeling Consortium (IAMC). 
Data z RCPs lze uložit pro vlastní řešení dopadů klimatické změny, 
ale lze je též různým způsobem vizualizovat přímo na stránkách 
IAMC. Na obrázku 2 je ukázka předpokladu emisí CO2 pro jednot-
livé RCPs. Následující popis jednotlivých RCPs je převzat ze stránek 
IAMC [11]:

RCP 3-PD (2.6) je vyvíjen modelovacím týmem IMAGE z holandské 
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). Tento RCP 
reprezentuje v literatuře uváděné scénáře, které vedou k velmi nízké 
míře radiačního působení, které dosáhne vrcholu přibližně na úrovni 
3,1 W/m2 v polovině století a dále bude klesat na úroveň cca 2,6 W/m2 
na konci století. Finální RCP je postaven na scénáři prezentovaném 

právě Nizozemskou agenturou pro hodnocení životního prostředí [12]. 
Tento RPC předpokládá velmi agresivní politiku v oblasti omezování 
emisí skleníkových plynů, proto se též uvažovalo o vytvoření RCP 
s poklesem radiačního působení kolem roku 2100 jen na hodnotu 
2,9 W/m2. Tento RCP však nebyl po projednání skupinou expertů 
doporučen [13].

RCP 4.5 je vyvíjen týmem MiniCAM the Pacific Northwest National 
Laboratory‘s Joint Global Change Research Institute (JGCRI). Tento 
RCP předpokládá stabilizaci míry radiačního působení na hodnotě 
přibližně 4,5 W/m2 pomocí redukce emisí skleníkových plynů díky 
zlepšeným technologiím a mitigačním strategiím. Detaily jsou uve-
deny v dostupné literatuře [14, 15], včetně dodatečných informací 
o modelování land-use a emisí uhlíku z půdy [16].

RCP 6.0 vyvíjí AIM modeling tým z japonského National Institute 
for Environmental Studies (NIES). Jde opět o stabilizační RCP, který 
předpokládá ustálení míry radiačního působení okolo roku 2100 na 
hodnotě cca 6 W/m2. V literatuře je tento RCP popsán např. v [17, 
18].

RCP 8.5 vyvíjí rakouský tým MESSAGE z International Institute for 
Applied Systems Analysis. Tento RCP předpokládá další zvyšování 
emisí skleníkových plynů. RCP 8.5 je postaven na A2r scénáři [19].

Podrobný popis problematiky Reprezentativních koncentračních 
trajektorií a dalších návazností lze v ucelené podobě nalézt např. 
v [20].

Výchozí scénáře v oblasti vodního hospodářství
Jedním z projektů, který se zabývá tvorbou výchozích scénářů, 

je projekt Water Scenarios for Europe and for Neighbouring States 

Obr. 1. Postup tvorby scénářů klimatické změny paralelním pří-
stupem [10]

Obr. 2. Předpoklad emisí CO2 pro jednotlivé RCPs [11]
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(SCENES). Tento vědecký projekt, probíhající v letech 2006–2011 
a financovaný v rámci 6. Rámcového programu, vyvíjel a analyzoval 
sadu komplexních scénářů vývoje v oblasti vod v Evropě včetně 
okolních území, tj. území Evropy, Uralu, Kavkazu, severních oblastí 
Afriky a oblasti Blízkého východu.

Projekt definoval následující cíle, kterých mělo být dosaženo:
• Vyhodnocení různých metodik pro vypracování scénářů vývoje 

„sladkých vod v Evropě“ s cílem zlepšení těchto metodik, zahr-
nující různé měřítka modelování, tj. měřítko celé Evropy, měřítko 
regionální a měřítko pilotních území.

• Vývoj a analýza sady komplexních scénářů s časovým horizontem 
2025 a 2050. Tyto scénáře budou poskytovat referenční bod pro 
dlouhodobé strategické plánování rozvoje vodních zdrojů v Evropě, 
mají upozornit rozhodovací sféru a uživatele vod na možné budoucí 
problémy související s užíváním vody.

• Vyhodnocení sociálně-ekonomických, environmentálních a eko-Vyhodnocení sociálně-ekonomických, environmentálních a eko-
logických dopadů různých scénářů jako základ pro strategické 
plánování a technologické alternativy. Tj. provést analýzu a zhod-
nocení složitých vazeb mezi dostupností vody, poptávkou po vodě, 
využíváním vody a její kvalitou.

• Podpora procesu tvorby scénářů v Evropě a návrh postupu institu-Podpora procesu tvorby scénářů v Evropě a návrh postupu institu-
cionalizace budoucího vývoje scénářů v oblasti vod.
V rámci projektu byly testovány scénáře reprezentované 4. „story-

lines“ popisujícími budoucí vývoj:
1. „Ekonomika především“ – představuje spojení globalizace a libe-

ralizace s nerovnoměrným hospodářským růstem. Nadnárodní 
společnosti diktují environmentální standardy a základní výzkum 
zápasí s nedostatkem finančních prostředků. V důsledku toho 
všechny povodí jsou dále od dosažení cílů Směrnice 2000/60/ES 
než v roce 2010, kvalita vody se zhoršuje ve velkých částech Evropy. 
Cena vody zůstává důležitým rozhodovacím mechanismem. Po roce 
2030 jsou vlády pod silným tlakem na řešení problémů životního 
prostředí a vzniká nová rovnováha s více regulativními předpisy.

2. „Politiky především“ – představuje silnější koordinaci politik na 
úrovni EU, ale politiky se stávají neúčinnými, v důsledku čehož se 
ekosystémové služby výrazně zhoršují. Až do roku 2030 nedochází 
k naplňování cílů Směrnice 2000/60/ES a otázky týkající se kvality 
vody a množství jsou obecně ignorovány, ačkoliv existují nové či 
rostoucí tlaky na vodní zdroje. Po roce 2030 tlak veřejnosti vyvolává 
podporu místních vlád. Do roku 2050 je v Evropě v popředí zájmu 
nové sociálně-ekonomické paradigma vyzdvihující spolupráci 
veřejného a soukromého sektoru, což vede ke globálnímu posunu 
v tomto směru.

3. „Bezpečnost především“ – představuje situaci, kdy vysoký počet kri-
zí (energetika, finanční sektor, klimatické změny) vyústí v rostoucí 
nestabilitu a nárůst terorismu po celém světě i v Evropě. Následně 
Evropa zavírá své hranice a zaměřuje se na řadu bezpečnostních 
otázek, včetně hlavního cíle, tj. zajištění soběstačnosti. Spolupráce 
je obtížná. Směrnice 2000/60/ES je nahrazena Rámcovou směrnicí 
o vodní bezpečnosti, s výrazně nižším zapojením veřejnosti. Politiky 
v oblasti vod jsou zaměřeny na uspokojení poptávky po vodě do 
roku 2050.

4. „Udržitelnost především“ – představuje transformaci Evropy 
z globalizované, tržně orientované společnosti ke společnosti ori-
entované na ekologickou udržitelnost, kde místní iniciativy mají 
vůdčí úlohu. Krajina je základní jednotkou a existuje silný důraz 
na kvalitu života. Zpočátku jsou tyto změny vyvolány tlaky „sho-
ra dolů“, které jsou později nahrazeny vývojem „zdola nahoru“. 
Tento proces je nastartován sérií extrémních událostí. V roce 2050 je 
současná EU nahrazena dvěma aliancemi – zemí bohatých na vodu 
a zemí chudých na vodu. Otázky životního prostředí jsou řešeny na 
úrovni ekoregionů, a nikoliv zemí. Celková poptávka po vodě klesá, 
jsou implementovány jednotlivé vodní politiky a před rokem 2015 
je Směrnice 2000/60/ES aktualizována a stává se účinnější.
Výsledky projektu jsou zveřejněny jak na stránkách projektu http://

www.environment.fi/syke/scenes, tak prostřednictvím odborných 
periodik a konferencí.

Závěr
Výsledky obou zmíněných výzkumných aktivit jsou, spolu s dal-

šími výzkumnými projektu v EU a ve světě, dobrým základem pro 
IPCC. Na tyto práce musí navázat IAV komunita a připravit finální 
dopadové scénáře, které budou zveřejněny v páté hodnotící zprávě 
IPCC. To se neobejde bez potřeby řešit mnohé problémy spojené 
s homogenizací výstupů z rozdílných projektů z různých oblastí 
výzkumu. Některé z těchto problémů jsou popsány např. v [21]. 

Dosavadní výstupy jsou využitelné také jako základ pro zpřesňo-
vání hodnocení dopadů klimatické změny na jednotlivé sektory 
v České republice. Dosavadní vědecké práce v ČR, včetně nedávno 
ukončeného projektu VaV – SP/1a6/108/07 „Zpřesnění dosavadních 
odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodář-
ství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“, dosud 
vycházejí ze scénářů SRES a jejich modifikací. Je nyní na české 
vědecké komunitě, jak dokáže výše popsané podklady, tj. zejména 
nové RCPs a scénáře připravené v rámci projektu SCENES, použít 
a regionalizovat na podmínky ČR. Definované 4 RCPs budou jedno-
značným základem pro klimatology pro modelování změny klima-
tických podmínek. Naopak použití scénářů SCENES českou IAM 
vědeckou komunitou nemusí být akceptovatelné, neboť tyto scénáře 
a následná kvantifikace jejich dopadů vznikaly v rámci úzce zaměře-
ného projektu na sektor vodního hospodářství. Pro vodohospodáře 
však mohou být prvním podkladem, ze kterého je možno vycházet 
při hodnocení dopadů klimatické změny na sektor vody. V této 
souvislosti je třeba si uvědomit jednu zásadní skutečnost: v České 
republice se doposud ve vztahu ke klimatické změně hodnotily 
pouze dopady na dostupnost vody, ale prakticky se nehodnotily 
dopady na změnu požadavků na vodu. Hodnocení změn požadavků 
na vodu se zatím omezují na obecná konstatování, že zajištění vody 
bude limitujícím faktorem pro zemědělství apod.
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For the evaluation of climate change impacts are used scenarios, 
which describe the different variants of the likely evolution of 
climate change and its impacts on society. Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) is leader in this process. Results 
are published in Assessment reports. Fourth assessment report 
(AR4) published in 2007 has been criticized for using sequential 
approach to develop of scenarios and also for used scenarios from 
2000. Therefore, the IPCC decided to develop new scenarios for the 
fifth assessment report (AR5), and also to change the framework. 
There was series of panel of experts and workshops between 2005 
and 2007. These meeting were focused on develop new approach to 
preparing climate change scenarios. This article summarized change 
of approach to developing new scenarios for fifth assessment report 
IPCC on the base of the published documents of IPCC or other institu-
tions and articles published in scientific periodicals.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

V předvečer Přehradních dnů 2012

Vojtěch Broža

V roce 2011 tomu bylo 50 let, co se prof. L. 
Votruba stal předsedou Československého pře-
hradního výboru, nově začleněného do rámce 
ČSVTS a začal uskutečňovat pojetí této institu-
ce nejen jako reprezentanta vůči Mezinárodní 
přehradní komisi (ICOLD), ale zejména jako 
širšího sdružení odborníků působících v zájmu 
zvýšení odborné úrovně přehradní výstavby 
u nás a dal podnět k pořádání odborných 
konferencí zaměřených na aktuální problémy 
tehdy rychle se rozvíjejícího oboru v celosvě-
tovém měřítku – Přehradních dnů.

Do té doby naše mezinárodní odborné 
kontakty v oboru přehrad byly dost žalostné. 
V roce 1955 se světového přehradního kon-
gresu v Paříži zúčastnil pouze T. Ježdík, v roce 
1958 v New Yorku oficiálně nikdo.

Rok 1961 je možno označit jako zlomový. 
V Římě se tehdy uskutečnil další přehradní 
kongres (ICOLD), k němuž z tehdejší ČSR 
bylo předloženo 12 individuálních příspěvků, 
rovněž účast 11  našich odborníků na jednání 
byla pozoruhodná.

Na kongres logicky navázala celostátní kon-
ference o problematice přehrad, jejímž hlavním 
cílem bylo rychle přenést nejnovější poznatky 

do praxe přípravy a výstavby přehrad u nás. 
Tak odstartovala tradice Přehradních dnů, 
postupně stále více prestižní akce v oboru hyd-
rotechniky u nás. Koncepci nového Českoslo-
venského přehradního výboru a Přehradních 
dnů je třeba chápat v jednotě a hodnotit její 
význam i ve vztahu k reálné hrozbě izolace od 
světa, s ohledem na tehdejší politické poměry. 
Přehradní dny se staly v počáteční fázi průkop-
nickou odbornou akcí – později významnou 
součástí a předmětem zájmu našich vodohos-
podářů.

Po létech každoročního pořádání se cyklus 
ustálil na dvouleté periodicitě, která zůstala 
zachována i po rozdělení Československa na 
přelomu let 1992/1993 s tím, že se v pořádání 
střídá česká a slovenská strana. Přehradní 
dny 2012 budou uspořádány, v pořadí již po 
třiatřicáté, v prostoru VD Seč na Chrudimce, 
v následujícím měsíci červnu. Tíhu uspořá-
dání na sebe vzali zejména pracovníci Povodí 
Labe, s.p.

V průběhu let se pozornost přehradářů, 
nejen u nás, přesunula od otázek výstavby 
nových objektů hlavně na provozní problema-
tiku vodních děl na tocích, s trvalou pozorností 

technickému stavu a bezpečnosti přehrad. Ten-
to posun se logicky odráží i v programu připra-
vovaných Přehradních dnů. Aktuální zejména 
ve vztahu vůči veřejnosti se v současné době 
stal výběr chráněných lokalit pro potenciální 
výstavbu nádrží v ČR, budou-li v budoucnu 
naléhavé potřeby, zejména v oblasti zásobování 
vodou. Výběr je kompromisem po náročných 
jednáních zástupců ministerstev zemědělství 
a životního prostředí, přičemž z dříve hájených 
více než čtyř set lokalit se dospělo k počtu něco 
překračujícím padesátku.

Přesto se „pořádají“ protesty obcí, vyjadřují 
se politici a další autority atd. apod. Přitom 
současná stav je stádiem velmi vzdáleným 
jakýmkoliv krokům směřujícím k realizaci 
staveb. V zásadě jde stále o totéž. Požadujeme 
zajištění všeho pro náš životní standard, ale 
v žádném případě nejsme ochotni pro to coko-
liv „obětovat“. Tyto postoje jsou známé ve vodo-
hospodářské problematice např. při přípravě 
opatření pro zmírnění účinků povodní, stejně 
je tomu v dopravě i dalších oblastech.

A co s tím? Z odborného hlediska musíme 
trvale opakovat argumenty obhajující naše 
návrhy na řešení. Takové konference, jako 
jsou Přehradní dny, ani v tomto ohledu ani 
po 50 letech nic neztrácejí na aktuálnosti. 
Proto letos pokračují v duchu dobrých tradic 
minulých let.

Případní zájemci o účast na konferenci 
mohou organizátory kontaktovat na pre-
hradnidny@pla.cz.

prof. Vojtěch Broža
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Teplo z odpadních vod
Firma HUBER jako odborník v oblasti nakládání s odpadními 

vodami dodává nejen technologie pro zacházení s domovními a prů-
myslovými odpadními vodami, ale i systémy pro opětovné využití 
tepla z odpadních vod.

Odpadní voda obsahuje termální energii, kterou jsme schopni čás-
tečně získat. Jenom velmi zřídka je odpadní voda teplá natolik, aby 
mohla budovy nebo vodu ohřívat přímo, avšak jsme schopni z ní teplo 
získat pomocí tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo pracuje jako led-
nice: odebere teplo z média, tím je ochladí a přenese teplo teplejšímu 
médiu, čímž je ohřeje ještě více. Rozdíl v teplotách těchto dvou médií, 
studenější a teplejší odpadní vody, se nazývá poměr účinnosti tepelného 
čerpadla a bývá pro tento typ aplikace nejčastěji v rozmezí 4 až 6.

Firma HUBER nabízí řešení pro opětovné využití tepelné energie 
z odpadních vod ve třech různých způsobech aplikace:
• Lokální a krátké koloběhy tepla (decentralizovaná rekuperace 

tepla).
• Rekuperace tepla z kanalizace (HUBER ThermWin®).
• Sušení kalů teplem odpadních vod (v centrálních čistírnách odpad-

ních vod).

Průmyslové odpadní vody:  Horká průmyslová odpadní voda musí 
být ještě před vypuštěním často ochlazována. Poskytujeme čisticí 
procesy pro aplikaci přímo v místě vzniku odpadních vod (optimální 
řešení). Dodáváme i tepelná čerpadla, která zajištěnou tepelnou ener-
gii transformují na vyšší teplotu.
b) Rekuperace tepla z kanalizace (HUBER ThermWin®)

Zdrojem energie, kterému nebyla dostatečně věnována pozornost, 
jsou komunální splašky, mající celoročně teplotu cca 10–20 °C, díky 
které mohou být použity k vytápění. Výzvou zůstává co nejefektivnější 
získávání takovéto tepelné energie. Moderní světoví výrobci vyvíjejí sto-
kové systémy s již zabudovanými tepelnými výměníky, nebo se zabývají 
instalacemi do stávajících stok. Tyto systémy ale vyžadují velké dimen-
ze stokových profilů a zároveň mohou být ohrožovány plovoucími 
nečistotami, sedimenty apod. Taktéž firma HUBER v tomto poli zájmu 
nezůstala stranou a v současné době uvádí na trh systém TubeWin®, 
který se dá instalovat do stok o minimálním DN 1000 mm.

Společnost HUBER vyvinula vlastní moderní systém rekuperace 
tepelné energie (Therm-Win), který eliminuje výše uvedená negativa 
na minimum. Zařízení RoK4 pročistí splašky z kanalizace, které jsou 
následně čerpány skrze na povrchu umístěný tepelný výměník a poté 
navráceny zpět do kanalizace. Jelikož dochází k čerpání a filtraci splaš-
ků, je možné použít kompaktních a ekonomicky výhodných tepelných 
výměníků, produkujících stabilní a dobře zpracovatelný proud pro 
získávání tepelné energie. Vracející se splašky splachují nečistoty 
zachycené česlemi přes přepad zpátky do kanalizace.

Výhody systému HUBER ThermWin jsou především tyto:
• Inovativní technologie využívající obnovitelný a trvalý zdroj 

energie.
• Decentralizovaný a lokální zdroj tepla, který je zcela zdarma.
• Finančně rentabilní od klidových průtoků 10 l/s.
• Zanedbatelný vliv na procesy čištění vod (ochlazení splašků pouze 

o 1–2 °C)
• Nezávislé na světlosti kanalizačního potrubí.
• Kompaktní tepelný výměník je umístěn na povrchu, ne v podzemí 

(snadný přístup pro instalaci a údržbu).
• Minimální rozsah stavebních prací (pouze šachta kolmá na kana-

lizační vedení).
• Minimální zásah do stávající kanalizace (pouze vyvrtání dvou 

děr).
c) Sušení kalů teplem odpadních vod (v centrálních čistírnách 
odpadních vod)

Požadavky pro sušení stokových kalů jsou silně závislé na dostup-
ném zdroji tepelné energie. Solární energie není dostatečně dostupná 
celoročně, a už vůbec ne 24 hodin denně. Z důvodu redukce prosto-
rových požadavků, ale i z důvodu nepřetržitého sušení během celého 
roku i nocí, je vhodné zajistit dodatečný zdroj energie pro sušení.

Ideální zdroj recyklované tepelné energie je v odpadní vodě, která 
sice není příliš horká, ale je dostupná na každé ČOV. Použitím tepel-
ných čerpadel můžeme navýšit získávanou teplotu až na úroveň, 
která umožňuje tepelnou energii spolehlivě a efektivně použít pro 
sušení kalů za nízkých teplot. Tepelné čerpadlo vytváří od 4 do 6 kWh 
použitelné tepelné energie.

Sludge2energy – projekt pro využití kalů
Nutnost zajistit trvale udržitelné způsoby nakládání s čistírenskými 

kaly, ať už z energetického, ekonomického či ekologického-legislativ-
ního hlediska, vedla k vytvoření projektu sludge2energy, který měl 
zajistit maximální eliminaci negativ při nakládání s kaly.

Projekt LIFE06 ENV/D/000460, který byl roku 2006 založen za 
podpory evropských dotací firmou HUBER, si kladl za cíle především 
následující:
• Demonstrace decentralizovaného termického zpracování čistí-

renských kalů na inovované čistírně odpadních vod pro efektivní 
získání elektrické a tepelné energie přímo v místě čistírny.

• Pokusné zařízení v německém Straubingu mělo představit energe-
ticky soběstačný provoz při dodržení zadaných parametrů.

a) Řešení HUBER pro lokální a krátké tepelné smyčky
Existují dvě možnosti:

• Můžeme upravovat čerstvou a horkou odpadní vodu v místě, kde 
je produkována, a opětovně ji použít jako teplou servisní vodu 
(splachování, praní apod.). Výhodou tohoto řešení je samotné zno-
vupoužití vody a zároveň rekuperace tepla.

• Pomocí tepelného výměníku můžeme z odpadní vody získat teplo, 
které lze dále díky tepelným čerpadlům zvýšit na vyšší teplotu. Tato 
tepelná energie může být použita pro vytápění. Výhodou systému 
je především získávání média s vyšší teplotou, než má samotná 
čerstvá odpadní voda.
Závisí na lokálních podmínkách, zda je vhodnější užití první, či 

druhé varianty, nebo jejich kombinace.
Domovní odpadní vody: Šedé, ale i chladnější smíchané domovní 

odpadní vody jsou shromažďovány a upravovány odděleně, poté 
dochází k rekuperaci vody, ale i tepelné energie. Většinou nejsou 
zvláštní požadavky na teplotu takto získané servisní vody. Z toho 
důvodu je systém obohacován o tepelné výměníky a tepelná čerpa-
dla, pomocí nichž je servisní voda ochlazována a čistá pitná voda 
případně ohřívána. 

Komerční odpadní vody: Vhodným příkladem je veřejná prádelna, 
která vypouští horkou vodu. Tuto prací vodu upravujeme chemic-
ko-fyzikálními procesy a recyklujeme ji. Výhody spočívají nejen 
v úspoře čerstvé vody a tepelné energie, ale i v možném omezení 
spotřeby pracích prostředků. Dodatečně lze také získávat zbývající 
tepelnou energii z přebytečné prací vody a pomocí tepelných čerpa-
del ji patřičně využívat.

HUBER SE – energeticky hospodárné technologie pro nakládání s odpadními vodami
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• Zmenšení množství kalů k likvidaci na cca 1/8 odvodněného 
kalu.

• Snížení emisí z dopravy kalů.
• Příprava hodnotné suroviny pro zpětné získávání fosforu.
• Přispění k redukci nákladů zpracováním dalších komunálních 

zbytkových hmot, jako shrabků, materiálů z péče o krajinu nebo 
zbytků z kompostáren.

• Koncepce standardizovaných komponentů pro jednoduchou pře-
nositelnost procesu a integraci do čistíren v celé Evropě (50 000 až 
200 000 EO).

• Poskytnutí dlouhodobě zajištěného, ekologického a hospodárného 
způsobu nakládání, s kalkulovatelnými náklady, pro komunální 
odpadové hospodářství.
Zmíněné pokusné zařízení, ale i celý přenositelný koncept projektu, 

se skládá z několika hlavních prvků, které plní následující funkce (od 
vstupu kalu po vypouštění zplodin):
• Odvodnění kalu (z 4 na 25 % obsahu sušiny) a jeho dočasné usklad-

nění v akumulační nádrži.
• Vysušení kalu (na 65 % obsahu sušiny).
• Spalování kalu a využití ohřívané vody pro předchozí sušičku.
• Získávání tepelné energie ze spalin (výměník) a případné genero-

vání elektrické energie.
• Čištění zplodin a vypouštění komínem.

Nezbytná opatření, bez kterých by projekt sludge2energy nemohl 
probíhat a ani by nedosáhl očekávaných výsledků, byla rozdělena do 
několika podsouborů:

Řízení projektu a podávání zpráv
Koordinace a dokumentace projektu, pravidelná setkání pracov-

ních skupin, hodnocení dosažených výsledků, přehodnocení situace 
a uspořádání podrobností.
Adaptace sušení s horkovzdušnou recirkulací

Postupy manipulace s palivy, adaptace procesu spalování, návrh 
regenerátorů Pebble Heater a trubního systému, zapojení turbíny, 
adaptace čištění kouřových plynů, měřicí a regulační techniky, vysta-
vení a předání podkladů pro schvalovací řízení.
Dodávka, instalace a uvedení zařízení do provozu

Vypsání a zadání prací; vlastní výroba komponentů; výstavba zaří-
zení; uvedení do provozu.
Zkušební fáze, optimalizace provozu

Realizace optimalizačních opatření; využití přídavných paliv; 
vydání provozní příručky.
Přechod na dlouhodobý provoz

Dlouhodobý provoz; hodnocení z hlediska poškození korozí a opo-
třebením; koncepce standardních řešení.
Publikování výsledků

Slovo závěrem
Výsledky projektu sludge2energy, ale i vývoj, zkušenosti, prodejní 

úspěchy a provoz jiných pokrokových technologií pro energeticky 
hospodárné nakládání s odpadními vodami potvrzují skutečnost, že 
je firma HUBER předním světovým průkopníkem v oblasti zásadních 
inovací v moderním ekologickém čistírenství.

Ing. Jan Ševčík
HUBER CS spol. s r.o., Cihlářská 19, 602 00 Brno ,

 Tel.: +420 532 191 545, Fax:+420  532 191 575 
 E-mail: info@hubercs.cz, http://www.hubercs.cz

HUBER SK, Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, 
Tel.: 00421 484 143 632, Fax: 00421 484 143 632

 E-mail: hubersk@stonline.sk
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Minimalizace spotřeby technologické vody 
Technologické vody jsou v mnoha provozech nezbytným médiem 

pro zajištění výroby. Řada výrobních procesů vyžaduje značnou 
potřebu vody. Technologická voda je v mnoha případech ve výrobním 
procesu významně znečištěna a je jako odpadní voda vypouštěna do 
kanalizace, případně, při nesplnění limitů stanovených kanalizačním 
řádem, je likvidována jako kapalný odpad.

S vývojem evropských i světových trendů v nakládání s odpadními 
vodami vzrůstá legislativní, ekonomický i ekologický tlak na provozy, 
kde spotřeba vody představuje podstatnou část provozních nákladů. 
Tento stav nutí výrobní sféru přehodnotit dlouholeté provozní návyky, 
změnit způsob nakládání s technologickými vodami a hledat opatření, 
která sníží spotřebu technologické vody na minimum.

Zejména ve strojních provozech hygienické hledisko umožňuje 
uvažovat s recirkulací technologické vody. Podmínkou je zajistit účin-
né čištění použité technologické vody a snížit koncentrace polutantů, 
které v průběhu výrobního procesu technologickou vodu znečistí.

S úspěchem se daří zásadním způsobem snížit spotřebu techno-
logické vody ve sklářských provozech. Tlakové lisy a brusné stroje 
jsou chlazeny vodou s přídavkem chladicí emulze. Technologická 
voda je při těchto procesech kontaminována mazivy obvykle na bázi 
ropných a minerálních látek a jemnými částicemi obrusu skla. Vlivem 
teploty chladicí vody po průtoku výrobním zařízením je podstatná 
část polutantů ve vodě v emulgované formě. Koncentrace C10 –C40 ve 
vodě i při tzv. „ztrátovém“ způsobu využití chladicí vody obvykle 
překračuje limitní hodnoty kanalizačního řádu. V případě recirkulace 
chladicí vody v uzavřeném okruhu bez čištění by v krátké době došlo 
k poškození chladicího systému a zanesení potrubních rozvodů vody. 
Náklady na vodné a stočné by v případě „ztrátového způsobu“ hospo-
daření s vodou překročily reálné parametry rentability výroby.

ABESS, s.r.o., již řadu let řeší projekty minimalizace spotřeby vody 
v různých výrobních odvětvích a čištění vysoce znečištěných prů-
myslových odpadních vod. Naše koncepce čištění technologické vody 
umožňuje dlouhodobě vodu recirkulovat v uzavřeném okruhu. 

Příklady a základní parametry realizovaných projektů:
Sklárny Kavalier, a.s. – výroba varného skla
•	 průtok chladicí technologické vody  ............................ 100 m3/hod.,
•	 koncentrace C10 –C40  v chladicí vodě po průtoku výrobním zaříze-

ním .................................................................................. 15–25 mg/l,
•	 uzavřený okruh technologické chladicí vody včetně systému chla-

zení.
Koncepce ČOV:
•	 realizace mechanicko-biologické ČOV s aerobním biochemickým 

rozkladem C10–C40 ,
•	 mechanický stupeň: ručně stírané česle, vírový lapák písku,
•	 biologický stupeň: aktivační nádrž s vloženými nosiči biomasy,
•	 separace kalu: automatický mikrosítový bubnový filtr,
•	 nepřetržitý provoz, 
•	 kontinuální čištění chladicí vody.
Efekty projektu:
•	 100% recirkulace chladicí vody,
•	 uzavřený okruh chladicí vody, 
•	 ekonomická návratnost 15 měsíců.

AGC Automotive Czech a.s. – výroba automobilových skel, 
broušení skla na přípravných linkách  
•	 průtok chladicí technologické vody ............................... 50 m3/hod.,
•	 koncentrace NL v chladicí vodě po průtoku 
 výrobním zařízením ..................................................800–1000 mg/l,

Koncepce ČOV:
•	 chemické srážení a mikrofiltrace,
•	 nepřetržitý provoz, 
•	 kontinuální čištění chladicí vody.
Efekty projektu:
•	 uzavřený okruh technologické chladicí vody,
•	 100% recirkulace chladicí vody,
•	 zachování vlastností chladicí emulze,
•	 ekonomická návratnost 1 rok.

Další příklady úspěšně realizovaných projektů:
Tomil, s.r.o.– výroba kosmetiky a čisticích prostředků
•	 průtok chladicí technologické vody ................................. 15 m3/den
•	 znečištění vody po průtoku výrobním zařízením
  .......................................................... CHSKCr:  10 000÷14 000 mg/l
  NL:  600÷800 mg/l
  PAL:  1000÷3000 mg/l
Koncepce ČOV:
•	 chemické srážení,
•	 diskontinuální provoz.
Efekty projektu:
•	 redukce znečištění a splnění limitů kanalizačního řádu,
•	 vyřešení legislativních i ekologických problémů.

KSM Castings CZ, a.s. - mechanické opracování hliníkových 
odlitků
•	 průtok chladicí technologické vody ..........................15–22 m3/den,
•	 znečištění vody po průtoku výr. zařízením  ........... CHSKCr:  1000 mg/l
  NL:  4000 mg/l
  PAL:  15–45 mg/l
Koncepce ČOV:
•	 chemické srážení a mikrofiltrace,
•	 diskontinuální provoz.
Efekty projektu:
•	 recirkulace technologické vody,
•	 vyřešení legislativních i ekologických problémů.

Pro úspěšné řešení každého zadaného problému je nezbytné dodržet 
tato základní pravidla:
•	 získat podrobné zadávací podklady,
•	 seznámit se s řešeným provozem,
•	 realizovat modelové, případně poloprovozní zkoušky pro ověření 

účinnosti navrženého způsobu čištění vody,
•	 individuální přístup ke každému projektu,
•	 čistírenská zařízení a systém distribuce technologické vody navr-

hovat a konstruovat individuálně, v závislosti na provozních i sta-
vebně-technických podmínkách konkrétního zákazníka.
Z uvedených příkladů jednoznačně vyplývá, že realizace efektiv-

nějších způsobů nakládání s technologickou vodou přináší reálné 
ekonomické výsledky. Návratnost vynaložených prostředků je obvykle 
rychlejší, než je tomu u investic do výrobních zařízení. Snižování spo-
třeby technologické vody i úroveň jejího čištění představují v mnoha 
provozech významný intenzifikační faktor, který umožňuje zásadně 
snížit provozní náklady, zlepšit rentabilitu a konkurenceschopnost 
a současně omezit negativní vlivy na životní prostředí. Je paradoxem, 
že při současných trendech legislativy v oblasti vodního hospodářství 
a ochrany životního prostředí v zemích EU se řada i významných 
výrobců strojních zařízení, které mají značné nároky na spotřebu 
technologické vody, problematikou čištění a dlouhodobého využití 
technologické vody v uzavřených systémech nezabývá. Moderní 
a vysoce účinné technologie, technická zařízení a produkty pro čiš-
tění průmyslových vod, které jsou dnes k dispozici, mohou přispět 
k lepšímu hospodaření a nakládání s vodou. 

Efektivní čištění odpadních vod a následné využití vyčištěné vody 
se nabízí i v komunální sféře. Membránové technologie čištění odpad-
ních vod přináší zásadní změnu v kvalitě vyčištěné vody a mohou 
přispět k významnému snížení spotřeby vody, při současném splnění 
přísných hygienických kritérií. 

Dá se předpokládat, že očekávaný strmý nárůst cen vodného a stoč-
ného bude čím dál tím více dostatečnou motivací pro změnu kon-
cepce nakládání s vodou. Voda je prognózovaná strategická surovina 
21. století a je nutné změnit způsoby s jejím hospodařením. Možnosti 
řešení jsou k dispozici.  

Ing. Jana Stejskalová
ABESS, s.r.o. AGC Automotive Czech a.s. – čistírna technologických vod
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Otevřená odpověď na článek Vliv úhrnů a intenzit 
dešťů na ztráty půdy vodní erozí (VH 4/2012)

Josef Krása, Tomáš Dostál

Miloslav Janeček, Eliška Kubátová a Eva 
Pro cházková publikují ve Vodním hospodářství 
výsledky výzkumu erozního účinku deště. Pod-
kladem pro zpracovanou analýzu je úctyhodný 
počet vyhodnocených srážkových epizod. Je o to 
větší škoda, že s daty je zacházeno samoúčelně, 
s cílem podpořit předem stanovenou hypotézu 
autorů studie. Dalším omezením vědecké úrov-
ně článku je zamlčování řady faktů o roky probí-
hajícím výzkumu v publikované oblasti, s nímž 
byli autoři podrobně seznámeni a měli možnost 
se na něm podílet. Společným postupem a sjed-
nocením datových sad by bylo přitom možno 
dosáhnout výsledku s výrazně vyšší vypovídací 
hodnotou. To jsou hlavní důvody pro publikaci 
našeho diskusního příspěvku. Uvědomujeme 
si přitom celospolečenský dopad erozního pro-
cesu na půdu i vodní zdroje. Správné určování 
intenzity eroze není snadné a není dosud plně 
vyřešeno u nás ani ve světě.

Nejprve se podívejme na rozpory, chybné 
interpretace faktů a nesrovnalosti v metodice 
řešení. 
1. V článku není uvedena přesná metodika 

řešení, je však několikrát naznačeno, že 
docházelo k cílenému výběru hodnocených 
dešťů, jež nebyly v řešených stanicích 
vyhodnoceny všechny. Vypočtené roční 
průměry R-faktoru nelze považovat za správ-
né, nejsou-li postaveny na nepřerušených 
datových řadách.

2. V tab. 1 jsou uvedeny hodnoty ročních prů-V tab. 1 jsou uvedeny hodnoty ročních prů-
měrů R-faktoru v rozmezí 25,4–74,9 (N.ha-1). 
Hodnoty jsou dále ve spojení s denními úhr-
ny (bez citace metodiky odvození R z den-
ních úhrnů) využity k tvorbě mapy (obr. 2). 
V závěru článku je přiznáno, že v horských 
oblastech dosahuje R-faktor průměrných roč-
ních hodnot 120 (N.ha-1). Tyto hodnoty jsou 
však pro výpočet republikových průměrů 
záměrně vyloučeny.

3. Není příliš vhodné prezentovat průměrnou 
hodnotu R-faktoru jednoho hodnoceného 
deště (sloupec 10 – tab. 1). Jedná se o zavá-
dějící hodnotu, jíž nelze k výpočtu erozního 
smyvu nijak využít. 

4. Tab. 2 – stát Idaho (USA) – v publikaci posta-Tab. 2 – stát Idaho (USA) – v publikaci posta-
vené na skutečných měřených srážkách pro 
ČR je irelevantní použít pro podporu vlastní 
hypotézy data z takto vzdálené a klimaticky 
odlišné oblasti světa.

5. V článku je prezentována mapa vytvořená 
z tzv. „useknutých průměrů“ (obr. 3). Statis-
ticky se jedná o běžný postup, chceme-li se 
lépe přiblížit mediánovým hodnotám sou-
boru dat. Tento postup je nicméně v případě 
R-faktoru zcela irelevantní. R-faktor (a erozní 
smyv) je tvořen zejména extrémními událost-
mi, a to právě těmi s nejvyššími hodnotami 
úhrnů i intenzit. Každý erodolog s experi-
mentální praxí si je vědom významu nejú-
činnějších srážek pro celkový objem smyvu 
za daný čas. Pro výpočet průměru nelze tyto 
epizody ze souboru dat prostě odebrat. Jedná 
se o nejzásadnější problém celého článku, 
vědecky neobhajitelná mapa je evidentně 
odvozena pro podporu předem stanoveného 
cíle, kterým je paušálně zdvojnásobit dosud 
prosazovanou hodnotu 20 (N.ha-1).

6. V kapitole Ověření kritérií R-faktoru je na str. 
136 publikována rovněž omluva a obhajoba 
dosud prosazované hodnoty R = 20. Ačkoli 
je přiznáno, že při jejím odvození byla 
před lety manipulována původní metodika 
výpočtu snížením vstupních srážek o 10 mm 
jejich úhrnu, je tento krok monitoringem 
vznikajícího povrchového odtoku nejen 
vysvětlován, ale opakovaně obhajován, 
dokonce s využitím citací nesouvisejících 
metod (MUSLE) a dat (stát Montana – USA). 
Skutečný vědec, je-li konfrontován se sku-
tečností odporující jeho původní hypotéze, 
tuto opustí, ověřuje nová data a nebrání 
se změně názoru. V této souvislosti je zde 
nutno upozornit, že profesor Janeček byl na 
rozpor mezi hodnotami R-faktoru používa-
nými v ČR a jejím bezprostředním okolí upo-
zorněn naším vědeckým týmem již v roce 
2002 a opakovaně byl seznamován s řadou 
prokazatelných výsledků ukazujících na 
hodnotu R-faktoru výrazně vyšší a prosto-
rově proměnlivou.

Nyní ještě krátce komentujme celkovou 
koncepci článku z odborného a vědeckého 
hlediska. V článku zcela dominují pasáže 
v impaktovaných časopisech označované 
jako „results and conclusions“. Přitom však 
článek prakticky postrádá pasáž označovanou 
jako „materials and methods“. Proto v článku 
chybí nejen popis skutečné metodiky odvoze-
ní prezentovaných hodnot (což je vzhledem 
k rozsahu Vodního hospodářství pochopitelné), 
ale zejména odkazy na podobné a související 
dosažené výsledky v ČR a relevantní rešerše. 
Citovány nejsou ani výsledky, dosažené v této 
oblasti ostatními týmy v posledních letech 
přímo v ČR.

V ČR se přitom výzkumu R-faktoru dlouho-
době věnuje několik vědeckých týmů. Těmi 
hlavními již od 50. let 20. století byly nebo jsou 
– ČVUT v Praze (dříve prof. Holý, doc. Pretl, 
doc. Vrána, později pak doc. Dostál, doc. Krá-
sa a jejich spolupracovníci), VÚMOP a ČZU 
v Praze (prof. Janeček, Ing. Kubátová a jejich 
spolupracovníci), VUT a Mendelova univerzita 
v Brně (prof. Toman a jeho spolupracovníci, 
doc. Dumbrovský). Krom toho i řada dalších 
jednotlivců i celých týmů. Tyto osobnosti 
a týmy publikovaly o R-faktoru za dobu cca 
50 let řadu významných statí. Např. již v roce 
1975 publikoval doc. Pretl mapu regionalizace 
R-faktoru s hodnotami vysoce převyšujícími 
20 (N.ha-1). Ing. Krása profesoru Janečkovi 
osobně od roku 2005 několikrát prezentoval 
publikované i úplné výsledky nového výzkumu 
R-faktoru, jež souhrnně představil ve své habi-
litaci (2010). Uvedené týmy přitom disponují 
ucelenými datovými řadami vyhodnocených 
minutových záznamů srážek (v souhrnu více 
než 1500 erozních epizod) z mnoha stanic 
a z nich odvozenými výstupy. Propojení dat 
získaných na různých pracovištích by tak 
jistě vedlo k významnému posunu v přesnosti 
stanovení erozního účinku srážek pro celou 
Českou republiku.

Závěrem je třeba konstatovat, že článek pre-
zentuje skutečně významné množství vyhod-
nocených srážkoměrných dat a rovněž velmi 
cenná data získaná experimentálním měřením 
smyvu. Výsledky této práce jsou zcela jistě 
přínosem v erozním výzkumu v ČR. Nicméně 
uvedená interpretace dosažených výsledků 
neodpovídá skutečnému stavu poznání v ČR 
v roce 2012 a zejména v závěru prezentovaná 
hodnota 40 (N.ha-1) není obhajitelná jako rele-
vantní pro celé území ČR.

Josef Krása (josef.krasa@fsv.cvut.cz), 
Tomáš Dostál
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Hospodaření s dešťovými vodami – WAVIN INTESIO

Od února letošního roku platí norma ČSN 759010, která jako první 
řeší návrh zasakovacích zařízení. Tato norma přináší do problema-
tiky nová pravidla a přístupy, které byly dosud řešeny obvykle dle 
německé  DWA – A 138. Ve 4. kapitole nové normy „Geologický prů-
zkum“, jsou nyní podrobně popsány vstupy a zejména výstupy (sta-
novení koeficientu vsaku), které dále zasahují do samotného výpočtu 
a jsou v zásadě limitujícími parametry pro likvidaci 
dešťových vod – zasakováním. Kvalitně provedený 
geologický průzkum, doufejme, přinese „jasno“ do 
návrhu zasakování dešťových vod.

Přestože jsme konfrontováni s finančními krize-
mi celosvětového měřítka, dochází stále k nárůstu 
zastavěného území. Neustále se tak snižuje množství 
dešťových vod, které přirozeně zasakují do půdního 
prostředí a mohou se tak podílet na velkém koloběhu 
vody v krajině. Koncern Wavin, který je na českém trhu zastoupený 
společností WAVIN OSMA s.r.o., se dlouhodobě věnuje „dešťovým 
vodám“ a v rámci svého produktového portfolia nabízí celou škálu 
technických řešení dané problematiky. Wavin také dále reagoval na 
legislativu Evropské unie, která se ve svých směrnicích věnuje ochran-
ně podzemních a povrchových vod a také prevenci před povodněmi. 
Tato situace vyústila ve vytvoření uceleného systému pro hospodaření 
s dešťovými vodami pod názvem INTESIO.

WAVIN INTESIO – systém pro efektivní a dlouhodobé hospo-
daření s dešťovými vodami v sobě zahrnuje pět základních částí 
– funkcionalit, které jsou na vysoké technické a kvalitativní úrovni.  
Jsou to tyto části:
1)  ZACHYCENÍ dešťové vody

Zahrnuje systém podtlakového odvodnění střech Wavin Quick-
stream PE a PVC, systém uličních spustí a drenážní systém Wavin 
X-Stream perfor.
2)  TRANSPORT dešťové vody 

Obsahuje ucelený systém šachet Wavin Tegra s výkyvnými hrdly 
a různou škálu potrubí z materiálu PP a PVC.
3)  FILTRACE dešťové vody

Zahrnuje filtrační zařízení různého principu, mezi které také patří 
např. Wavin Corso – hydrodynamický separátor s vysokou účinností 
až pro částice menší než 1 mm.

4)  ZASAKOVÁNÍ A RETENCE dešťové vody
Osahuje akumulační boxy Wavin Azura, Wavin Q-bic a zasakovací 

perforované potrubí Wavin X-Stream GT Perfor.
5)  REGULACE ODTOKU dešťové vody

Zahrnuje různé prvky pro snížení průtoku a nově také vírové ventily 
Wavin Corso.

Cílem INTESIO je nabídnout ucelený systém pro 
hospodaření s dešťovou vodou, který bude jak kva-
litní a dlouhodobě funkční, tak i finančně úsporný. 
Koncepci řešení je vhodné zohlednit nejlépe již na 
začátku investičního záměru, ale je možné také již 
připravený projekt přeprojektovat, přepočítat a zjistit 
případnou materiálovou a montážní úsporu. Násled-
ně, při dodržení obchodních a technických podmí-
nek, získává navržený systém záruku funkčnosti až 

10 let. Návrh systému INTESIO je podpořen moderními softwarovými 
aplikacemi, které umožňují navrhnout více variant a najít tak optimál-
ní řešení pro konkrétní situace.

Jedním z projektů Wavin INTESIO, který spojuje uceleně již od fáze 
projektového řešení více funkcionalit (zde: Zachycení, Transport, 
Zasakování) je Obchodní centrum Tesco Mladá Boleslav. Na tomto 
projektu se propojil systém Wavin Quickstream PE (podtlakové odvod-
nění střechy) s navazujícím kanalizačním systémem KG SN8, který 
odvádí vodu dále do zasakovacích galerií ze systému Wavin Q-bic. 
Celá střecha objektu (cca 8 300 m2) je odvodněna celkem 15 střešní-
mi vtoky a navazujícím odpadním svařovaným systémem z HDPE 
(celkem 287 m potrubí), který je sveden do 3 míst nejvhodnějších 
k dalšímu transportu dešťové vody za pomocí venkovní kanalizace. 
Následně jsou všechny dešťové vody z celého areálu (cca 20 700 m2) 
přerozděleny do tří samostatných zasakovacích objektů vytvořených 
z boxů systému Wavin Q-bic (celkový objem zasakovacích objektů 
je 670 m3). Tento systém je vybaven také revizními šachtami, které 
umožňují nejen revizi systému, ale také možnost čištění. 

Firma Wavin nabízí tento systém prostřednictvím týmu Intesio, 
který je připraven nabídnout řešení pro váš projekt. Kontaktujte nás 
na webových stránkách nebo na emailu: 

intesio@wavin-osma.cz
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Kaly a odpady 2012

Asociácia čistiarenských expertov SR v spo-
lupráci s Českou asociací pro vodu a Oddele-
ním environmentálneho inžinierstva FCHPT 
STU v Bratislave usporiadala v dňoch 15. a 16. 
marca 2012 tradičnú konferenciu KALY A OD-
PADY 2012. Konferencia sa konala v priesto-
roch hotela Lux v Banskej Bystrici v tradičnom 
dvojročnom cykle (raz za dva roky v Čechách, 
raz za dva roky na Slovensku), ktorým sa orga-
nizátori snažia udržať kvalitu prezentovaných 
príspevkov a atraktívnosť konferencie. Hlav-
ným cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor 
pre otvorenú prezentáciu najnovších informá-
cií, výskumných poznatkov a prevádzkových 
skúseností z nasledovných oblastí:
•	 aktuálne legislatívne a normotvorné aktivity 

v oblasti kalov a odpadov;
•	 kalové hospodárstvo čistiarní odpadových 

vôd, technológie spracovania kalov;
•	 odpadové hospodárstvo, spracovanie a zhod-

nocovanie odpadov;
•	 recyklácia odpadov;
•	 skládky odpadov;
•	 monitoring a analýza kalov a odpadov;
•	 energetické využitie odpadovej a cielene pes-

tovanej biomasy ako obnoviteľného zdroja 
energie, bioplynové stanice.
Konferencie sa zúčastnilo vyše 115 účastní-

kov a odznelo na nej 21 prednášok autorov zo 
štátnej správy, výskumných ústavov, vysokých 
škôl, podnikov a dodávateľských firiem z Čiech 
a Slovenska.

Okrem toho bolo prezentovaných 12 prác 
formou posterových informácií, s ktorých 
obsahom autori oboznámili účastníkov konfe-
rencie v päťminútových vystúpeniach v rámci 
samostatnej sekcie.  

Aj keď súčasná ekonomická situácia sa pod-
písala na zníženom počte účastníkov oproti 
predchádzajúcim ročníkom, kvalita prezen-
tovaných príspevkov bola na vysokej úrovni. 
Prispela k nej hneď prvá sekcia, venovaná 
legislatívnym a koncepčným otázkam kalového 
hospodárstva. Jednou z významných udalostí 
v odpadovom hospodárstve na Slovensku je 

schválenie Programu odpadového hospodár-
stva SR (POH SR) na roky 2011-2015, ktorý 
schválila vláda SR 22. februára 2012. Aj keď 
tento dokument uzrel svetlo sveta s viac ako 
ročným oneskorením, nachádza sa v ňom 
niekoľko zaujímavých noviniek v oblastiach, 
ktorých sa dotýka zameranie konferencie. Veľká 
pozornosť je v POH SR venovaná biologicky 
rozložiteľným odpadom a podpore ich spraco-
vania v bioplynových staniciach, či dokonca 
v existujúcich kapacitách čistiarní odpadových 
vôd. Toto môžeme považovať za výrazný krok 
vpred resp. „naším smerom“. Veď to nie je tak 
dávno, kedy na ČOV nebolo možné spracovávať 
odpady, pretože ČOV nebola zariadením na 
spracovanie odpadu. Výrazne k riešeniu tejto 
problematiky určite prispeje aj definovanie 
„konca stavu odpadu“, ktorý definuje, za akých 
podmienok prestáva byť odpad odpadom a stá-
va sa surovinou pre ďalšie využitie. Tieto infor-
mácie odzneli v prednáškach Ing. Bodíkovej, 
riaditeľky Centra odpadového hospodárstva 
a environmentálneho manažmentu SAŽP 
v Bratislave, a Ing. Šimkovicovej z rovnakého 
pracoviska a v diskusii k nim. Očakávame, že 
možnosť spracovania odpadov v stabilizačných 
nádržiach ČOV sa čím skôr objaví aj v legislatí-
ve odpadového hospodárstva.

To, že otázky energetickej spotreby na ČOV 
a jej zníženia sú v súčasnosti aktuálnymi 
témami stretnutí čistiarenskej odbornej ve-
rejnosti, je zrejmé. A týmto témam sa nevyhli 
ani príspevky prednesené v rámci druhej 
sekcie, venovanej kalovému hospodárstvu 
ČOV. Zaujímavou bola prednáška autorského 
kolektívu pod vedením firmy ASIO, s.r.o., 
Brno, s názvom „Možné úspory energie na 
stávajících ČOV“, ktorú predniesol Ing. Plotěný. 
Fakt, že komunálne odpadové vody obsahujú 
deväťnásobne viac energie, ako je potrebné na 
ich vyčistenie, zaujal nejedného poslucháča. Aj 
prednáška prof. Dohányosa o komplexnom vy-
užití energie z čistiarenských kalov obsahovala 
informácie o možnom zlepšení energetickej 
bilancie ČOV.

V ďalšej sekcii s názvom „Biomasa, obnovi-
teľné zdroje energie“ odzneli prednášky, týka-
júce sa anaeróbneho spracovania odpadovej 
biomasy a možností zvýšenia jeho účinnosti. 
Prednáška doc. Bodíka o anaeróbnej fermen-
tácii biologicky rozložiteľných odpadov na 
komunálnych ČOV patrila do radu tých, ktoré 
podľa môjho názoru prispeli k tomu, že spra-
covanie biologicky rozložiteľných odpadov vo 
voľných kapacitách stabilizačných nádrží ČOV 
sa dostalo do POH SR.

Posledné sekcie boli venované špecifickým 
problémom a procesom spracovania kalov 
a odpadov. Príspevky v týchto sekciách boli 
venované problematike dusíka a síry v anae-
róbnych procesoch, ale napr. aj takej špecifickej 
téme, ako je nakladanie s odpadmi z vnútro-
zemskej vodnej dopravy v SR. 

Pri tomto ohliadnutí sa za konferenciou Kaly 
a odpady nie je možné venovať sa všetkým pre-
zentovaným príspevkom, ale čitateľov môžem 
aj za programový výbor konferencie ubezpečiť, 
že každý z prednesených príspevkov bol zaují-
mavý a vhodne doplnil mozaiku problematiky, 
ktorej sa konferencia venuje. Pri posudzovaní 
prihlásených príspevkov prebehla v programo-
vom výbore diskusia o ďalšom smerovaní tejto 
tradičnej konferencie. V priebehu jej rokovania 
sme sa zhodli, že jej hlavné zameranie na oblasť 
čistiarenských kalov a odpadov, s dôrazom 
na biologicky rozložiteľné odpady, má svoje 
opodstatnenie. O tom, že je táto problematika 
nanajvýš aktuálna, svedčia napríklad aj úlohy 
stanovené v novom POH. Odborný a spoločen-
ský program konferencie potvrdil, že dôvod 
a chuť stretnúť sa na tomto podujatí aj o dva 
roky, tentokrát v Českej republike, určite je.

V prípade otázok, resp. záujmu o zborník 
konferencie sa kontaktujte na adrese:

doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.
Oddelenie environmentálneho  

inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie
Slovenská technická univerzita

Radlinského 9
812 37 Bratislava

tel.: 00421-2-59325387
fax: 00421-2-52495243

e-mail: miroslav.hutnan@stuba.sk

Statistická ročenka životního prostředí ČR 2011

Nová, v pořadí již 21. Statistická ročenka 
životního prostředí České republiky (Statis-
tical Environmental Yearbook of the Czech 
Republic 2011), která byla právě zveřejněna 
na stránkách agentury CENIA, nabízí oproti 
předchozím letům posílenou grafickou pre-
zentaci dat, zejména formou map, případně 
kartogramů či kartodiagramů.

Jsou zde rovněž publikovány výsledky někte-
rých aktuálních projektů, které se týkají zejmé-
na oblasti vlivu zhoršeného životního prostředí 
na lidské zdraví ve vybraných regionech ČR. 
Zajímavostí Ročenky je i kapitola přehledně 
shrnující názory a postoje veřejnosti, a to nejen 
v souvislosti s životním prostředím. 

Publikovaná data v Ročence potvrzují zejmé-
na skutečnost, že z hlediska dlouhodobějšího 
vývoje je stav životního prostředí v ČR ve 
většině parametrů po roce 2000 stagnující. 
Problémy životního prostředí charakteristické 
pro začátek 21. století, jako jsou neuspokojivá 
kvalita ovzduší v sídlech a městských aglome-
racích i nepříznivý stav přírodních stanovišť, 
přetrvávají. Zhoršená kvalita ovzduší nadále 
přináší zdravotní rizika pro obyvatele žijící 
v zasažených oblastech. Kolísání kvality život-
ního prostředí v posledních letech nabývá na 
dynamice, a to v souvislosti s rychlými výkyvy 
národní i globální ekonomiky.

Česko-anglická Ročenka vychází jako společ-

ná publikace Ministerstva životního prostředí 
a Českého statistického úřadu a za zpracování 
zodpovídá CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí. V souladu se zákonem č. 
123/1998 Sb., o právu na informace o život-
ním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. 
ledna 2003, o přístupu k informacím o život-
ním prostředí  podává ucelený pohled na stav 
životního prostředí v ČR.

Od roku 2008 vychází Ročenka pouze 
v elektronické verzi na www.cenia.cz v sekci 
Publikace. K dispozici je rovněž na CD, které 
je přílohou tištěné Zprávy o životním prostře-
dí ČR 2010.

Eva Branišová
CENIA, česká informační agentura život-

ního prostředí
Litevská 1174/ 8 , 100 05 Praha 10

eva.branisova@cenia.cz 
www.cenia.cz, www.ispop.cz
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VTA Česká republika s.r.o.
Větrná 72, České Budějovice
Tel.: 385 514 747
vta@vta.cc

Všechno se vyjasní. S pomocí VTA.

VTA – Váš specialista
na optimalizaci provozu čistíren odpadních vod

účinně – hospodárně – ekologicky

www.vta.cc

• systémové produkty pro čištění odpadních vod
• přípravky pro ošetření kalů a potírání zápachu



Zdravý lidský rozum pro krajinu

Václav Vojtěch

Rád potkám pana šéfredaktora Stránského. 
Povídání s ním totiž není pro mne ztracený 
čas a vždy si připomenu, že jsem nebýval vždy 
starobním důchodcem, ale že jsem býval 30 
let výzkumníkem, který se převážně zabýval 
povodím vodárenských nádrží, vazbami vodo-
hospodářských, lesnických a zemědělských 
soustav v povodích. Výsledkem byly téměř 
encyklopedické výstupy. Škoda, že obsah 
těchto výzkumných zpráv různých autorů 
skončil společně se zprávami na dně skříní, 
policích archivů nebo dokonce za povodně 
2002 pod vodou, aniž by z nich mnozí úřed-
níci čerpali mnohdy velmi užitečné závěry 
a doporučení, které se po létech řeší znovu.

Naše poslední rozmluva s panem Ing. Strán-
ským se týkala problémů Národního parku 
Šumava. Když jsem se vrátil, přemýšlel jsem 
o tom při mých toulkách lesem a došel jsem 
k závěrům, se kterými se chci touto cestou 
s vámi podělit. Dospěl jsem k názoru, že žád-
né zákony, předpisy, vyhlašování chráněných 
oblastí a parků nebudou nic platné, pokud se 
nezmění myšlení kompetentních odborníků, 
úředníků, návštěvníků přírody. Zkrátka vztah 
člověka ke svému prostředí. K tomu je nutná 
(nejen) změna výuky na odborných středních 
i vysokých školách. Vznikaly velmi úzké 
specializace, takže jeden odborník dnes sotva 
nebo vůbec může zvládnout problematiky, 
vyžadující širší úhel pohledu.

V naší zemi toto úzké pojetí vzdělávání 
vyvrcholilo v sedmdesátých létech minulého 
století. Neblaze tomu napomohly i politické 
poměry, kdy v době „normalizace“ vyvrcholily 
změny v organizaci řízení a ve výměně odbor-
níků za stranicky věrné neodborníky.

Protože mnoho dnešních odborníků získalo 
vzdělání, a tím i odborný názor právě ve zmí-
něné době, sklízíme důsledky dodnes. Je ještě 
řada pedagogů na odborných a vysokých ško-
lách, kteří v tomto duchu nadále vychovávají 
budoucí odborníky. Dnes lze do značné míry 
rozdělit odbornou veřejnost na „supertechno-
kratickou“ a „superzelenou“. Tato kompetice 
má však na naši malou, přelidněnou zemi, 
značně neblahý vliv.

Položíme-li si otázku, kdy vzniklo nejvíce 
CHKO a národních parků, dojdeme právě do 
zmíněných sedmdesátých a osmdesátých let. 
Před tím jaksi nebylo nutno taková území 
vyhlašovat. Místo toho, aby negativní vlivy 
„moderních“ technologií, převzatých tehdy 
od našich sovětských vzorů, varovaly odbor-
níky, že to v našich podmínkách není právě 
optimálně zvolená cesta, místo volby méně 
drastických technologií byla vytvořena malá, 
specifická území, která se organizačně napros-
to odlišovala od běžného života v zemi. Mnozí 
úředníci se zachovali skutečně „ekologicky“ 
a přírodně a přivlastnili si z titulu moci úze-
mí, které se jim líbí. Označkovali si je namísto 
moči nebo odíráním kůry pomocí lejster, razí-
tek, zákonů, vyhlášek. Nepřístupnosti oněch 
území má mnohdy spíše negativní důsledek, 
protože vzniká umělý, nepřirozený ekosystém, 

jehož další sukcese lze mnohdy velmi obtížně 
předpovědět. 

Jako příklad uvádím Třeboňskou pánev, 
která, ač umělý mokřadní ekosystém, fungo-
vala perfektně více než 500 let, takže region 
byl zařazen do světového projektu MaB, dále 
RAMSAR. Třebaže původu antropogenního, 
bylo území velmi vyvážené. Zmíněná změna 
organizace vodního hospodářství, zeměděl-
ství, rybníkářství a lesnictví zavinila závažné 
negativní změny, které se pokusili úředníci 
řešit vyhlášením CHKO Třeboňsko v roce 
1983. Pokud mám informace, problémy, které 
počaly sedmdesátými léty, trvají dodnes.

Změna organizace se týkala a týká dodnes 
i odborného obsazení a změny funkcí u země-
dělců, rybníkářů i lesníků. Původní organizač-
ní systém zaručoval adresnou zodpovědnost 
pracovníka za jemu svěřený úsek, v němž 
vykonával veškeré aktivity. Například hajný 
byl částečně manuální pracovník, částečně 
úředník a prováděl v jemu svěřeném revíru 
veškeré práce: pěstěním dřevin počínaje, 
přes těžbu, hrazení bystřin, pozemkovou 
administrativu, myslivostí konče. Podobně 
na tom byl i baštýř v rybnikářství či farmář na 
statku. V minulém režimu byly postupně tyto 
funkce rušeny a nahrazovány „techniky“, 
kteří nezodpovídali za přesně definovaný 
úsek, zato se však stali „specialisty,“ takže 
docházelo často paradoxně ke konkurenční-
mu boji v rámci jednoho podniku. Mnoho 
skutečných odborníků bylo nahrazeno jinými, 
jejichž odborností byl určitý odznáček na 
klopě saka.

Velkou roli sehrála i přirozená lidská lenost. 
Proto i běžná lidská manuální práce byla 
nahrazena mnohdy naprosto nevhodnými 
mechanismy, které kromě toho, že skutečně 
usnadňovaly lidskou práci, zanechávaly za 
sebou spoušť, protože byly a jsou dodnes 
používány necitlivě a nevhodně.

Na druhou stranu mě velmi pobavil jakýsi 
ochranář z Národního parku Šumava, který 
v televizi brojil proti cyklistice v Národním 
parku s odůvodněním, že z řetězů cyklistů 
kape olej, který znečišťuje životní prostředí. 
Ovšem těžké těžařské stroje, ze kterých větši-
nou teče olej převodový i hydraulický a nafta, 
ochranáři nevadil. Jiný se rozčiloval, že si 
chce někdo nad Rejštejnem na jezu vybudo-
vat malou vodní elektrárnu. Když jsem se ho 
zeptal, jestli se jedná o pulzační systém, odpo-
věděl, že ne, že to má být průtočná turbína. 
Na otázku, proč mu vadí průtočná turbína, 
rozčileně odpověděl: „No dovolte, v národním 
parku?!“ Nato jsem se ho zeptal, kdy byl napo-
sled v terénu, protože kvetoucí louky, které 
předvádějí ochranáři ve svých prospektech, již 
mnohde dávno neexistují, jsou zarostlé nálety, 
protože tam zakázali zemědělství. Na druhou 
stranu zní otázka, jaké zemědělství?

Česká krajina bývala velice malebná a krás-
ná a neposkytovala pouze zaměstnání, výrobu, 
peníze, ale poskytovala i odpočinek pro lidi. 
Rybníky a lesy nesloužily pouze k zisku, ale 

měly nezaměnitelný krajinotvorný význam, 
oba systémy zadržovaly a čistily povrchovou 
i podzemní vodu. 

Dnes vytéká z rybníků voda, která by 
měla mít charakter zvláštní odpadní vody se 
stupněm saprobity beta – alfa. Zmíněný pro-
blém specializace odborníků se týká rovněž 
i dnešních výzkumníků. Dnes se těžko najde 
odborník, který je schopen za spolupráce 
specialistů optimalizovat řešení dnes značně 
složité situace.

Našim předkům dalo mnoho práce, než 
zvelebili tuto zem a proměnili ji na funkční, 
kulturní ekosystém. Hodně práce dalo i utvoře-
ní kulturních lesů. Negativní vlivy monokultur-
ních, převážně smrkových lesů byly kompen-
zovány patřičnou péčí lesníků, vědomých si, 
že obhospodařují umělý ekosystém, tedy velmi 
nestabilní a zranitelný. Předvídavost a péče 
lesníků zabraňovaly masivnímu výskytu dnes 
tak diskutovaného kůrovce.

Odborná péče však byla dnes nahrazena 
dvěma extrémy. Na jedné straně necitlivou 
a bezohlednou exploatací lesa za použití 
těžké, nevhodné mechanizace. Dnes se lesník 
pro rozježděné cesty a vysokou travou, bezy 
nebo suchým neprobraným mlázím zarostlý-
mi porosty ani do lesa nedostane, aby osob-
ně, jak to bylo dříve, zkontroloval stav jemu 
svěřeného lesa. Lesy jsou velkoplošně káceny. 
To ovlivňuje negativně i skladbu půdního 
edafonu, takže v mnohých případech se ani 
původní ekosystém na místo nenavrátí.

Na druhé straně superzelení chtějí ponechat 
zničený les bez zásahu a sázejí na přirozenou 
samovolnou obnovu. Bude ta obnova přiroze-
ná? Kolik nových vnějších vlivů na ekosystém 
ovlivní samovolný vývoj lesa, které předtím 
nebyly? A co „přirozenost“ genetického materi-
álu, když monokultura často byla tvořena dove-
zenými geneticky nevhodnými dřevinami?

Vývoj lesa trvá desetiletí, ba i staletí. Gene-
ticky nevhodné stromy se vysemení, vytvoří 
samovolný nálet. Bez zásahu vznikne husté 
mlází, které neprobráno uschne v nepronik-
nutelné houští. Líbilo by se to našim předkům, 
kteří v potu tváře les zkultivovali? V další fázi 
se příroda musí zbavit uschlé mrtvé hmoty. 
Pomáhá si tlením a samovolným vypálením 
pomocí blesků a termofilních bakterií. Je 
možné nechat samovolně vyhořet tuto přelid-
něnou kulturní krajinu? 

Nějaký les určitě z toho vznikne, ale za 
zmíněných několik desítek, ba stovek let. V té 
době ti, kteří alternativu bez zásahu vymysleli, 
budou dávno mrtvi, aniž by měli množnost 
shlédnout finální fázi svého počínání a reakci 
potomků. Nikdo z těchto odborníků dnes neví 
a nemůže vědět, co z tohoto bezzásahového 
lesa vznikne. Nemůže to vědět i z těch důvo-
dů, že ani naši dědové či pradědové takový 
les neznali. O pralese nelze hovořit ani v pří-
padě Boubína, ani Žofínky v Novohradských 
horách, či jinde.

Není užitečnější vychovávat děti ve ško-
lách a rodinách v citlivém přístupu ke svému 
životnímu prostředí, tedy i krajině, vycho-
vávat odborníky v nacházení citlivějších 
technologií, abychom měli ne pouze národní 
parky, CHKO, „nepřirozeně hlídané“ vyhláška-
mi úředníků, ale celou zem krásnou?

Od roku 1989 se hodně změnilo, ne pouze 
k dobrému, ale i k horšímu. To horší je mimo 
jiné i decimace zemědělství, lesnictví, ryb-
níkářství. Kam půjdou lidé, kteří na venkově 
valem přicházejí o práci? Je logické, že nelze 

vh 5/2012 187



vrátit intenzitu zemědělské výroby zpět, navíc 
měla velmi neblahé důsledky na hydrosféru, 
krajinu a další. Máme krásnou zem, jenom 
jsme si zničili. Máme šanci ji opět zkrášlit za 
spolupráce jiných, vhodných technologií jak 
v lesnictví, tak v zemědělství, rybníkářství, 
správě vodních toků. Pokud budeme mít 
nejen malá vybraná území národními parky, 
nýbrž celou zemi, tak mnoho lidí najde uplat-
nění mimo jiné i v agroekoturistice.

Předpokládá to však, že si každý z nás 
uvědomí, že svoboda jednoho končí tam, kde 
začíná svoboda druhého, že lidské vztahy ne-
jsou založeny pouze na tloušťce peněženky, že 
přírodu a naše životní prostředí nelze hodnotit 
pouze finančně. Aby si každý uvědomil, že 
jsme součástí přírody, a ne jejími svrchova-
nými vládci. 

Předpokládá to však v době reforem refor-
mu myšlení současných odborníků, jejich 

částečný návrat k moudrosti a zkušenosti 
našich otců, obohacený novými poznatky. 
To vše přizpůsobeno podmínkám, které máme 
k dispozici, se kterými můžeme rozumně 
kalkulovat. Musíme si uvědomit, že ani les, 
ani voda, ani krajina nemají toliko a hlavně 
ekonomický význam!

Ing. Václav Vojtěch
VencaVojtech@seznam.cz

Konference Průmyslová ekologie 2012 

Vladimír Kočí

Ve dnech 20.-23. 3. 
2012 se v Hustopečích 
u Brna konal 3. ročník 
mezioborové konferen-
ce Průmyslová ekologie 
zaměřené na problema-
tiku interakcí průmyslo-
vých aktivit a životního 

prostředí. Cílem konference bylo vytvořit 
platformu pro setkávání provozovatelů prů-
myslových zařízení, investorů, zástupců 
státních orgánů, výzkumných pracovníků, 
konzultačních firem a nevládních neziskových 
organizací a umožnit tak otevřenou diskusi 
a výměnu zkušeností v mezioborové oblasti 
dopadů lidských aktivit na životní prostředí. 
Průmyslová ekologie je mezioborová disciplína 
mající za cíl minimalizovat nežádoucí dopady 
lidských aktivit na životní prostředí, je to 
celostní přístup vycházející z předpokladu, 
že zlepšování určitých environmentálních 
problémů nesmí vést k narůstání problémů 
jiných. Rozvoj a zavádění nových technologic-
kých postupů je efektivní pouze ve spolupráci 
odborníků zaměřených nejen na různé okruhy 
technologií, jako je například čištění odpadních 
vod, zpracování tuhých odpadů či odstraňová-
ní emisí, ale zároveň i odborníků na související 
oblasti jako je energetika, ochrana životního 
prostředí, environmentální management, 
ekodesign, ekonomie, environmentální poli-
tika, environmentální výchova a komunikace 
s veřejností.

Ve srovnání s předchozími ročníky kon-
ference došlo v roce 2012 ke zvýšení zájmu 
především z průmyslově zaměřených oborů. 
Tento trend lze považovat za příznivý, neboť 
poukazuje na zvýšení zájmu průmyslových 
subjektů a praxe vůbec o otázky dopadů vlast-
ní činnosti na životní prostředí. Díky zájmu 
přednášejících se podařilo sestavit zajímavé 
přednáškové bloky, ve kterých na sebe tema-
ticky navazovaly příspěvky, které by se na úzce 
profilových konferencích neměli šanci se tak 
vhodně doplňovat. Uveďme si jako příklad 
návaznost přednášek majících vztah k čištění 
komunálních vod v malých obcích.

V úvodním bloku přednášek popsal Ing. 
Ondřej Beneš, PhD. (Veolia Voda, a.s.) proble-

matiku vodní stopy a dotkl se ve svém příspěv-
ku i potřeby čištění komunálních odpadních 
vod. Na toto téma později odkázali předná-
šející v sekci udržitelných materiálů, budov 
a staveb, kde se probíraly potřeby certifikací 
budov dle mezinárodních systémů BREEAM, 
LEED či SBTool, neboť v moderní urbanistice 
se již automaticky počítá jak s problematikou 
čistění komunálních vod, tak i s vodní stopou 
(Ing. Petr Lhoták, SKANSKA). Pro účely pro-
jektování pasivních domů byly zmiňovány 
kořenové čistírny odpadních vod, které byly 
poměrně intenzivně diskutovány v minisym-
posiu věnovanému udržitelným způsobům 
eliminace nutrientů z odpadních vod a jejich 
recyklace, které vedla Ing. Tereza Hudcová, 
Ph.D. (DEKONTA). Zde vystoupili mimo jiné 
doc. Ing. Jan Vymazal, CSc (Česká zemědělská 
univerzita v Praze) a prof. Ing. Blahoslav Mar-
šálek, CSc (Botanický ústav AV). Toto téma 
rozvedli nejen v rovině teorie, ale i o praktické 
návaznosti, například na technologické rea-
lizace ve firmě Dekonta, a.s. Ani těmito pří-
spěvky však tematická provázanost nekončila. 
V bloku přednášek věnovanému odpadům 
byla přednesena přednáška doc. Jany Kotovi-
cové na téma Výzkum možností využití kalů 
z čistíren odpadních vod na plantážích rychle 
rostoucích dřevin, po které byla diskutována 
otázka možnosti aplikace kalů i z kořenových 
čistíren a důsledky přítomnosti kovů v kalech. 
V sekci věnované problematice ekotoxikologie 
byl přednesen velmi kvalitní příspěvek doc. 
RNDr. Jakuba Hofmana, Ph.D. zaměřený na 
testování ekotoxicity sedimentů, a tudíž i kalů 
z kořenovek. Na otázky translokace kovů v bio-
mase rostlin, a tedy i na možnou bioakumulaci 
kovů v kořenovkách navázal příspěvek prof. 
RNDr. Agáty Fargašové, CSc. (Př. F. Univerzity 
Komenského, Bratislava).

Problematiky související s vodním hospodář-
stvím se dále na konferenci dotkl příspěvek Ing. 
Ivy Šedivé a kol. (Magistrát města Hradec Krá-
lové) zaměřený na studii odtokových poměrů 
statutárního města Hradce Králové a její využití 
pro dlouhodobou koncepci rozvoje města; Ing. 
Martiny Klimtové (Vodárna Plzeň) věnovaný 
posuzování životního cyklu LCA vodárenské-
ho provozu; Ing. Michala Krišky (VUT Brno) 

Využití vegetace k odvodnění kalů; Ing. Marka 
Šíra (VŠCHT Praha) Čištění podzemních vod 
kontaminovaných chlorovanými pesticidy.

Narůstající zájem průmyslových partnerů 
o konferenci Průmyslová ekologie je do značné 
míry měřítkem jak aktuálnosti zde diskutova-
ných témat, tak i skutečnosti, že environmen-
tální témata na konferenci prezentovaná, mají 
úzkou vazbu na potřeby praxe. V tomto kon-
textu je třeba zmínit firmu Dekonta, a.s., která 
se na konferenci velmi aktivně podílela, a to 
jednak značným počtem kvalitních příspěvků, 
tak i podporou organizace konference. Dekonta, 
a.s. je firma, která nejprve působila v oblasti 
odstraňování environmentálních škod, která 
ovšem v současnosti má co říci v mnoha 
oborech nápravy či předcházení environmen-
tálním škodám. Mezi významné partnery z řad 
certifikačních organizací podílejících se na 
přípravě konference lze zmínit Elektrotech-
nický zkušební ústav, s.p., jenž svým zájmem 
o vytvoření národního (i mezinárodního) 
systému environmentálních prohlášení hraje 
významnou roli při zavádění ISO norem z řady 
14000 do praxe, což bezprostředně navazuje 
na několik konferenčních příspěvků. Potěši-
telný je rovněž zájem firmy Matério Prague, 
jež tematicky na konferenci zastupuje jak 
výrobce materiálů, tak i současný průmyslový 
design. Matério Prague provozuje knihovnu 
environmentálních vlastností materiálů slouží-
cí pro designérská studia jako významný zdroj 
informací. Nezanedbatelný podíl na úspěšném 
průběhu konference mají i její mediální partne-
ři. Zde je třeba ocenit přístup periodik jako je 
Vodní hospodářství, SOVAK (časopis Sdružení 
vodovodů a kanalizací), či Odpady, které ač 
zaměřená na určitý obor či složku prostředí, 
zaujala k  zaměření konference pozitivní postoj 
a rozhodla se tak podporovat mezioborovému 
výměnu zkušeností.

Konferenci Průmyslová ekologie bude 
v příštím roce organizována v Ostravě ve 
dnech 19.-22. 3. 2013. Aktuální informace 
jsou k dispozici na webovém portálu www.
ehss.eu/pe2013.

Vladimír Kočí
e-mail: Vlad.Koci@vscht.cz

Poděkování: Organizátoři konference Prů-
myslová ekologie 2012 děkují za materiální 
podporu firmám Dekonta, a.s., Elektrotech-
nickému zkušebnímu ústavu, s.p. a Matério 
Prague. Za mediální partnerství děkujeme 
časopisu Vodní hospodářství, Ekolist, SOVAK, 
Odpady a webovým portálům www.enviweb.cz 
a www.tretiruka.cz.
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ÚTERÝ . KVĚTNA 
 ✶ Regata historických a dračích lodí ✶
 ✶ Barokní vodní koncert na Vltavě ✶

 ✶ Slavnostní ohňostroj ✶

PONDĚLÍ . KVĚTNA 
 ✶ Svatojánský koncert v kostele Panny Marie pod řetězem, Malá Strana ✶

ÚTERÝ . KVĚTNA 
 ✶ SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V KATEDRÁLE SV. VÍTA, VOJTĚCHA A VÁCLAVA V PRAZE ✶

 ✶ Svatojánské procesí na Karlův most ✶
 ✶ Bohoslužba v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí ✶

STŘEDA . KVĚTNA 
 ✶ Nešpory v kostele sv. Tomáše na Malé Straně ✶

✶ SV. JAN NEPOMUCKÝ, PATRON VŠECH LIDÍ OD VODY ✶
✶ REGATA BENÁTSKÝCH GONDOL A DRAČÍCH LODÍ Z CELÉ EVROPY ✶

✶ UNIKÁTNÍ SOCHA JANA NEPOMUCKÉHO, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNÁ POD VODNÍ HLADINU ✶
✶ PŘIJĎTE OCHUTNAT BENÁTSKÉ SPECIALITY NA HLADINĚ VLTAVY ✶ OHŇOSTROJ ✶
✶ POZNEJTE GENIA LOCI BAROKNÍ PRAHY ✶ SLAVNOST S TŘÍSETLETOU TRADICÍ ✶

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou



Poznatky ze semináře „Nové metody 
a postupy při provozování čistíren 
odpadních vod XVII.“ věnovaného 
památce Ing. Jakuba S. Čecha 

S příchodem jara již tradičně vítá město Moravská Třebová účast-
níky semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren 
odpadních vod“. Tak tomu bylo i v letošním roce, kdy se ve dnech 
3.–4. dubna 2012 uskutečnil již XVII. ročník. Organizátorem semináře 
byla VHOS, a.s. Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu 
ČR CzWA, odbornou skupinou „Městské čistírny odpadních vod“. 
Mediálním partnerem byl časopis Vodní hospodářství. Semináře se 
zúčastnilo celkem cca 320 účastníků z České a Slovenské republiky, 
své obchodní a výrobní aktivity prezentovalo na semináři 35 vysta-
vovatelů. První den byl zakončen již tradičně společenským večerem 
v prostorách Městského muzea.

Seminář byl zaměřen na tři základní témata:
1. Legislativa ve vodním hospodářství;
2. Inovativní přístupy v čištění odpadních vod;
3. Zajímavosti a novinky z provozu ČOV, nové technologie.

Pro tvorbu tohoto článku byly využity výtahy z jednotlivých před-
nášek uveřejněných ve sborníku.

Jako každým rokem byl první blok přednášek zahájen legislati-
vou ve vodním hospodářství, přednáškou JUDr. Ing. Emila Rudolfa 
z MŽP Hradec Králové „Dosavadní zkušenosti vodoprávních úřadů 
s problematikou vypouštění odpadních vod do vod povrchových“. 
Kombinovaný způsob vypouštění odpadních vod znamená, že daný 
emisní limit je vlastně cílovým emisním limitem a musí odpovídat 
nejlepším dostupným technologiím čištění odpadních vod. Jeho 
dosažení stanoví rozhodnutím vodoprávní úřad. Ve sborníku je na 
závěr přednášky uvedena tabulka platných právních předpisů v oblas-
ti vodního hospodářství.

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., se ve své přednášce „Nejlepší dostup-
né technologie čištění odpadních vod z pohledu české legislativy“ 
zaměřil na institut nejlepší dostupné technologie a zakotvení těchto 
technologií do českého vodního práva. Jelikož Asociace pro vodu 

CzWA se podílela na tvorbě novel nařízení vlády i metodických 
pokynů, je možné případné nejasnosti konzultovat i prostřednictvím 
CzWA. Nejlepší dostupná technologie je definována jako technologie, 
která je vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomic-
ky a technicky přijatelných podmínek a zároveň je nejúčinnější pro 
ochranu vod. 

Za kolektiv autorů představil přednášku „Jak nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. ovlivňuje náklady a výši stočného po rekonstrukci ČOV“ 
Mgr. Jiří Paul. V příspěvku byly vyhodnoceny nedávno provedené nebo 
připravované rekonstrukce deseti ČOV. Ve všech případech se jednalo 
o rekonstrukce nebo intenzifikace, které zajišťují soulad se současnou 
legislativou. U 6 z 10 ČOV došlo po rekonstrukci k nárůstu provozních 
nákladů (bez odpisů a nájemného). U 7 z 10 ČOV nestačí průměrná cena 
stočného v ČR na pokrytí nákladů na provoz ČOV, pokud by zahrnovala 
potřebný roční odpis nově pořizovaného majetku. Cena za odvádění 
a čištění odpadních vod se musí v budoucnu výrazně zvýšit.

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., z 1. SčV, a.s., prezentoval téma „Nefak-
turovaná odpadní voda“. Asi nikdo v sále si dosud neuvědomil, že 
by se mohl zabývat touto problematikou a že se jedná o tak vysoké 
procento nefakturované odpadní vody. Prezentovaná metodika pří-
čin, diagnostiky a následně řešení vysokého procenta nefakturované 
odpadní vody je metodikou vytvořenou v rámci praxe a klade důraz 
více na jednoduchou proveditelnost než na vědeckou přesnost. 

Odpolední blok přednášek byl zaměřen na téma Inovativní přístupy 
v čištění odpadních vod. Byl zahájen přednáškou „Optimalizace ener-
getické náročnosti ČOV v dodávce vzduchu“ od spoluautorů Jaroslav 
Krejčí a Ing. Žabková ze Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. 
Porovnávaly se tři ČOV ve velikostní kategorii nad 10 000 ekvivalent-
ních obyvatel s rozdílnými typy aktivačních nádrží – systém D-N, obě-
hová aktivace s přerušovaným provozem a systém R-D-N. Energeticky 
nejvýhodnější se ukázal systém oběhové aktivace s přerušovaným 
provozem provzdušňování (12 hod.). V mnoha případech jsou dmy-
chadla předimenzovaná nejenom díky nižší produkci odpadních vod, 
ale i díky trojnásobné jistotě. Jistí se projektant, výrobce aeračního 
systému a v neposlední řadě i výrobce dmychadel. 

Následovala přednáška „Koncepce energetických úspor, využívání 
energie a udržitelného rozvoje“ od kolektivu autorů Ing. Ondřej Škor-
van, Ing. Marek Holba, Ph.D., Ing. Adam Bartoník a Ing. Karel Plotěný. 
Odpadní voda obsahuje organické látky, tepelnou a kinetickou energii, 

Obr. 1. Seminář zahájil Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického 
kraje. Na fotografii zcela vpravo JUDr. Miloš Izák, starosta města 
Moravská Třebová

Obr. 2. Předseda OS MČOV CzWA děkuje hejtmanovi a Ing. Janu 
Šimonovi, řediteli společnosti VHOS a.s., za podporu semináře
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což představuje využitelné zdroje energie. ČOV nejsou často provozo-
vány v optimálním energetickém režimu. Tento režim lze vyladit např. 
optimalizovanou spotřebou jednotlivých elektrických spotřebičů, 
změnami v technologii, využíváním tepelné energie pomocí tepelných 
čerpadel na vytápění objektů či technologických procesů nebo zvýšení 
produkce bioplynu. Na odpadní vodu by se nemělo pohlížet jako na 
odpad, ale jako na surovinu – vedle toho, že obsahuje organické látky, 
je zdrojem dusíku a fosforu, produkuje vyčištěnou odpadní vodu, která 
může být posléze ekonomicky zhodnocena a recyklována, tak může 
být také zdrojem energie.

Ing. Zuzana Sadílková z IN-EKO Team s.r.o. nás seznámila s „Novými 
technologiemi v předčištění, úsporou investičních nákladů“.

Ing. Matuška ze Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., sezná-
mil přítomné s tématem „Nová ČOV Litvínov – výstavba a zkušební 
provoz“. Dle závěru příspěvku je ČOV Litvínov velmi dobře technicky 
vybavená a esteticky vyřešená moderní čistírna. ČOV, i přes výkyvy 
v kvalitě surové odpadní vody a problémy spojenými s poruchami 
strojního zahuštění a odvodnění kalu, plní s dostatečnou rezervou 
limity stanovené vodoprávním orgánem. Stejně jako na jiných ČOV 
se i zde ukazuje nutnost mít připravené náhradní řešení pro nouzové 
stavy, ke kterým občas dochází.

Účastníci semináře s napětím očekávali přednášku „ČOV Nový Jičín 
– zkušenosti s alternující aktivací“ od kolektivu spoluautorů RNDr. 
Jiří Batěk, CSc., Ing. Jan Tlolka a Ing. Martin Fiala, Ph.D. Alternující 
aktivace je jednou z technologií aktivačního procesu, která má vyso-
kou účinnost na odstranění dusíku a fosforu. Tato technologie není 
u nás běžná, i když byla popsána již v roce 1988. V současné době ji 
lze výrazně optimalizovat použitím moderních metod měření a auto-
matizovaného řízení dílčích fází tohoto procesu. Alternující aktivaci 
lze přiřadit k technologiím, které se vyznačují střídáním procesu 
nitrifikace a denitrifikace. Zkušební provoz ČOV bude trvat do konce 
roku 2012. Výsledky zkušebního provozu budou publikovány, aby se 
s nimi mohla seznámit vodohospodářská veřejnost.

Jan Kwiatkowski z DHI Polska Sp. z.o.o. prezentoval „Modernizační 
program průmyslových ČOV“ za simultánního překladu Ing. Karla 
Pryla. Cílem modernizace ČOV v polské Bydgoszczi pro cca 300 000 EO 
bylo dosažení vyšší účinnosti čištění především v ukazatelích CHSK, 
TOC a dusíku a dosažení nových limitů předepsaných legislativou. 
V rámci studie byla použita kombinace standardních a moderních 
metod. Řešení zahrnovalo komplexní monitorovací kampaň, mate-
matické modelování, ekotoxikologické testování, laboratorní testování 
čistírenských procesů a pilotní ověření vybraných čistírenských metod. 
Získané údaje byly použity k definici závěrečných doporučení.

A první den byl ukončen přednáškou Ing. Jiřího Sedláčka na téma 
„Dokončení rekonstrukce ČOV Česká Lípa a zahájení zkušebního 
provozu“. ČOV Česká Lípa je v současné době ve zkušebním provozu. 
Na základě výsledků je možné konstatovat velmi dobré hydraulické 
zpracování vodních linek, což se projevilo při zvýšených průtocích 
po deštích a tání v lednu 2012. Po zapracování ČOV v listopadu 2011 
byly dosahovány velmi dobré výsledky nejen ve všech parametrech 
čištění odpadních vod, ale i v ekonomice provozu. Jedinou změnou, 
kterou si skutečný provoz vyžádal oproti předpokladům, je výrazně 
nižší potřeba vzduchu celé ČOV. Byla propojena tlaková pásma a po 
většinu dne je pro provoz ČOV dostačující výkon jednoho dmychadla. 
Propojení tlakových pásem bylo umožněno velmi dobře fungujícím 

řídicím systémem, který je zatím stále na základě zkušeností z provozu 
„dolaďován“ pracovníky dodavatele.

Druhý den zahájil Ing. Jiří Kašparec z VAE CONTROLS, s.r.o., před-
náškou „ČOV Velké Meziříčí – realizace výstavby (příklad realizace 
podle zákona o veřejných zakázkách)“, kdy se jedná o kompletní 
rekonstrukci ČOV. Nově navržený řídicí systém prostupuje všemi tech-
nologickými částmi ČOV. Jeho základem je moderní programovatelný 
automat. Dispečerská úroveň bude tvořena operátorským pracovištěm 
na bázi PC se software SCADA SCX, které bude umístěno ve velínu 
ČOV. Zajímavou aplikací je tzv. regulace čtvrthodinového maxima 
odběru elektrické energie, která bude probíhat v 5 úrovních podle 
důležitosti jednotlivých spotřebičů.

Za kolektiv autorů Ing. Rosenbergová a Dr. Ing. Chudoba prezen-
toval Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., z VEOLIA VODA ČR, a.s., příspěvek 
„Možnosti využití bioplynu z ČOV v plynárenské síti“. V současné 
době je v ČR téměř veškerý vyprodukovaný bioplyn, který je dále 
používán k energetickým účelům, využíván v kogeneračních jed-
notkách pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Úprava 
bioplynu na biometan pro účely vtláčení do plynárenské sítě nebo 
pro pohon motorových vozidel je i s ohledem na tento fakt perspek-
tivním způsobem využití, jehož zásadní výhodou je skladovatelnost 
konečného produktu a rovněž efektivnější využití energie oproti 
kogeneraci v centrálních systémech. Velmi zajímavá byl přednáška 
„Mezofilná a termofilná fermentácia – porovnanie laboratorních 
poloprevadzkových modelov“, kterou přednášel doc. Ing. Igor Bodík, 
PhD., za kolektiv spoluautorů z Ústavu chemického a enviromentál-
neho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislavě. Cílem příspěvku bylo 
porovnat mezofilní a termofilní vyhnívání z hlediska náběhu a pro-
vozních parametrů v laboratorním měřítku na modelu, který byl více 
jak rok v provozu. Příspěvek zároveň porovnává energetické bilance 
na mezofilní a termofilní ČOV. 

Mgr. Šrámková ve spolupráci s prof. Ing. Jiřím Wannerem, DrSc., 
z VŠCHT Praha prezentovala „Dezinfekce odpadních vod při jejich 
opětovném využití“. Opětovné využití vyčištěné odpadní vody na 
území ČR není v současné době možné v plném rozsahu. Hlavním 
limitujícím prvkem je chybějící legislativa, kde pro vyčištěnou 
odpadní vodu existují pouze dokumenty stanovující její vypouštění 
do recipientu a nově vypouštění do vod povrchových.

Následovala přednáška na téma „Aplikace MBR – současnost, 
budoucnost – alternativa konvenčních technologií“, kterou prezento-
val Ing. Daniel Vilím ze společnosti ENVI-PUR, s.r.o. MBR kombinuje 
klasické biologické čištění odpadních vod s membránovou technolo-
gií. Biomasa je od vyčištěné odpadní vody separována membránovými 
moduly. Provozní náklady membránových biokontaktorů s technologií 
mechanického čištění MCP lze snížit téměř až na úroveň konvenčních 
ČOV, a to při výstupních parametrech nesrovnatelných s konvenčním 
čištěním. MCP navíc výrazně snižuje spotřebu chemikálií a zvyšuje 
životnost membránových modulů. Na závěr oslnila přednáška Ing. 
Grymové a Bc. Zhánělové z Ostravských vodáren a kanalizací a.s. 
„Řízení dávky vzduchu do aktivace pomocí nitrataxových sond“. 
Nitrataxové sondy jsou na ÚČOV Ostrava v provozu už téměř tři 
roky, kdežto amoniakální sonda byla instalována teprve v červnu 
2010. Hodnoty naměřené nitrataxovou sondou byly konfrontovány 
s výsledky stanovanými akreditovanou laboratoří, přičemž rozdíl ve 
výsledcích je cca 5 %, tedy zanedbatelný.

Obr. 3. Část bohaté doprovodné firemní výstavy Obr. 4. Zahájení společenského večera v moravskotřebovském 
Městském muzeu
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Věříme, že vás výběr témat jednotlivých přednášek zaujal a že 
se společně s organizátory semináře budete těšit na XVIII. ročník 
semináře, který se bude konat ve dnech 9.–10. 4. 2013 již tradičně 
v Moravské Třebové. 

Touto formou chceme oslovit odbornou veřejnost, aby se podí-
lela společně s organizačním výborem na tvorbě témat pro konání 
semináře v roce 2013. K nejzajímavějším přednáškám patří vždy 
takové, které popisují nějakou konkrétní ČOV (např. po rekonstrukci 
a intenzifikaci či novou). Proto pokud víte o nějaké takové čistírně, 
přemluvte jejího technologa/technoložku k aktivní účasti na příštím 
ročníku. Vaše náměty, poznatky nebo zajímavá a netradiční řešení 
nám prosím zasílejte na e-mailovou adresu jiri.wanner@vscht.cz 
nejpozději do 30. 6. 2012.

Nejlepší příspěvek vybraný zástupci OS Městské ČOV bude oce-
něn na společenském večeru v Moravské Třebové v roce 2013.

Za organizátora semináře 
Ing. Zdeněk Šunka 

technický ředitel VHOS a.s. 

Za OS MČOV CzWA: 
Ing. Iveta Žabková

Ing. Vladimír Langer 
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 

Aplikácia čistiarenských kalov 
do poľnohospodárskej pôdy

Príspevok rozoberá možnosti aplikácie kalov do pôdy v podmienkach 
diskutovanej novelizácie Smernice 86/278/EHS a presadzovania te-
matickej stratégie o prevencii vzniku odpadov a ich recyklácii [1] 
s ohľadom na nakladanie s bioodpadmi ako aj tematickej stratégie 
o ochrane pôdy [2]. Prezentuje princípy navrhovaného trojstupňové-
ho systému hodnotenia kvality biologicky rozložiteľných odpadov pre 
aplikáciu do pôdy.

V priamej väzbe na súvislosti so začlenením kalov a biologicky 
rozložiteľných odpadov pod tematickú stratégiu o ochrane pôdy, sa 
rozvinula široká diskusia v rovine charakterizácie produkcie a ma-
nažmentu kalov a biologicky rozložiteľných odpadov o pozitívnych 
a negatívnych aspektov ich recyklácie v pôdnom prostredí, o zdokona-
lení manažmentu biologicky rozložiteľných odpadov a revízii kalovej 
direktívy. Pôda je pri aplikácii kalov, resp. biologicky spracovaných 
biologicky rozložiteľných odpadov ich receptorom a nemala by sa 
stať lacnou skládkou odpadov. Preto je potrebné dôsledne zvažovať 
ich vplyv na pôdu. V tomto kontexte sa ochrana pôdy prezentovala 
ako požiadavka dosiahnuť trvalý stav pre taký vstup ťažkých kovov 
do pôdy, ktorý bude zárukou toho, že ich celková koncentrácia v pôde 
nebude v dlhodobom meradle dramaticky vzrastať. Odporúčalo sa 
zníženie limitnej hodnoty v kaloch, rovnako koncentrácia ťažkých 
kovov v pôde bola neoddeliteľným opatrením a cieľom v preventív-
nej ochrane pôdy. Požadovalo sa doplnenie limitných hodnôt pre 
organické kontaminanty (rozložiteľnosť, toxicita, bioakumulácia) 
– dvojnásobný cieľ – najvyššia miera ochrany zdravia ľudí a zvierat 
v spojení s procesom pestovania plodín na poľnohospodárskej pôde 
ošetrovanej kalom, ale aj snaha zvrátiť všeobecnú verejnú mienku 
a vnímanie kalu a zvlášť kalu z čistenia komunálnych odpadových 
vôd ako vysoko znečistené médium. Z tých istých dôvodov sa zdô-
razňovala potreba hygienizácie kalu. 

Tieto stanoviská boli doplnené požiadavkou na možnosť rozšíriť ap-
likáciu kalov aj na nepoľnohospodárske pôdy. Zdôrazňovala sa otázka 
agronomickej hodnoty kalu – bilancia výhod (organická hmota, N, P, 
K, Ca, Mg a i.) a nevýhod (kontaminácia). Presadzovala sa aplikácia 
holistického princípu k všetkým zdrojom difúznej kontaminácie 
pôd vrátane hnojív a živočíšnych exkrementov. Ďalej sa požadoval 
jednotný prístup – harmonizácia vzorkovania, spracovania vzoriek 
a štandardných analytických metód stanovenia jednotlivých uka-
zovateľov v kaloch a vo všetkých formách bioodpadov ako i v pôde. 
Európska Komisia za týmto účelom zriadila horizontálnu pracovnú 
skupinu CEN/BT Task Force 151 „Horizontal Standards in the fields 
of sludge, biowaste and soil“.

Rovnako sa naniesla otázka jednotnej úrovne limitných hodnôt pre 
každé médium, vstupujúce v procese aplikácie do pôdy, vo všetkých 
členských štátoch, aby sa v rámci EÚ zabránilo transportu týchto 
odpadov. Niektoré členské štáty požadovali prísnejšie limity ako os-
tatné a na druhej strane bol protinávrh s menej prísnymi hodnotami 
a možnosťou členského štátu stanoviť tvrdšie podmienky.

Všetky otázky zostali otvorené a naďalej prebieha diskusia k tejto 
téme. Ciele nespočívajú v prevzatí výsledkov aktivít vykonaných pri 
revízii kalovej smernice a návrhu smernice o biologických odpadoch. 
Vyžaduje sa prístup zohľadňujúci stav a potreby pôdneho prostredia 
predovšetkým s dôrazom na organickú hmotu a možnú mieru kon-
taminácie. 

Po zverejnení tematickej stratégie na ochranu pôdy [2] sa pod do-
hľadom Komisie ES pokračovalo v získavaní potrebných podkladov na 

posúdenie ekologických, ekonomických a sociálnych vplyvov, vrátane 
vplyvov na zdravie ľudí, spôsobených súčasnou praxou aplikácie 
čistiarenských kalov do poľnohospodárskej pôdy. Sumarizovali sa 
poznatky o potenciálnych rizikách a identifikovali sa možnosti poli-
tiky týkajúce sa tohto procesu, s cieľom položiť základ pre prípadnú 
revíziu právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti. 

Výsledky týchto aktivít boli v roku 2009 sprístupnené odbornej 
verejnosti formou konzultačnej správy „Environmental, economic and 
social impacts of the use of sewage sludge on land“ [3].

Medzitým v súlade so Stratégiou o prevencii vzniku odpadov ich 
recyklácii a rámcovou smernicou o odpadoch prebiehala analýza 
nakladania s bioodpadmi. V Oznámení o budúcich opatreniach 
v nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii [4], Komisia 
odmietla myšlienku samostatných právnych predpisov o bioodpade. 
Ako ukazuje stav v niekoľkých členských štátoch, existujúce právne 
predpisy o odpadoch sú spoľahlivým základom pre progresívne na-
kladanie s biologickým odpadom. Je však dôležité, aby sa dostupné 
nástroje plne implementovali, dodržiavali a vymáhali. Preto sú aj 
opatrenia v tomto oznámení navrhnuté tak, aby podporovali najlepšie 
možné využitie existujúcich právnych predpisov, prípadne ich reví-
ziu, pričom sa ponecháva členským štátom veľká voľnosť pri výbere 
vhodného spôsobu riešenia. 

V rámci iniciatív na ochranu pôdy, navrhla Komisia v tomto 
oznámení zaoberať sa otázkou štandardov biologicky rozložiteľných 
odpadov používaných v aplikácii do pôdy v príprave de facto trojúrov-
ňového systému. A to hlavne z dôvodov nedostatočného využívania 
kompostov a digestátov z bioodpadov. Hoci tieto výrazne prispievajú 
k efektívnosti zdrojov EÚ a zlepšeniu pôd chudobných na uhlík, 
v mnohých členských štátoch je po nich nízky dopyt z dôvodu ne-
dostatočnej dôvery konečného užívateľa. Preto by sa ich využívanie 
malo regulovať takým spôsobom, aby nemali negatívny vplyv na 
pôdu. Táto premisa tvorí základ trojstupňového systému – mali by sa 
stanoviť normy pre kompost a digestát, ktoré by umožnili ich voľný 
obeh na vnútornom trhu a ich používanie bez ďalšieho monitorovania 
a kontroly pôd, do ktorých sa aplikujú. Najefektívnejším spôsobom 
ustanovenia týchto noriem by mohol byť postup „ukončenie stavu 
odpadu“ podľa smernice o odpadoch.

Tento prístup je podrobnejšie rozpracovaný v materiáli [5].
Na jednej strane by sa teda rozlišovali výrobky – komposty/di-

gestáty, ktoré by s ohľadom na ich kvalitu, zaručenú technológiou 
výroby, mohli byť použité v poľnohospodárstve bez ďalšej kontroly 
pri aplikácii. Na druhej strane by sa stanovili minimálne štandardy 
pre bioodpady (vrátane čistiarenských kalov) používané na poľnohos-
podársku pôdu porovnateľným spôsobom, ako predstavuje súčasná 
úroveň využívania čistiarenských kalov v poľnohospodárstve podľa 
revidovanej smernice 86/278/EHS. Použitie bioodpadov a kalov nižšej 
kvality by bolo obmedzené na nepoľnohospodárske pôdy a malo by 
podliehať iba vnútroštátnej právnej úprave. Tento systém názorne 
prezentuje tabuľka 1.

Systém rešpektuje skutočnosť, že nie každý biologicky spracovaný 
biologický odpad bude podľa očakávaní vyhovovať normám „výrob-
ku“ – stav „koniec odpadu“. Tieto materiály by napriek tomu mohli 
predstavovať cenný prínos k pôdam chudobným na uhlík, keby sa 
používali bezpečným spôsobom. Úplná harmonizácia na tento účel 
by v rámci EÚ nebola realizovateľná, vzhľadom na rôzne miestne pod-
mienky (napríklad kvalita a potreby pôdy), a preto by sa mali stanoviť 
minimálne pravidlá EÚ ako „záchranná sieť“ proti nebezpečnému 
spôsobu používania – aplikácie do pôdy. 

Komisia teraz zvažuje možnosť zavedenia takýchto minimálnych 
požiadaviek v rámci kalovej smernice, ktorá je predmetom skúmania. 
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Tieto podmienky by pravdepodobne boli 
rovnaké alebo menej prísne ako vnútroštát-
ne pravidlá, ktoré už niektoré členské štáty 
zaviedli, aby sa tak na minimum obmedzila 
miera potrebného prispôsobenia ako aj doda-
točné náklady.

Technické práce na definovaní kritérií stavu 
„koniec odpadu“ pre bioodpady sa realizuje 
v tomto roku v súlade s požiadavkami rám-
covej smernice o odpadoch: odpad prestáva 
byť odpadom, ak prejde činnosťou zhodno-
covania vrátane recyklácie a spĺňa osobitné 
kritériá, ktoré sa vypracujú v súlade s týmito 
podmienkami: 
• látka alebo vec sa bežne používa na špeci-

fické účely; 
• pre túto látku alebo vec existuje trh alebo 

je po nej dopyt; 
• látka alebo vec spĺňa technické požiadavky 

na špecifické účely a spĺňa existujúce práv-
ne predpisy a 

• jej použitie nepovedie k celkovým nepriaz-
nivým vplyvom na životné prostredie alebo 
zdravie ľudí. 
Kritéria v potrebných prípadoch zahŕňajú 

aj limitné hodnoty pre znečisťujúce látky 
a rovnako zohľadnia nepriaznivé vplyvy látky 
alebo predmetu na životné prostredie.

V už spomínanej štúdii „Environmental, 
economic and social impacts of the use of 
sewage sludge on land“ [6] sa konštatuje, že 
v EÚ neboli vo vedeckej literatúre zdokumen-
tované žiadne významné zdravotné riziká 
alebo riziká pre životné prostredie spojené 
s aplikáciou kalov do pôdy, odkedy smernica 
nadobudla účinnosť. Je však ťažké zistiť, či je 
to preto, že ustanovenia smernice sú dostatočné alebo je to spôsobe-
né tým, že v jednotlivých členských štátoch boli spravidla zavedené 
prísnejšie požiadavky. Táto štúdia súčasne naznačuje, že pozornosť 
treba venovať nastaveniu maximálnej prípustnej hodnoty koncentrácie 
v smernici 86/278/EHS pre Cd a Zn v pôde a Pb v kale.

Neexistuje univerzálny, široko akceptovateľný spôsob stanovenia 
kritérií pre kvalitu kalov a pôdy V priebehu konzultácií so zaintere-
sovanými stranami sa vyprofilovali v podstate dva prístupy, jeden 
založený na hodnotení rizika, druhý na základe zásady predbežnej 
opatrnosti. V prvom prípade prevláda tendencia sústrediť sa na ochra-
nu ľudského zdravia len vtedy, keď nie je možné posúdenie rizika pre 
pôdne ekosystémy. Na druhej strane striktný prístup predbežnej opatr-
nosti, najmä v situácii, keď neexistuje dostatok podkladov, môže viesť 
k vysokým nákladom stanovením prísnejších limitov alebo dokonca 
úplného zákazu používania kalov v poľnohospodárstve. Preto boli 
limity znečisťujúcich látok navrhnuté s ohľadom na zásady predbežnej 
opatrnosti, ale aj s prihliadnutím na výsledky externého hodnotenia 
rizík, rovnako ako na praktické skúsenosti členských štátov, týkajúce 
sa kvality čistiarenských kalov a výsledkov ich využívania v poľno-
hospodárstve. Očakáva sa, že navrhované hodnoty budú zárukou 
bezpečnosti pre ľudské zdravie, ochranu pôdnych ekosystémov a zá-
rukou udržateľného užívania poľnohospodárskej pôdy, bez hrozby 
znášania zbytočne vynútených nákladov. Tabuľka 2 ponúka prehľad 
o návrhu maximálne prípustných hladín kontaminujúcich látok 
v kale a bioodpade pri ich využívaní na poľnohospodárskych pôdach, 
s predpokladanou ročnou dávkou 3 tony sušiny na hektár pre kaly 
a pre bioodpady 9,2 ton sušiny na hektár. Pre ilustráciu sú doplnené 
limity využívane v ekologickom poľnohospodárstve pre ekoprodukt 
a tabuľka obsahuje aj aktuálne hodnoty limitov kalovej smernice. 

Z uvedených hodnôt je zrejmé, že v prípade koncentračného ohra-
ničenia znečistenia kalov neprišlo k významným zmenám (okrem 
zníženia limitu pre Pb zo 700 mg/kg na 500 mg/kg) voči návrhu z roku 
2003, ktorý tvorí základ nášho zákona č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čis-
tiarenských kalov. Zmenili sa však hodnoty pre povolený ročný vstup 
kontaminantov, vzťahovaný na priemer z troch rokov, a to v prípade 
Cd na polovicu pôvodného množstva (15 g/ha/r), pre Hg na tretinu 
(10 g/ha/r), Pb z 2250 na 1000 g/ha/r a mierna redukcia sa urobila aj 
pre vstup Ni do pôdy. 

K zmenám prišlo aj v hodnotách koncentrácii znečisťujúcich látok 
limitujúcich vhodnosť pôdy pre aplikáciu kalov. Sú rozdelené do troch 

skupín v závislosti od pH pôdy (5–6; 6–7 a nad 7). Možno konštatovať, 
že v tomto prípade boli hodnoty limitov na základe výsledkov uskutoč-
nených štúdií skôr uvoľnené ako sprísnené. Skupina limitných hodnôt 
navrhovaná pre pôdy s pH v rozmedzí 6–7 je v podstate rovnaká 
s úrovňou stanovenou v zákone č. 188/2003 Z.z., v znení neskorších 
predpisov pre pôdy s pH nad 6. V skupine pre pôdy s pH nad 7 sú 
limitné hodnoty významne vyššie. 

Pokiaľ ide o organické kontaminanty, spomínaná štúdia o hodnotení 
vplyvov uvádza, že „z hľadiska ostatných vplyvov na ľudské zdravie, 
nedávne hodnotenie rizika indikuje, že nepriaznivé účinky na zdravie 
ľudí z titulu expozície organickými zlúčeninami aplikovanými spolu 
s čistiarenskými kalmi do pôdy sa nezaznamenali“. Tieto látky sú ok-
rem toho predmetom kontroly a sledovania ďalších smerníc (REACH, 
RoHS a i.), a preto neboli (s výnimkou PAU, resp. benzo-a-pyrénu) 
predbežne, do uzavretia výsledkov ich sledovania vo výskumných 
projektoch na úrovni EÚ, zaradené medzi ukazovatele limitujúce 
aplikáciu čistiarenských kalov. Členským štátom však má byť daná 
voľnosť v sprísnení limitov ako aj v rozšírení zoznamu limitujúcich 
ukazovateľov. 

Ďalšie obmedzenia zhodnocovania kalov a bioodpadov v poľno-
hospodárstve sú všeobecne zamerané na obmedzenie rizika prenosu 
a rozšírenia patogénnych mikroorganizmov. S tým súvisí:
• zákaz používania neupravených kalov;
• požiadavka stabilizácie – aby nespôsobovali neprimeraný zápach;
• požiadavka hygienizácie (neprítomnosť salmonely v 25–50 g alebo 

zníženie E. Coli na menej ako 5x105 KTJ/g.
Hygienické obmedzenia sa pre bioodpady vzťahujú hlavne k pro-

cesu kompostovania – teplota najmenej 55 °C po dobu minimálne 
štyroch hodín, požiadavka dosiahnuť úplnú stabilizáciu materiálu, 
a v prípade riadkového kompostovania najmenej trojnásobný cyklus 
miešania.

Predbežná analýza ukázala, že stanovenie limitov pre nepoľnohos-
podárske pôdy by na úrovni EÚ bol veľmi zložitý proces, hlavne vo 
vzťahu k rôznym možným účelom využitia (parky, ihriská, výstavba, 
rekultivácia, obnova kontaminovaných lokalít apod.). Možno by bolo 
vhodné ohraničiť tieto aktivity aspoň formou odporúčaní.

Záver
Možno konštatovať, že dlhotrvajúci proces revízie právnej úpravy 

aplikácie kalov do pôdy sa na úrovni EÚ blíži k naplneniu a je potreb-

Produkt
kompost / digestát

Minimum kvality pre kaly 
a bioodpady

Pod minimom limitov kvality

Vstupný 
materiál

Separovaný odpad Všetky biologicky rozložiteľné 
odpady (vrátane zmiešaného 
komunálneho odpadu 
a čistiarenských kalov) 

Všetky biologicky rozložiteľné 
odpady

Použitie Bez obmedzenia V poľnohospodárstve, nie však 
na pôdach vystavených vyso-
kému riziku kontaminácie

Nesmie sa použiť v poľno-
hospodárstve, iba na nepoľno-
hospodárske pôdy, rekultivácie 
alebo stavebné účely

Monitoring Len vo fáze výroby Počas výroby a aplikácie do 
pôdy, tiež pravidelný monitor-
ing pôd

Vnútroštátne právne predpisy

Regulácia Koniec odpadu EÚ Revidovaná kalová smernica EÚ Vnútroštátne právne predpisy

Tabuľka 1. Trojstupňový legislatívny režim klasifikácie kvality kalov a bioodpadov

Znečisť. 
látka

Ekologické*)
hospodárenie

Ekoprodukt
*)

Stav „koniec 
odpadu“

Čistiarenský 
kal

Stabilizovaný 
bioodpad

Smernica* 
86/278/EH

mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš mg/kg suš

Cd 0,7 1,0 1,5 10,0 3,0 20–40

Cr/CrVI 70/0 100 100 1000 300

Cu 70 500 100 1000 500 1000–1750

Hg 0,4 1,0 1,0 10,0 3,0 16–25

Ni 25 50 50 300 100 300–400

Pb 45 100 120 500 200 750–1200

Zn 200 300 400 2500 800 2500–4000

PAU 6,0 6,0

Prímesy >2 mm 0,5% 0,5% 2,0%

Tabuľka 2. Ohraničenie trojstupňového systému limitnými hodnotami

*) Ekologické poľnohospodárstvo má okrem požiadaviek na kvalitu produktu aj požiadavky na suroviny, ktoré 
boli spracované pri kompostovaní alebo anaeróbnej fermentácii na výrobu bioplynu – separovaný domový 
odpad a rastlinná produkcia.
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né zaujať postoj k pripravovaným zmenám a vyplniť ich rámec funkč-
ným a flexibilným mechanizmom, ktorý by u nás upevnil opätovne sa 
rozbiehajúci proces aplikácie čistiarenských kalov do pôdy, a nie ho 
zabrzdil. Naliehavosť potreby riešenia nakladania s bioodpadmi z ko-
munálnej sféry vytvára z tohto pohľadu pre kaly silné konkurenčné 
prostredie, ale súčasne poskytuje aj možnosti spoločného racionál-
neho riešenia nakladania s nimi na miestnej/regionálnej úrovni, a to 
nielen postupmi ich materiálového zhodnotenia pôdnymi procesmi. 
Daná situácia vyžaduje komplexné a perspektívne riešenie problema-
tiky kalového hospodárstva ČOV, odbornú komunikáciu zahŕňajúcu 
všetky sporné body a iniciatívu nielen zo strany rezortov životného 
prostredia a pôdohospodárstva, ale hlavne tých najzainteresovanej-
ších – vodárenských spoločností.
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Generel odvodnění hl. m. Prahy – 
10 let v praxi

Příspěvek je zaměřen na zkušenosti správce stokové sítě hl. m. 
Prahy se zpracovaným Generelem odvodnění HMP a jeho poznatky 
z desetiletého používání generelu v praxi. Podává informace o správě 
generelu a dalším rozvoji dokumentu jako aktuálního nástroje pro 
řešení vodohospodářské problematiky na území hl. m. Prahy. Jedná se 
především o praktické využití generelu při plánování, přípravě investic 
do vodohospodářské infrastruktury a informace pro projektanty, ale 
i využití pro vyjadřování správce a provozovatele k napojení staveb 
cizích investorů a při realizaci investic a oprav. 

Klade si za cíl zhodnocení významu zpracovaného Generelu odvod-
nění, jeho rozvoj a neustálé upřesňování jeho výstupů tak, aby vyho-
vovaly vyvíjejícím se potřebám správce i provozovatele.

Úvod 
Generel odvodnění hlavního města Prahy byl zpracován v letech 

1995–2001 ve své koncepční části a od roku 2002 do současnosti 
je postupně zpracováván ve své detailní části. Předpokládáme, že 
detailní část bude pokračovat minimálně do roku 2015. Koncepce 
odvodnění, která byla v tomto časovém období postupně zpraco-
vávána od zásad přes metodiku a ověření 
na pilotním projektu až po samotný projekt 
a jednotlivé dílčí detailní projekty, je používá-
na pro každodenní činnost Pražské vodohos-
podářské společnosti a.s.. Jedná se především 
o zpracování Střednědobých investičních 
plánů hl. m. Prahy, zpracování Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací, řešení protipovodňové 
ochrany hl. m. Prahy, podklady pro zpracová-
ní projektové dokumentace a podklady pro 
realizaci stavby.

Generel odvodnění – I. koncepční 
fáze

Koncepce zpracovaná v letech 1995–2001 
řešila celé území hl. m. Prahy o rozloze 496 
km2 v rozsahu schematizace. Schematiza-
ce systému kanalizace umožnila řešit celé 
povodí Ústřední čistírny odpadních vod (dále 
jen ÚČOV). Řešeny byly především hlavní 
kmenové stoky a jejich sběrače, velké čerpací 
stanice odpadních vod, všechny odlehčovací 
komory a dopad odvodnění na vodní toky. 

Schematizace generelu byla rozdělena na 
jednotlivé etapy řešení: 
 Globální řešení etapy „C“ a „D“:
 Řešení etapy C, D je zaměřeno na posouzení 

globálních charakteristik systému měst-
ského odvodnění a prioritně na posouzení 
nátoku odpadních vod (splaškové, balastní, 
srážkové) na ústřední čistírnu odpadních 
vod v Praze-Tróji.

	Řešení kmenových sběračů etapy „E“ a „F“:
 Řešení etapy E je zaměřeno na posouzení hlavních kmenových sbě-

račů tzv. „spodního horizontu“ stokové sítě – A, B, C, D, E, F(BS).
 Řešení etapy F je zaměřeno na posouzení hlavních kmenových 

sběračů tzv. „horního horizontu“ stokové sítě – CX, CXIIa, CXIIb, 
K_PO(PKS,LKS,K_MO) I,II,M,P.

	Volba koncepce odvodnění – etapa „G“
 V etapě G, která je závěrečnou etapou koncepční části generelu, 

byla provedena volba konečné varianty koncepce odvodnění Prahy 
a výhled odvodnění a příprava dalšího postupu v městském odvod-
nění do roku 2020.
Opatření navržená v koncepční části GO byla rozdělena do tří 

časových horizontů:
Rok 2005 – krátkodobá koncepce 
- Rozhodnutí o umístění centrální čistírny odpadních vod. 
- Návrh a realizace opatření na ÚČOV – intenzifikace II.
Rok 2010 – střednědobý horizont pro uvedeni koncepce odvodnění 
do praxe
- Realizace technických opatření na stokové síti – rekonstrukce 

a dostavba sběračů, odlehčovacích komor a retenčních nádrží sráž-
kových vod pro snížení přepadajícího množství a zlepšení kvality 
vod v tocích.

- Realizace nové ÚČOV pro legislativu „citlivých oblastí“. 

Obr. 1. Schéma povodí hlavních kmenových sběračů ÚČOV
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- Realizace veškerých opatření na drobných 
vodních tocích.

Rok 2020 – dlouhodobý horizont 
- Postupné přepojování vybraných lokálních 

pobočných čistíren odpadních vod na cent-
rální stokový systém po intenzifikaci ÚČOV 
a po dožití PČOV.

- Přijetí návrhu a řešení nakládání se srážko-
vými vodami.

Generel odvodnění – II. detailní fáze
Detailní fáze se zpracovává od roku 2001 do 

současnosti na základě schválené koncepce 
a podle priorit stanovených v první fázi GO, 
upřesňovaných na základě potřeb hlavního 
města Prahy. Ucelená povodí jsou zpracovává-
na s ohledem na povodí jednotlivých vodních 
toků (obr. 2). Projekty jsou zpracovávány ve 
velké míře podrobnosti („od šachty k šachtě“) 
a umožňují kvalitní posouzení investorských 
záměrů a návrhy opatření ve všech souvislos-
tech v povodí.

Postupně byly zpracovány projekty:
• Detailní část Generelu odvodnění Západ-

ního města (2002–2003)
• Detailní část Generelu odvodnění Kunratic 

a Šeberova 
 (2003–2004)
• Detailní část Generelu odvodnění Koloděj 

(2004–2005)
• Detailní část Generelu odvodnění Hlubo-

čepy-Holyně (2006)
• Detailní část Generelu odvodnění jihovýchodní části HMP 
 (2006–2007)
• Detailní část Generelu odvodnění severní části HMP 
 (2006–2007)
• Detailní část Generelu odvodnění Kbely-Vinoř (2008–2009)
• Detailní část Generelu odvodnění Modřany-Komořany 
 (2008–2009)
• Detailní část Generelu odvodnění východní části HMP – povodí 

ÚČOV (2010–2011)
• Detailní část Generelu odvodnění východní části HMP – povodí 

PČOV (2011–2012)

Správa generelu odvodnění HMP
Je to kontinuální proces, který zajišťuje PVS na základě smlouvy 

s HYDROPROJEKTEM CZ a.s. Jedná se především o zajištění aktuál-
nosti GO v souvislosti se změnami ÚPn hl. m. Prahy, zpřesněním GIS 
a geografických podkladů, dále se jedná o přepočty pro řešení havárií 
na stokové síti, pro podporu vyjadřování a investiční činnost PVS 
i HMP a o doplňování a aktualizaci situačních zpráv a dat nutných 
pro následnou aktualizaci GO HMP. 

Mezi hlavní aktivity průběžné aktualizace nebo správy GO HMP 
patří především:
• Aktualizace a dopracování situačních zpráv - zjednodušení a digi-

tální zpracování.
• Udržování a doplňování datové základny, a to pro I. koncepční 

i zpracovanou část II. detailní fáze GO HMP.
• Udržování a aktualizace simulačních modelů odvodnění včetně 

zajištění převodů do nových verzí SW – MIKE URBAN.
• Přepočty na základě upřesnění a aktualizace simulačních modelů.
• Přepočty nových variant a strategií dílčích systémů odvodnění, 

především s ohledem na nátokový labyrint ÚČOV.
• Příprava podkladů pro investiční a rozhodovací činnost PVS i HMP.

Po povodni v roce 2002 byly zpracovány dva projekty, které řeší 
protipovodňovou ochranu stokové sítě HMP:
• Generel odvodnění HMP – vyhodnocení vlivu povodně ze srpna 

2002 na funkci stokové sítě
 Zpracováno v roce 2003 jako reakce na povodně v roce 2002, s cílem 

využití modelů koncepční části pro modelování chování stokové 
sítě při povodni.

• Generel odvodnění HMP – řešení protipovodňové ochrany stokové 
sítě 

 Zpracováno v roce 2003 v návaznosti na předešlý projekt. Byl 
předložen a posouzen návrh protipovodňové ochrany stokové sítě 
tak, aby se při eventuální další povodňové situaci minimalizovaly 

její negativní vlivy při zajištění maximální funkčnosti stokové 
sítě. 

Realizace koncepce navržené Generelem odvodnění HMP
Splnění stanovaných cílů pro I. a II. fázi GO

Při posuzování realizace koncepce stanovené v krátkodobém hori-
zontu do roku 2005 je nutno konstatovat, že rozhodnutí o umístění 
Ústřední čistírny odpadních vod bylo učiněno, stejně jako návrh 
opatření na stávající ÚČOV. Realizace opatření pro intenzifikaci II je 
však provedena pouze částečně.

Pro střednědobý horizont do roku 2010 byla realizována pouze malá 
část navržených opatření. Jednalo se především o menší akce, jako 
jsou např. rekonstrukce nebo dostavba odlehčovacích komor a cca 
pěti sběračů; výstavba navržených retenčních nádrží srážkových vod 
nebyla uskutečněna.

Velká část opatření je na základě navržené koncepce ve stádiu při-
praveného projektu pro ÚR nebo pro SP. Jejich realizace však vzhle-
dem k vysokým investičním nákladům nebyla provedena. Projekt 
rekonstrukce a dostavby ÚČOV nebyl realizován a v současné době 
je ve fázi posuzování předložených nabídek.

Opatření na drobných vodních tocích byla realizována ve velmi 
malém objemu a pouze jako udržovací práce. 

Jediná významná investice, která byla realizována, je projekt 
Protipovodňová ochrana stokové sítě na území HMP. V rámci řešení 
PPO byla vybudována opatření navržená k zajištění ochrany území 
proti zatopení vnitřními vodami. Jedná se o soustavu přečerpávacích 
objektů, ať s trvalým, nebo mobilním vybavením, která má za povodně 
zajistit přečerpávání splaškových a dešťových vod za protipovodňovou 
ochranu do Vltavy.

 Z akcí, které byly v dlouhodobém horizontu plánované k reali-
zaci, je připravena nebo se připravuje celá řada investičních akcí. 
Především se jedná o postupné přepojování vybraných pobočných 
čistíren odpadních vod na centrální stokový systém. To bude možné 
po rekonstrukci a dostavbě ÚČOV a po výstavbě sběračů, které tyto 
oblasti napojí na ÚČOV. Došlo ke zrušení a přepojení PČOV Sedlec, 
avšak plánované přepojení PČOV Běchovice a Komořany realizováno 
nebylo, protože souvisí s výstavbou páteřních stok, ke které dosud 
nedošlo. 

Navržená intenzifikace PČOV Miškovice a Vinoř je připravována. 
PČOV Uhříněves – Dubeč byla částečně intenzifikována a další rozvoj 
v povodí závisí na jejím přepojení novým sběračem G na ÚČOV. Na 
těchto PČOV je vyhlášen stop stav pro rozvojovou výstavbu.

Řešení nakládání se srážkovými vodami prošlými jednotnou 
kanalizací je ve fázi přípravy, projekčně jsou připraveny dvě retenční 
nádrže před ÚČOV a další dvě retenční nádrže v povodí kmenových 
stok „B“ a „E“.

Obr. 2. Mapa oblastí pro zpracování II. detailní fáze Generelu odvodnění hl. m. Prahy
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Využití Generelu odvodnění HMP pro každodenní praxi
Generel odvodnění je využíván pro každodenní činnost Pražské 

vodohospodářské společnosti a.s., především pro dobrou znalost 
soustavné kanalizace, její kapacitní možnosti, funkci odlehčovacích 
komor, vliv na vodní toky a možnosti napojení rozvojových ploch 
stanovených Územním plánem.
• Pro plánování a realizaci investičních akcí PVS

PVS každoročně aktualizuje Střednědobý investiční plán (5 let), 
na základě kterého jsou připraveny jednotlivé investice pro realizaci 
Ročního investičního plánu. 
• Investiční výstavbu na území HMP

Podklad pro rozhodovací a povolovací procesy zajišťované PVS, 
vyjadřování ke stavbám cizích investorů, kapacitní možnosti sítě, 
vytížení PČOV… 
• Územně plánovací podklad

Podklad pro zpracování nového územního plánu HMP.
• Podklad pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

– a jeho aktualizaci
Na základě nově zpracovaných nebo aktualizovaných detailních 

částích GO je podle potřeby prováděna aktualizace PRVKUK.
• Informace o stavu sítě pro jednotlivé MČ, MHMP, Správce povodí 

vodních toků, Středočeský kraj…
Znalosti o stavu a rozvoji stokové sítě umožňují úzkou spolupráci 

při řešení problematiky odvodnění v širších souvislostech. 
• Podklad pro zpracování a aktualizaci Plánu oblasti povodí 

Na základě vypracované koncepce proběhla velmi dobrá součin-
nost se zpracovatelem plánu oblasti povodí Dolní Vltavy, Berounky 
a Horního a středního Labe.
• Podklad pro studentské diplomové práce nebo mezinárodní pro-

jekty
Dílčí části zpracovaného generelu jsou využívány studenty i vědec-

kými pracovníky pro řešení bakalářských, diplomových, doktorand-
ských i výzkumných prací a při řešení mezinárodních projektů, Day 
Water, CARE-S, APUSS atd.
• Podklad pro rozšíření trvalého monitoringu

Při řešení dalších dílčích projektů detailní fáze jsou aktualizovány 
a upřesňovány požadavky na vybudování dalších míst pro trvalý 
monitoring srážek a trvalý monitoring na stokové síti. 
• Podklad pro řešení mimooborových investic HMP

Při řešení investic na území HMP (dobudování tras metra, řešení 
ostatních dopravních staveb…)
• Aktuální řešení provozních a havarijních stavů 

Řešení operativních problémů – posuzování přepojování (obtoky) 
při realizaci staveb, posuzování stížností při haváriích a návrh jejich 
řešení.
• Příprava pro řízení stokové sítě v reálném čase

Příprava na řízení systému „on line“ – jsou postupně budovány 
ovládací prvky na síti, retenční nádrže, čerpací stanice, které jsou 
napojeny na centrální dispečink provozovatele PVK, a.s.

Závěr
Splnění vytyčených cílů stanovených Generelem odvodnění z roku 

2001 a dalších generelů II. detailní fáze až do současnosti je velmi 
problematické a je realizováno pouze z malé části. Řešení koncepce 
odvodnění je problematické především z pohledu:
• Velkých změn územního plánu a zvyšování koefi cientů zastavěnos-Velkých změn územního plánu a zvyšování koeficientů zastavěnos-

ti, které výrazně mění kapacitní potřeby PČOV. V současnosti je na 
území HMP osm PČOV, kde je vyhlášen stop stav. Dalších sedm 
PČOV má omezené možnosti pro připojení. Do doby vybudování 
dostatečně kapacitních PČOV nebo vybudování sběračů pro připo-
jení na ÚČOV, není rozvoj území v daných lokalitách možný.

• Nekoncepčnosti výstavby kanalizace – výstavbu kanalizací pro dílčí 
developerské projekty zajišťují soukromí investoři, kteří ji pak bezú-
platně předávají hl. m. Praze. Při snaze dodržet navrženou koncepci 
není reálné, aby jeden investor (většinou první z mnoha) vybudoval 
celý stokový přivaděč do rozvojové oblasti. Vznikají tak provizorní 
řešení umožňující napojení, ale bez ohledu na koncepci. 

• Investičně náročných staveb velkého rozsahu, které zajišťuje hl. m. 
Praha. Jedná se o výstavbu sběrače Folimanka, sběrače G, sběrače 
H, sběrače B, Šáreckého sběrače, výstavbu retenčních nádrží a zka-
pacitnění nebo intenzifikaci PČOV. 

• Neustálého zpřísňování legislativních požadavků na jakost vypouš-Neustálého zpřísňování legislativních požadavků na jakost vypouš-
těných odpadních vod (směrnice EU > citlivé oblasti > kombi-
novaný přístup > nejlepší dostupné technologie v oblasti čištění 
odpadních vod). Znamená to zvyšující se nároky na investiční 
činnost a cenu rekonstrukcí a dostaveb ČOV.

• Řešení srážkových vod – zákon o vodovodech a kanalizacích neu-Řešení srážkových vod – zákon o vodovodech a kanalizacích neu-
možňuje zpoplatnění srážkových vod, tato situace má vliv na řešení 
nakládání se srážkovými vodami a jejich využívání pro závlahy 
nebo jako užitkové vody v domácnostech.
Na závěr si přes uvedené problémy dovolím konstatovat, že zpra-

covaný Generel odvodnění HMP je v současné době nástrojem, který 
nám dává o síti komplexní a do nedávné doby nevídanou znalost. 
Matematické simulační modely umožňují výpočty reálných průtoků 
splaškových vod i balastů a simulace pro různé zátěžové stavy srážek. 
Upřesňováním podkladů o stokové sítí (GIS), měřením na stokové síti 
(průtoky i čerpací stanice odpadních vod), průzkumem stavu strojního 
zařízení, propojů a průzkumem stavebního stavu stok, včetně kontinu-
álního měření srážkových událostí, je generel odvodnění posouván do 
pozice nenahraditelného nástroje pro řešení stávající sítě a její rozvoj 
s ohledem na urbanistický rozvoj hlavního města České republiky.
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U slepých ramen Moravy vznikla rozsahem 
unikátní broukoviště

Kmeny až stoletých lip ze skácených břehových porostů u řeky 
Moravy poslouží na pěti vybraných lokalitách jako domov pro nepře-
berné množství živočichů. V rámci přípravných prací na budování 
protipovodňové ochrany Uherského Hradiště a Starého Města zde  
Povodí Moravy vytvořilo svým rozsahem evropsky unikátní brouko-
viště (loggery).

V pěti vybraných lokalitách především odstavených ramen řeky 
Moravy na Uherskohradišťsku vznikla postupně od začátku dubna 
útočiště pro řadu zvláště chráněných druhů živočichů. Takzvaná 
broukoviště (loggery) tvoří skupiny torz kmenů či špalků, částečně 
zapuštěných v zemi. Pochází ze 180 stromů, pokácených během 
února a března v rámci přípravných prací na stavbu protipovodňové 
ochrany Uherského Hradiště a Starého Města. Více než devět desetin 
tvořily téměř stoleté lípy. 

„Potřebné práce na broukovištích jsme dokončili minulý týden a svým 
rozsahem jsou v podstatě evropským unikátem,“ řekl generální ředitel 
Povodí Moravy, s. p., Radim Světlík. Vybudování loggerů po ukončení 
těžby bylo podle něj součástí výjimky z druhové ochrany, kterou udělil 
na základě příslušného zákona Krajský úřad Zlínského kraje. 

Předpokládalo se totiž, že v různém stupni již poškozené lípy 
s četnými dutinami budou stanovištěm především bezobratlých 
chráněných druhů živočichů, vázaných zejména na mrtvé dřevo. 
Biologické hodnocení zde stanovilo téměř 60 druhů hmyzu, zejména 
brouků, včetně kategorií ohrožených, silně a kriticky ohrožených. 
Druhům vázaným na mrtvé dřevo v různých fázích rozkladu posky-
tují nové biotopy vhodné podmínky relativně velmi dlouhou dobu 
a u stávajících druhů možnost dokončení jejich vývoje. Mezi desítku 
významných zachráněných druhů hmyzu tak patří například zlato-
hlávek skvostný i drobnější druhy vzácných zlatohlávků, zdobenci, 
kovaříci, tesaříci či krasci lipoví.

Výhodou všech zcela nově vybudovaných lokalit je různorodé pro-
středí pro četné živočichy, ale i mykoflóru. Přitom se zdaleka nejedná 
pouze o hmyz, ale tato stanoviště následně vyhledávají například 
ještěrky, slepýši, užovky, ropuchy, drobní hlodavci a jejich predátoři, 
ale i drobné zpěvné ptactvo a šplhavci. 

Uherskohradišťský závod Povodí Moravy začal s pracemi v první 
polovině měsíce dubna. Původně byly vybrány pouze tři lokality, ale 
při kácení se zjistilo podstatně více biologicky cenných kmenů, proto 
byl počet broukovišť rozšířen na pět lokalit, především odstavených 
ramen řeky Moravy. Povodí Moravy se na základě posudků rozhodlo 
vyčlenit oproti 15 původně označeným až 63 kmenů stromů, které 
se dostaly na vytypovaná místa.  

Přípravné práce na výstavbu protipovodňových opatření pokračo-
valy podle plánu. Hráze uvolnilo dosud 209 stromů, 125 na pravém 
břehu v úseku od Rybáren po Kobylicu a 84 stromů na levém břehu 
od Olšávky po Jaktáře. S další etapou kácení chce státní podnik začít 
na podzim, kde by se však už nemělo jednat o tak ekologicky citli-
vou oblast. Zásah se předpokládá do lesoparku „Baraňák“, což jsou 
v podstatě náletové dřeviny. Náhradní cílená výsadba, dohodnutá se 
samosprávou měst, tak bude mít viditelný efekt.

Projekt protipovodňové ochrany Starého Města a Uherského Hradiště 
počítá se stavbami v úseku od čistírny odpadních vod Uherské Hradiš-
tě při spodním okraji zástavby města na levém břehu a při spodním 
okraji zástavby Starého Města nad Salaškou na pravém břehu (lokalita 
Baraňák). Hráze pak budou pokračovat až po horní okraj zástavby 
Uherského Hradiště na levém břehu a nad lokalitou Rybárny na pravém 
břehu řeky Moravy. Celkem se tedy jedná o 4,5 kilometru ochranných 
hrází a někde i zdí.

Tímto opatřením se dosáhne zkapacitnění Moravy, a tím zvýšení 
průtočnosti ohrázovaného koryta z dnešní hodnoty dvacetileté vody 
650 m3/s tak, že okolní zástavba obou měst bude chráněna i při sto-
letém průtoku (Q100 = 818 m3/s) s bezpečnostním převýšením hrází 
asi 30 centimetrů.

Veronika Slámová
tisková mluvčí Povodí Moravy, státní podnik

Autor fotografií: RNDr. Lubomír Pospěch
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