
si Vás dovolují pozvat ve dnech 21.–23. 5. k návštěvě společného stánku číslo 65 v hale 4  
na veletrhu VODOVODY-KANALIZACE Praha, Letňany.
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Kde je nepořádek, 

tam si klidně i já uplivnu, mi před léty můj kolega – vodohospodář 
opáčil na mé hořekování, proč je u nás v porovnání kupříkladu 
s Německem takový svinčík třeba podél silnic, ale i v mezilidských 
vztazích. Přitom na mnohých odpadcích, obzvlášť v příhraničí, bylo 
a je jasné, že nejsou tuzemské provenience. Vzpomněl jsem si na to, 
když jsem si přečetl na konci dubna informaci, že mnohé firmy… 
„mají svérázný přístup k tvorbě cen za své služby nebo zboží. Bez 
ohledu na to, že stát občany před jejich hamižností chrání regulací 
některých cen a pravidelně kontroluje, jak se dodržují… Regulace 
cen se týká vodného a stočného, svozu komunálního odpadu…,  cen 
energií a plynu či poštovních služeb… Zákazníci tak v ceně často 
zaplatí i náklady na firemní reprezentaci, dary, reklamu či na právní 
podnikové poradenství. Často se při kontrolách zjistí, že se „ztratila“ 
cenová kalkulace, takže nebylo možné prověřit, kolik vlastně podni-
ky svým zákazníkům napočítaly… Tak například téměř v polovině 
kontrol v podnicích zajišťujících pitnou vodu pro obyvatele objevily 
finanční orgány chyby…“ (viz www.novinky.cz, 22. 4. 2013, Podnika-
telé předražují zboží a služby, regulaci cen ignorují). 

Co s tím? Je to dlouhá cesta. Totiž těm špatnostem se člověk snad-
něji naučí, než korektnosti. Pořád v nás je onen bacil z dob budování 
socialismu: kdo nekrade denně alespoň hodinu, okrádá svoji rodinu. 
I subjekty, které k nám přišly podnikat ze zavedených zemí, se jím 
snadno infikují a naučí se vymýšlet různé kulišárny, které by si u nich 
doma nemohly dovolit. Taková je přirozenost lidská. Rozdíl mezi 
tam a tady je totiž v tom, že firmy tam vědí, že by se to skoro určitě 
provalilo a že by pak byly odepsané. Firmy tady vědí, že se to spíše 
neprovalí, a i když se to provalí, tak se zase tak nic moc neděje.

Změnit to lze tím, co ve zmiňovaném článku řekl ministr financí 
Kalousek:  „Naším cílem primárně není a nemůže být detailně prově-
řovat všechny firmy regulované branže na trhu, spíše jde o to, vytvářet 
v tržní ekonomice důležitou psychologickou bariéru v zábraně po-
rušování nastavených regulačních parametrů...“ Ano, důležitější než 
regulace je to, aby nás některé věci ani nenapadly. To ilustruje moje 
dávná zkušenost ze Švýcarska. Kamarád mě vzal autem do města, že 
si cestou vezme i benzín. Míjeli jsme benzínky a k tankování se neměl. 
Až jsme zajeli do boční ulice, kde nebyla ani noha a tam z hadice, co 
trčela ze zdi, natankoval na kartu. Vysvětlil mi, že je to firemní čerpa-
dlo a že tam má benzín skoro za polovinu. Na to jsem odvětil: „To je 
škoda, že tu nejsem autem, to bych si taky natankoval!“ Nechápavě se 
na mě podíval a řekl: „Ale to by nešlo! To je přece jen pro zaměstnance 
firmy!“ Kdy i my budeme obdobně uvažovat?

Jak už jsem říkal, ty špatnosti člověk rychle přijme za své. Tak 
i zahraniční firmy, které u nás podnikají hledají někdy způsoby, jak 
trhnout co se dá. Mé mámě občas její kamarádka posílá kosmetiku 
z onoho Švýcarska. Když začala být možnost, tak si kosmetiku oné 
značky začala kupovat i u nás. Hned ale začala lamentovat, že to není 
„vono a že je to vošizený.“ Tak jsem jí tvrdil, že trpí bludy a podezříva-
vostí, že to není možné, že by si takto renomovaná značka nezahrávala 
se svým renomé… Později jsem se dověděl, že to možné je. Že složení 
výrobku X prodávaného třeba v Německu není shodné se složením 
onoho produktu, který koupíte tady. Zástupci firem argumentují, že 
příčinou je to, že zákazníci požadují prý v různých zemích různé 
chutě a vůně. Je zajímavé, že my na východě vždycky požadujeme 
levnější chuť a vůni. Nedalo mi to, a zkusil jsem před nějakou dobou 
pokus. Koupil jsem u nás krmení pro kočky od jedné vyhlášené firmy 
a stejné krmení jsem koupil v Německu. Mimochodem, tam bylo i lev-
nější. Hned po otevření byl na první pohled vidět rozdíl v konzistenci 
obou konzerv. Obsah té naší byl jednolitý, v té zahraniční jste viděli 
i jednotlivé kousky mrkve a těstovin. Krmení nakoupené u nás jsem 
dal do jedné misky a druhou jsem naplnil obsahem konzervy z Ně-
mecka. Hádejte, kterou misku náš kocour nejdříve spocíval? Tady asi 
těžko výrobce bude rozdílné složení krmiva těžko obhajovat různým 
apetitem koček českých a těch německých.

Ještě se vrátím k bonmotu z nadpisu: neplivejme tam, kde je nepo-
řádek, pokusme se ho naopak uklidit!

Ing. Václav Stránský

Objednávejte si na adrese: Nakladatelství Sondy, 
nám. W. Churchilla, 113 59 Praha 3,
tel.: 234 462 319, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz,
v e-shopu na www.e-sondy.cz
(K ceně se připočítává poštovné a balné.)

Nové vydání
Vodního zákona

Po dvou letech v nakladatelství Sondy vychází druhé, doplněné
a přepracované vydání vodního zákona s podrobným výkladem.
Reaguje nejen na velkou novelu stavebního zákona, ale rovněž na
aplikační poznatky z praxe. 

Publikaci zpracoval tým předních
odborníků na legislativu vodního
hospodářství ve složení
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.,
Ing. Miroslav Král, CSc., 
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., 
a Mgr. Veronika Vytejčková, 
kteří se již  podíleli na jeho
prvním vydání. 
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TOKOZ a.s. je český výrobce zabezpečovacích mechanismů, který se 
zabývá i vývojem speciálních přídavných uzamykatelných systémů 
a doplňků.

Náš produkt US 250 je uzamykatelný systém speciálně vyvinutý 
pro zabezpečení kanálových poklopů a přístupů do kanálů. 

Hlavní funkcí US 250 je ochrana:
• poklopů proti vypáčení, vytržení nebo vyplavení vodou
• šachet a kanálů v místech ohrožených teroristickými útoky
• před odcizením poklopů a projevy vandalismu
• osob před pádem do nezajištěné šachty
• před vyskakování poklopů vlivem provozu

US 250 navíc prodlužuje životnost poklopů, snižuje hlučnost a klepání 
při průjezdu, snižuje potřebu servisních kontrol na veřejných místech 
a zajišťuje bezproblémový vstup pouze oprávněným osobám, a to 
i v mrazivém počasí.

Montáží uzamykatelného 
systému poklop neztrácí 
své vlastnosti a není tak 
ovlivněna ani jeho případ-
ná certifikace.

Toto zabezpečovací zařízení 
je vyvinuto pro širokou šká-
lu kanálových vpustí, tudíž 
není třeba měnit rozměry 
poklopů a lze ho instalovat na 
již ležící poklopy. Uzamykací systém 
produktu se ovládá pomocí speciálního klíče, který je individuálně 
vyroben a zaručuje aretaci otevřené a uzamčené polohy – uzamykací 
systém se sám neotevře a neuzamkne.

US 250 je určen nejen pro kovové a litinové poklopy, které chrání 
před krádeží, ale také pro poklopy plastové, které bezpečně zajišťuje 
proti samovolnému vyskočení.

www.tokoz.cz
Kontaktní osoba: David Sobotka, 
tel. 724 632 784

DODAVATEL NANOČÁSTIC ELEMENTÁRNÍHO ŽELEZA PRO IN-SITU SANACI PODZEMNÍ VODY

Společnost NANO IRON, s.r.o. byla zřízena v roce 2008 s hlavním cílem výroby nanočástic elementárního železa a jejich 
využití na tuzemském i světovém trhu, včetně technické podpory při aplikacích. Aplikace in-situ spočívá v zásaku nanočástic 
prostřednictvím malých injektážích vrtů přímo do kontaminované podzemní vody. 

Aplikace nanoželeza je velmi rychlá, 
dosahuje podstatně nižších provozních 
nákladů v porovnání s běžně používanými 
sanačními metodami a odehrává se přímo 
na místě znečištění. V porovnání s ostatní-
mi in-situ technologiemi je díky efektivitě 
nanoželeza zapotřebí daleko nižší množství 
materiálu, čímž se doba (a tím i cena) sa-
načního zásahu snižuje.

Společnost NANO IRON, s.r.o. nabízí:

- Dodávky produktů NANOFER 
obsahující nanočástice železa.

- Poloautomatickou dispergační 
technologii pro přípravu suspenze.

- Automatickou dávkovací technologii 
k ředění vodných suspenzí.

- Technickou podporu při přípravě 
i v průběhu samotné aplikace.

www.nanoiron.cz
Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad, Czech Republic, EU • e-mail: info@nanoiron.cz • Tel.: 513 033 633 • Fax: 547 230 212



Sušárna kalů HUBER BT
Kal je jedním z hlavních produktů procesů čistění odpadních vod 

s vysokým podílem původního znečištění (50–80 %). Kaly představují 
přibližně 1–2 % objemu čištěných vod. Zpracování kalů se tak stává 
jedním z kritických problémů čištění odpadních vod.

Evropská legislativa poměrně rychle směřuje k omezování možností 
skládkování čistírenských kalů. Německo, které často udává směr vý-
voje legislativních omezení i v ostatních částech EU, zavedlo vyhláš-
ku, která dovoluje skládkování látek s maximem 5 % ztráty hmotnosti 
žíháním, čímž bylo prakticky zakázáno skládkování čistírenských kalů 
a umožněno skládkovat pouze popílek z jejich spalování. Podle tohoto 
počinu se dá očekávat rozmach sušáren kalů i v dalších evropských 
regionech. 

Důvody, proč sušit čistírenské kaly, 
jsou následující:
• legislativní požadavky,
• úbytek možností zemědělského vyu-

žití kalů,
• prodlužující se přepravní vzdálenosti,
• zvyšující se náklady na likvidaci kalů,
• sušení jako řešení pro trvale udržitelný 

rozvoj,
• vysušený kal je perspektivním zdro-

jem energie (výhřevnost srovnatelná 
s hnědým uhlím),

• redukce hmotnosti a objemu kalu,
• nárůst výhřevnosti kalu.

Příprava kalu pro sušení
Z ekonomického hlediska je nezbytné zmenšit celkový objem 

produkovaného kalu na minimum, což je dosaženo separováním jed-
notlivých frakcí kalové vody v různých stadiích procesního řetězce. 
Obvykle je kal připraven pro sušení zahuštěním a odvodněním na 
koncentraci cca 25 a více procent.

Stupně přípravy kalu, zajišťující přijatelné zahuštění a odvodnění, 
jsou již často na ČOV provozovány. 

Sušení kalu
Sušení kalu je další stupeň nakládání s kaly. Přetvořením obsaže-

ných organických látek na bioplyn je získáván energetický zdroj, jehož 
transformací na tepelnou a elektrickou energii je při optimálním sys-
tému rekuperace v kombinaci s využitím tepelné energie ze spalování 
možné kompletně pokrýt energetickou spotřebu ČOV. Nezanedbatelný 
vliv má v tomto směru i podíl organiky v kalu. Spalování surových 
kalů je energeticky ztrátové. 

Sušení kalu společně s jeho následným spalováním je vhodné 
kombinovat na velkých komunálních ČOV, kde dochází spalováním 
k produkci velkého množství tepelné energie, která je následně vy-
užita pro sušení kalu nebo i pro výhřev vyhnívacích nádrží. Co se 
týká rekuperace tepelné, případně jiné energie, je teoreticky možné 
vrátit zpět do provozu až 96 % energie předem do systému vložené. 
V praxi se dá u kvalitně navržených zařízení dosahovat požadovaných 
parametrů sušicího procesu už při 10 % vstupující sušící energie 
(90% rekuperace).

Konvekční sušení
Konvekční sušicí systémy zahrnují nejvíce sušáren použitelných 

pro sušení čistírenských kalů. Principem konvekčního sušení je přímé 
vysoušení kalu jeho stykem s horkým plynem. Pro čistírenské účely 
je nejpoužívanějším typem pásová sušárna.

Pásová sušárna HUBER BT
Jako vhodný příklad konvekčního systému sušení je vybrána pásová 

sušárna HUBER BT, která funguje bez ohledu na klimatické podmínky 
plně automaticky a kontinuálně a je vhodná pro ekologické energe-
ticky úsporné sušení průmyslových i městských čistírenských kalů, 
případně i jiných médií. Sušicí zařízení je vyhříváno například pomocí 
energie z kogeneračních jednotek, nebo z jiného lokálně dostupného 
a ekonomicky přijatelného zdroje. Sušárna na výstupu vydává dez-
infikovaný kal granulovité struktury, díky čemuž je další nakládání 
s vysušeným produktem snadné, bezpečné a v souladu s evropskými 
a mezinárodními standardy. Sušárna využívá sušení prouděním 
vzduchu skrz kal rozmístěný po prodyšném sušicím pásu. Odvodněný 
kal (18–34 % sušiny) je ve formě kalových pelet s velkým kontaktním 
povrchem rozprostírán pomocí speciálního dávkovacího zařízení po 

celé šířce pomalu běžícího pásu. Systém dávkování byl vyvinut tak, 
aby nedocházelo k tvorbě prachu a tím i nebezpečného výbušného 
prostředí. V samotném zařízení kal přepadá z jednoho pásu na druhý, 
čímž se zároveň obrací. Kal je v sušicí zóně vysušen na přesně uřčený 
obsah sušiny (60–90 %), aby se s ním dalo bezproblémově nakládat 
při jeho dalším zpracování. Pomocí systémů vhodných pro konkrétní 
aplikace je následně vysušený kal ze zařízení odebírán a případně 
dočasně uskladněn.

Celé zařízení je utěsněno v maximální možné míře, aby nedochá-
zelo k tepelným ztrátám vlivem úniku sušícího vzduchu, v důsledku 
čehož je třeba přisávat pouze 10 % vzduchu proudícího skrz sušárnu. 
Vzduch je po smíchání s recirkulačním okruhem ve výměníku zahří-
ván na potřebnou teplotu (55–145 °C) a poté nuceně protahován přes 

pásy s kalem pomocí sacího ventilátoru, 
který je umístěn až za zařízením. Vzduch 
je použitím zvlhčen a ochlazen a na 
závěr je ještě před vypuštěním a před 
dvoustupňovým systémem čištění 
ochlazen v tepelném výměníku, který 
z něj odebere zbývající tepelnou energii 
a zároveň v něm dojde ke kondenzaci 
a odvodu vlhkosti ze systému. 

Celá sušárna se skládá z bloků – jed-
notlivých modulů, které jsou umístěny 
za sebou v řadě. Sušící vzduch prochází 
mezi bloky, z jednoho do druhého. Nepo-
stradatelnou součástí sušárny je pračka 
vypouštěného vzduchu. Použitý vzduch 
je prán dvoustupňovým systémem (ky-
selinový a alkalický/alkalicko-oxidační 

+ filtr). Alternativně může být zapáchající použitý vzduch použit 
pro hoření v peci pro spalování vysušeného kalu, tím je dosahováno 
úspor při provozování pračky vzduchu.

Výhody pásové sušárny:
• minimum upravovaného vzduchu (10 %),
• bez emisí škodlivých substancí, prachu a zápachu,
• suchý, desinfikovaný, granulovaný produkt, se kterým se snadno 

nakládá,
• malá rozloha,
• snadná údržba (při kontinuálním provozu),
• bez ohrožení provozu adhezní (lepivou) fází.

Pásová sušárna HUBER BT
Každá pásová sušárna je navrhována individuelně podle speci-

fických požadavků zákazníka, od kterého jsou vyžádány detailní 
podklady pro návrh. Každá sušárna má tedy svůj vlastní specifický 
soubor návrhových parametrů. Doba zdržení kalu v sušícím zařízení 
se pohybuje řádově v hodinách.

Jednou z hlavních výhod pásové sušárny HUBER BT je skutečnost, 
že se jedná o prověřený spolehlivý systém, což naznačuje i množství 
instalací především v EU, které jsou úspěšně provozovány. 

Sušárna je z konstrukčního hlediska modulární systém složený 
z bloků, které se dají řadit za sebe, aby bylo možné dosáhnout požado-
vaných parametrů. Každý z bloků má půdorysnou sušicí plochu 5 m2. 
Sušárna BT 4-2 má tedy půdorysnou sušicí plochu 20 m2, ale jsou 
v ní dva pásy nad sebou, takže celková aktivní sušicí plocha je 40 m2.

Už z důvodu rozšířenosti a ověřenosti se jeví jako nejvhodnější typ 
sušárny kalů pásová sušárna HUBER BT, která může být případně 
ve vhodných lokalitách nahrazena solární sušárnou s přídavným 
zdrojem tepelné energie. 

Co se týká komplexního pohledu na kalové koncovky, tak se z eko-
nomického hlediska po zhodnocení zmiňovaných kladů a záporů 
jednotlivých systémů kalových koncovek jeví jako optimální řešení 
systém s pásovým nebo solárním sušením a následným spalováním 
kalu, který umožňuje dosahovat energeticky soběstačného provozu 
ČOV. Tento systém vykazuje proti jiným minimum negativ, provozních 
problémů a komplikací.

HUBER CS spol. s r.o., Cihlářská 19, 60200 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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Nanomateriály a zdravotně 
nezávadná voda
Miroslav Černík, Radek Zbořil

Klíčová slova
nanotechnologie – nanomateriály – nanoželezo – sanace podzemních 
vod – reduktivní dechlorace – rizika nanotechnologií

Souhrn
Nanomateriály a nanotechnologie jsou pojmy, které se objevují 

ve stále více oborech lidské činnosti, jedním z nich je oblast čištění 
vod (pitných, odpadních či podzemních). Jsou to fotokatalytické 
materiály pro čištění vod, nanostrukturované membrány pro čištění 
vod, nanosorbenty pro environmentální aplikace či nanotechnologie 
pro čištění podzemních vod. Nanočástice oxidu titaničitého TiO2 
excitované slunečním či umělým UV zářením lze využít k rozkladu 
různých organických látek, jako např. barev, pesticidů, ropných 
látek, či mikroorganismů. Zlepšení vlastností membrán lze dosáh-
nout za pomoci nanočástic oxidu titaničitého, kovalentně vázaného 
stříbra, uhlíkových nanotrubiček či nanovlákenných materiálů. 
K čištění odpadních vod se často používají biotechnologie využí-
vající mikroorganismy imobilizované v biofilmech. Jako nosiče 
biofilmu lze s úspěchem použít nanovlákenné struktury. Nejdále 
jsou však aplikace nanočástic elementárního železa pro chemickou 
redukci kontaminantů podzemních vod. Za pomoci nanoželeza lze 
čistit takové kontaminanty, jako jsou chlorovaná rozpouštědla na 
bázi etylenů (TCE, PCE), polychlorované bifenyly (PCB), pesticidy, 
šestimocný chróm, arzen, uran a další. 

u

Zabezpečení dostatečného množství nezávadné vody je prioritou 
všech vládních politik na celém světě. Osmdesát procent světové 
populace žije v lokalitách s vysoce problematickou kvalitou vodních 
zdrojů. Trh vody a vodního prostředí se ovšem výrazně odlišuje od 
ostatních komodit na straně nabídky, neboť množství vody na Zemi 
zůstává konstantní a její dostupnost v některých částech velmi omeze-
ná. Z celkového množství cca 1,4 miliardy kubických kilometrů vody 
jsou jen méně jak 2 % vhodná pro využívání člověkem. Na druhé stra-
ně poptávka po vodě dramaticky vzrůstá. Podle údajů Světové zdra-
votnické organizace (WHO) a agentury Deutsche Bank Research, která 
pravidelně monitoruje globální trh vodního hospodářství, vzrostla za 
posledních 50 let průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele Země 
na dvojnásobek. Průměrná spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele 
však zůstává stejná, z čehož plyne radikální nárůst spotřeby vody pro 
průmyslové, zemědělské a návazné aplikace. 

Nejenže požadavky na množství vody se zvyšují, ale kvalita vody 
často klesá vlivem jejího znečištění. Chlorované uhlovodíky, těžké 
kovy, radioaktivní sloučeniny, arzen, kyanidy, fosfor, herbicidy, bojové 
chemické látky, nebezpečné mikroorganismy (např. bakterie, sinice, 
apod.). To je jen několik příkladů vysoce toxických složek, které zne-
čišťují podzemní, povrchové, odpadní i pitné vody po celém světě. 
Nově se k nim přidávají hormonálně aktivní látky (tzv. endokrinní 
disruptory) a léčiva, které se do vod dostávají v důsledku rozsáhlého 
používání zejména hormonální antikoncepce a analgetik. Stávající 
technologie odstranění těchto toxických látek jsou buď neúčinné, 
velmi nákladné nebo nešetrné k životnímu prostředí. Roční odhad 
finančního objemu celosvětového trhu vodního hospodářství je cca 
250 miliard USD, z čehož téměř 20 % představují investice právě do 
vývoje a implementace nových technologií čištění vod.

Jak přispívají nanomateriály a nanotechnologie 
k problémům čištění vody?

Nanomateriály a nanotechnologie jsou pojmy, které se objevují ve 
stále více oborech lidské činnosti. A vůbec nejde o módní výstřelky 
typu krémů na boty, zubní pasty, opalovací krémy či ponožky, tj. vý-
robky, které se pyšní názvem nano, i když s vlastními nanomateriály 
nemají většinou nic společného, ale naopak o produkty, které se po-
malu etablují do průmyslových výrob a jiných technologií. Většinou 
jsou to technologie dražší než technologie stávající, a proto musí být 
jejich přidaná hodnota důvodem k jejich využití. 

Sama definice podle Evropské komise z 18. 10. 2010 říká, že nano-
materiál je přírodní materiál, materiál vzniklý jako vedlejší produkt 

nebo materiál vyrobený, obsahující částice v nesloučeném stavu, 
nebo jako agregát či aglomerát, ve kterém je 50 % nebo více částic ve 
velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí 
velikosti 1–100 nm. Jedná se tedy o objekty větší než jednoduché 
atomy, jejichž rozměry jsou menší než 1 nm, až po objekty velikosti 
virů, které právě dosahují horní hranice 100 nm. Jsou to objekty menší 
než bakterie, řasy či kvasinky, ale velikostně srovnatelné s makromo-
lekulami jako jsou bílkoviny či DNA. 

I když se vznik nanotechnologií spojuje s přednáškou amerického 
nositele Nobelovy ceny Richarda Feynmana z roku 1959, první na-
nomateriály se začaly objevovat až v osmdesátých letech minulého 
století. Výrobní technologie na jedné straně a detekční metody na 
straně druhé dospěly do stadia, kdy začalo být možné manipulovat 
s materiály o velikostech nanometrů a pozorovat výsledky těchto 
manipulací. Z pohledu přírody nejsou nanomateriály ničím novým, 
ale objekty, které se v přírodě běžně vyskytují (např. přírodní koloidní 
částice), a také lidstvo je v některých případech využívá po mnoho 
staletí. Příkladem může být barvení skel nanočásticemi zlata, které 
znalo lidstvo od antiky. 

V současné době lze průnik nanotechnologií pozorovat do mnoha 
odvětví. Vedle elektroniky, kde současné technologie výroby součástek 
již dávno překročily hranici 100 nm a dosahují 22 nm, je to převážně 
materiálový výzkum uhlíkových struktur, jako jsou uhlíkové koule 
fulereny, jednorozměrné nanotrubičky či dvourozměrné struktury gra-
fenu. Významnou oblastí, kde nanotechnologie v blízké budoucnosti 
výrazně promluví, je oblast medicíny, využití nanostruktur při léčbě 
rakovinného bujení, Alzheimerovy choroby či jiných, dnes obtížně 
léčitelných nemocí. Všeobecně se nedá říci, že nanotechnologie jsou 
nějakou uzavřenou vědní disciplínou, ale spíše to, že s rozvojem vědy 
a techniky se stále více oborů setkává s objekty s těmito rozměry. 

I v oblasti čištění vod (pitných, odpadních či podzemních) se 
nanomateriály začínají prosazovat a rozšiřovat portfolio zavedených 
technologií. Podíváme-li se např. na server www.observatorynano.eu, 
který je jakousi oficiální stránkou o potenciálu využití nanotechnologií 
v rámci EU, nalezneme zde několik témat, která se přímo problematiky 
vody dotýkají – fotokatalytické materiály pro čištění vod, nanostruktu-
rované membrány pro čištění vod, nanosorbenty pro environmentální 
aplikace či nanotechnologie pro čištění podzemních vod. Již z tohoto 
výčtu je patrné, že nanomateriály se objevují ve v širokém spektru 
procesů čištění vod, i když prozatím s různou úspěšností či různým 
stupněm aplikovatelnosti.

Fotokatalytické nanomateriály
Znečišťující složky ve vodách se dají rozdělit do tří skupin – orga-

nické látky, anorganické látky a biologické znečištění. Podle povahy 
jednotlivých látek lze pro jejich odbourávání využít různé chemické 
procesy – chemickou oxidaci či redukci, sorpci, filtraci apod. Fotoka-
talytické reakce patří do skupiny oxidačních metod, které lze využít 
k odstraňování látek, patřících do všech tří výše uvedených skupin. 
Nanočástice oxidu titaničitého TiO2 excitované slunečním či umělým 
UV zářením lze využít k rozkladu různých organických látek, jako 
např. barev, pesticidů, ropných látek, či mikroorganismů. Stejné 

Obr. 1. Filtrační vlákno modifikované nanostříbrem pro aplikace 
v antimikrobiálních technologiích čištění vod
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procesy fungují i pro makroskopické částice 
TiO2, ale předností nanočástic je výrazně větší 
měrný povrch a tím vyšší účinnost procesu. 
Možnosti aplikace technologií je převážně 
v samočisticích površích, které budou pra-
covat bez nutnosti dalšího energetického či 
materiálového vstupu.

Membrány pro čištění vod
Další oblastí využití nanotechnologií je 

oblast filtrací. Vlastní proces filtrace se podle 
oddělovaných částic dělí na mikrofiltraci, 
když se z roztoku oddělují částice či makro-
molekuly o velikosti větší než 100 nm, ultra-
filtraci, kdy velikost póru v membráně je mezi 
1–100 nm a nanofiltraci, kdy jsou oddělovány 
objekty na hranici 2 nm. Celý proces tedy 
patří do oblasti nanomateriálů. 

Vedle těchto membrán dělených podle ve-
likosti oddělovaných objektů je další oblastí, 
kde se začínají nanomateriály experimentálně 
používat, zlepšení vlastností membrán za pomoci nanočástic. Výzkum 
probíhá pro využití nanočástic oxidu titaničitého, kovalentně váza-
ného stříbra, uhlíkových nanotrubiček či nanovlákenných materiálů. 
Cíle použití těchto materiálů jsou různé, např. jde o snížení zarůstání 
membrán biologickým materiálem (biofouling), snížení velikostní 
distribuce pórů či zlepšení adhezních či jiných vlastností materiálu 
membrány. 

Příkladem může být použití stříbra. Stříbro má v nanorozměrech 
mimořádné antibakteriální a antifungální vlastnosti, často výraz-
ně lepší ve srovnání s komerčními dezinfekčními a fungicidními 
přípravky. Velmi dobře přitom funguje v koncentracích, které jsou 
zcela netoxické vůči vyšším organismům. Lze ho proto využívat 
nejen v medicíně, ale i při odstraňování mikroorganismů z vod nebo 
antimikrobiální úpravě filtračních zařízení a membrán. Základem 
technologie je vazba nanočástic na strukturu membrány tak, aby tyto 
částice nebyly uvolňovány do prostředí a vytvářely antimikrobiální 
povrch po dobu životnosti membrány. Nanovlákna o průměrech de-
sítek až stovek nanometrů jsou schopna ve formě membrán odstranit 
z vody toxiny, které jsou jen stěží nebo velmi nákladně odstranitelné 
konkurenčními technologiemi. 

Nanovlákenné nosiče biofilmu
Dalším velmi progresivním nanomateriálem pro čištění vod 

a vzdušnin jsou nanovlákna, jejichž průmyslová výroba je spojována 
s celosvětovým patentem Technické univerzity v Liberci. K čištění 
odpadních vod se často používají biotechnologie využívající mikroor-
ganismy imobilizované v biofilmech. Vlastnosti nosičů biofilmu určují 
jeho kvalitu, rychlost produkce i stálost při změně vnějších podmínek. 
Nově vyvíjená technologie je založena na využití nanovlákenných 
nosičů, které mají obrovský měrný povrch a dobrou biokompatibi-
litu, a proto jsou velmi dobře kolonizovatelné. Na rozdíl od běžně 
používaných nosičů ve tvaru různých disků či prstenců, které mají 
pevný tvar, jsou nanovlákenné nosiče tvořeny chaoticky propletenými 

nanovlákny s velkým specifickým povrchem. Ten umožňuje rychlejší 
tvorbu biofilmu, jeho větší hustotu a stálost. Vlastní nanovlákna 
s průměrem stovek nanometrů nemají dostatečnou pevnost a je nut-
né vytvořit dostatečně pevnou strukturu nosiče volbou vhodného 
podkladového materiálu. 

Nanomateriály pro čištění kontaminovaných 
podzemních vod

Vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů 
Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu pro nanomateriály, pokro-
čilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci dlouhodobě 
pracují na vývoji nových nanotechnologií a biotechnologií pro čištění 
vod. Před několika lety společně vyvinuli technologii velkokapacitní 
výroby a aplikace nanočástic železa, krystalků o rozměrech setin mi-
krometrů, které při své „plavbě“ kontaminovanou podzemní vodou 
dokáží převést velmi nebezpečné rozpustné formy chrómu, uranu, 
těžkých kovů, ale i chlorované uhlovodíky, nitrosloučeniny a desítky 
dalších toxinů do chemicky zcela neškodných nebo výrazně méně 
toxických forem. Aplikace nanoželeza má velkou přidanou hodnotu 
také v možnosti přímého (tzv. in situ) zásaku do injektážních vrtů, 
bez nutností nákladného a dlouhodobého čerpání kontaminované 
podzemní vody na povrch. Firma NANOIRON, která technologii vý-
roby využívá, je největším evropským producentem tohoto materiálu. 

Princip metody je jednoduchý. Velká část toxinů jsou látky, které je 
možné chemicky redukovat, jako např. šestimocný chróm. Základem 
technologie aplikace nanoFe je pak chemická reakce s kontaminantem, 
při které dochází k transformaci kontaminantu za vzniku netoxické či 
výrazně méně toxické formy. V případě šestimocného chrómu dochází 
k jeho chemické redukci na chróm trojmocný, který je prakticky ne-
rozpustný a vypadne z roztoku ve formě sraženiny oxidu chromitého. 
Podobně funguje reakce s chlorovanými uhlovodíky, kdy se uvolňují 
chloridy a uhlovodíky se stávají nechlorovanými. Např. z velmi často 
se vyskytujícího tricholetylénu, TCE, se postupně stává etylén či etan, 

Obr. 2. Nanočástice železa používané při čištění podzemních vod znečištěných například 
chlorovanými uhlovodíky nebo těžkými kovy. Snímky z transmisního elektronového 
mikroskopu

Obr. 3. Uhlíkové nanostruktury s navázanými nanočásticemi železa Obr. 4. Příklad sítě aplikčních vrtů (lokalita Písečná)
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plynné prakticky netoxické uhlovodíky. Samo nanoFe se při této reakci 
oxiduje, což je reakce velmi podobná běžnému rezavění, tj. oxidaci 
železa v přítomnosti oxidantu a vody. Oxidace není nic jiného než 
změna oxidačního stavu z nulmocenství kovového Fe(0) na kladně 
nabité kationy Fe2+ a Fe3+, které se vysráží ve formě nerozpustných 
hydroxid-oxidů, např. FeOOH. Oxidy a hydroxidy železa jsou běžné 
sloučeniny horninového prostředí a z pohledu životního prostředí 
látky netoxické. To je výrazná výhoda této technologie v porovnání 
s jinými chemickými metodami, kdy je do podzemní vody injektována 
látka cizorodá, které může způsobit dodatečný ekologický efekt (např. 
manganistan draselný).

Této vlastnosti nanoFe se již dlouhou dobu využívá při konstrukci 
tzv. podzemních reaktivních bariér, PRB, kde přes Fe(0) náplň tvoře-
nou struskou, šponami apod. proudí kontaminovaná podzemní voda, 
která se chemickou redukcí čistí. Velikostní rozdíl mezi nanočásticí 
o velikosti desítek nm a železnou pilinou je asi stejný jako mezi 
zrnkem máku a vzducholodí Zeppelin a stejně tak se tyto objekty 
liší i svými vlastnostmi. Nanočástice mají obrovský měrný povrch 
v řádu desítek čtverečných metrů na gram a protože chemické re-
akce mezi pevnou fází a roztokem přímo závisí na velikosti tohoto 
povrchu, budou reakce na povrchu nanočástic výrazně rychlejší. To 
umožňuje chemickou redukci i látek, které se na pilinách prakticky 
nerozkládají, či jejich rozklad trvá výrazně déle, než dojde k oxidaci 
tohoto povrchu jinou reakcí. Za pomoci nanoželeza lze čistit takové 
kontaminanty, jako jsou chlorovaná rozpouštědla na bázi etylénů 
(TCE, PCE), polychlorované bifenyly (PCB), pesticidy, šestimocný 
chróm, arzen, uran a další. 

I tyto výrazně lepší reakční vlastnosti nanočástic ve srovnání 
s makroželezem však nejsou ty zásadní pro jejich aplikaci pro čištění 
podzemních vod. Abychom mohli nějakou technologii nazvat na-
notechnologií, musí přinést nějakou novou vlastnost, ne jen pouhé 
zlepšení vlastností makromateriálu dané zmenšením jeho rozměrů. 
Touto vlastností je v případě železných nanočástic jejich migrace 
v podzemní vodě, kde díky svým koloidním rozměrům jsou tyto 
částice schopny putovat od místa aplikace ke znečištění vzdálenému 
mnoho metrů. Namísto vytváření permanentních podzemních bariér 
stačí vyvrtat několik vrtů a nanočástice do nich jednoduše „nalít“ 
a nechat je dále migrovat znečištěným prostředím. 

Stejně jako jiné technologie, ani aplikace nanoFe není ve skutečnosti 
tak jednoduchá. Vlastní nanočástice prošly za přibližně deset let od své 

první aplikace mnoha změnami a vývojovými stádii. První nanoFe byly 
vyráběny mokrou cestou redukcí rozpuštěných solí trojmocného železa 
borhydridem při určitých definovaných podmínkám. Vznikaly tak 
nanočástice elementárního železa, jejichž rozměr byl mezi 10–100 nm 
se střední velikostí 50 nm a specifickou plochou povrchu 10–50 m2/g. 
I přes značnou reaktivitu těchto nanočástic byla jejich reaktivita ještě 
zvyšována přídavkem malého množství vzácného kovu (Pd, Pt, Ag) 
v koncentraci 0,2 %, který na povrchu nanočástic působil jako katalyzá-
tor pro přenos elektronů. Tyto částice se ukázaly jako velmi reaktivní pro 
čištění vod v laboratorním měřítku, ale pro aplikaci do podzemní vody 
byly zcela nevhodné. Zde jejich extrémní reaktivita (oxidovatelnost) 
způsobila velmi omezené působení jako redukční činidlo s velmi malým 
dosahem. Tyto částice se však v roztoku okamžitě oxidují rozpuštěným 
kyslíkem či vodou. 

Pro aplikaci v podzemní vodě jsou vyžadovány zcela jiné vlastnosti – 
postupná oxidace v řádu týdnů či měsíců tak, aby nanoFe byly schopny 
doputovat od aplikačního vrtu do jeho širšího okolí a zasáhnout větší 
oblast kontaminace. Vlivem heterogenity horninového prostředí je 
kontaminace navíc vázána do nepřístupných poloh, z nichž se musí 
postupně a často velmi pomalu uvolňovat do okolního prostředí. Proto 
je dlouhodobá reaktivita nanoFe v podzemní vodě velmi důležitou vlast-
ností. K podpoře migrace částic nanoFe je možné upravit jejich povrch 
vhodnou povrchově aktivní látkou, která jednak zabrání jejich rychlé 
oxidaci a jednak sorpci na okolní horninové prostředí či jejich vzájem-
nou koagulaci. Oba tyto jevy vedou ke ztrátě migračních vlastností a tím 
ke snížení dosahu z aplikačního vrtu. Jako vhodné látky byly testovány 
různé sloučeniny, např. škrob, celulóza, polysacharidy, polyelektrolyty. 
Jako velmi vhodné se jeví polyakrylová či polymaleinová kyselina či 
látky Tween60 a 80, které se testovaly v poloprovozním měřítku. 

Protože výroba v mokrém stavu byla drahá, průmyslově těžko re-
alizovatelná a nanočástice měly tendenci se okamžitě shlukovat, byl 
výrobní proces změněn na výrobu v suchém stavu v redukční peci 

Obr. 5. Pyroforické nanoželezo (převzato od firmy Nanorion)

Obr. 6. Růst mikroorganismů na nanovlákenné vrstvě

Obr. 7. Měření reaktivity nanoželeza v míchaných reaktorech
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za pomoci plynného vodíku a zvýšené teploty. 
Tímto způsobem lze vyrobit monodisperzní 
nanočástice obsahující vysoké procento ele-
mentárního Fe. Vzniklé nanočástice jsou bez 
další povrchové ochrany pyroforické a na 
vzduchu se oxidují hořením. Proto je nutné 
jejich povrch dodatečně chránit. Česká firma 
NANOIRON výrobu realizuje včetně povr-
chové modifikace velmi jemnou oxidickou 
vrstvou, která zabraňuje další oxidaci nanoFe. 
NanoFe v tomto stavu lze skladovat po dobu 
několika měsíců bez ztráty obsahu elemen-
tárního Fe a v tomto stavu i transportovat na 
lokalitu, což je výrazně menší objem materiá-
lu a vyšší bezpečnost transportu v porovnání 
s transportem vodné disperze. Celý proces 
aplikace na lokalitě pak představuje disper-
gaci nanočástic až těsně před vlastní aplikací, 
rozředění suspenze na požadovanou koncen-
traci několika gramů na litr a okamžitý zásak 
do horninového prostředí, aby nedocházelo 
ke zbytečné oxidaci.

Další materiály na bázi Fe(0)
Protože se chlorované etylény (např. TCE) 

často vyskytují ve formě těžké nevodné fáze DNAPL, byly experi-
mentálně zkoušeny tzv. emulzifikované Fe nanočástice (EZVI). Patent 
NASA Kennedy Space Centre a University of Central Florida před-
stavuje kompozitní nanomateriál, tvořený Fe jádrem obaleným vodou 
a uzavřeným do surfaktantu a biodegradovatelného rostlinného oleje. 
Principem je pak difuze TCE z DNAPL fáze přes hydrofobní mem-
bránu do prostoru Fe a vody, kde dojde k jeho rozkladu chemickou 
redukcí, stejně jako v případě prostého nanoFe. Metoda nikdy nebyla 
vyzkoušena mimo území USA.

Další zajímavou modifikací nanoFe je jeho kombinace s uhlíkovou 
matricí, destičkami o velikosti desítek či prvních stovek nm. Vznikají 
tím nanoobjekty, které mají sorpčně-redukční vlastnosti, které mohou 
ještě znásobit čistící schopnost nanoFe. Navíc uhlíkové struktury jsou 
lehké a zlepšují tím migrační vlastnosti nanoFe. Další výhodnou je 
i nízká cena přidávaného materiálu a jeho netoxicita. 

Kombinované metody
Při aplikaci sanačních metod se často ukazuje, že jedna metoda 

není schopná dosáhnout požadovaných cílových parametrů sana-
ce a je nutné či vhodné metody kombinovat. Příkladem může být 
kombinace chemické in situ redukce za pomoci nanoFe a chemicky 
podpořené biologické in situ redukce. Například použití laktátů, solí 
kyseliny mléčné, vyvolá v podzemních vodách bakteriální rozklad, 
při kterém se uvolňuje vodík a dochází k odbourání toxických látek. 
Tyto látky však nejsou velmi často odbourány úplně, ale např. TCE se 
mění na 1,2-cis-DCE, který je ještě více toxický. Při následném použi-
tí nanoFe probíhá proces odbourávání 1,2-cis-DCE velmi dobře a celá 
technologie má podstatně lepší účinnost než při použití jednotlivých 
technologií samostatně. 

Ekologická rizika versus přínosy nových 
nanotechnologií

Aplikace nanomateriálů obecně s sebou přináší i nutnost výzkumu 
jejich možných negativních vlastností pro přírodu i člověka. Studium 
toxicity nanomateriálů je nutnou podmínkou pro jejich zavedení do 
praxe. Ve vodném prostředí se toxicita nanomateriálů studuje vůči 
bakteriím, houbám, vodním rostlinám, ale i vyšším organismům.

Při studiu toxicity lze navíc odhalit další unikátní vlastnosti nano-
materiálů. Např. nanoželezo funguje jako multifunkční a selektivní 
zbraň v boji s toxickými sinicemi. Nanoželezo dokáže nejen zabít 
buňky sinic, ale i navázat na povrch vnikajícího oxidu jedovatý mik-
rocystin uvolněný rozkladem buněk. Toxiny sinic se tak nedostávají 
do vodního sloupce. Na technologii je unikátní především selektivita 
účinku, neboť v koncentracích, ve kterých nanoželezo zabíjí sinice, je 
téměř netoxické ke všem dalším vyšším vodním organismům včetně 
dafnií, vodních rostlin a ryb. Nanoželezo je navíc schopno vyvázat 
z vody fosfor, klíčovou živnou substanci sinic, čímž plní i preventivní 
roli z hlediska opětovné kontaminace vod. 
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kompetence Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro 
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Nanomaterials and nanotechnology are terms that appear 
in more and more fields of human activity, one of which is the 
treatment of water (drinking, waste or underground). There are 
photocatalytic materials for water purification, nanostructured 

Graf 1. Pokles koncentrace chlorovaných etanů vlivem aplikace nanoFe
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Souhrn
Nulamocné nanoželezo a sloučeniny železa v oxidačním stupni 

V a VI prokázaly svoje jedinečné vlastnosti a funkčnost v mnoha 
odvětvích průmyslu a v posledních letech se začaly objevovat i jejich 
první aplikace v odvětví vodního hospodářství. Naše hypotéza vedla 
k jejich aplikaci pro terciární dočištění komunálních čistíren odpad-
ních vod, kde jsme předpokládali jejich účinek na odstraňování fos-
foru kombinovaný s odstraňováním bakterií a mikropolutantů. Byly 
provedeny laboratorní a poloprovozní testy, které tyto hypotézy potvr-
dily. Bylo dosaženo odstranění estrogenních látek v rozmezí 85–94 % 
a Pcelk. > 95 % a zároveň významného snížení koncentrace bakterií. 
Ekotoxikologické testy s dafniemi, hořčičným semínkem a s řasami 
prokázaly nejen nezávadnost testovaných materiálů, ale dokonce 
i nižší toxicitu než voda neošetřená. Další testy budou směřovat ke 
zjišťování mechanismů daných reakcí a k provozním aplikacím.

u

Úvod
Nanotechnologie představují v dnešní době jednu z nejdynamičtěji 

se rozvíjejících oblastí vědy a techniky. Poprvé veřejnost zaznamenala 
pojem nanotechnologie v r. 2010, kdy za ně byla udělena Nobelova 
cena za fyziku ruskému vědci Andre Geimovi za studium struktury 
grafenu. Jako zajímavost lze připomenout, že tentýž vědec získal do-
konce i cenu Ignáce Nobela v r. 2000 za levitaci žab v magnetickém 
poli. Samotný název oboru je velmi vypovídající. Slovo nano pochází 
z řečtiny a označuje trpaslíka nebo miniaturní rozměry. Odvětví 
nanotechnologií se soustřeďuje na přípravu, výrobu a vlastnosti na-
nomateriálů, tedy struktur tvořených nanočásticemi s alespoň jedním 
rozměrem menším než 100 nm [1]. Ačkoliv velký rozvoj nanomateriá-
lů a nanotechnologií nastal teprve v posledních několika letech, první 
zmínky pochází již z konce padesátých let. V té době americký fyzik 
Richard Feynman představil svou vizi budoucích technologií, které 
budou schopny manipulovat s částicemi na úrovni molekul a atomů. 
Jeho názory byly předzvěstí dalšího rozvoje a zůstaly prozatím ve 
fázi představ, čekajících na svou pravou chvíli. Ta přišla v 90. letech, 
kdy byly znovu oživeny v díle Erika Drexlera: Stroje stvoření – ná-
stup éry nanotechnologie, kde je popisována vize nanotechnologické 
revoluce. Teprve koncem 20. století se představy začaly proměňovat 
ve skutečnost. V roce 1991 byly vyrobeny první uhlíkaté nanotrubky 
a podařilo se sestavit první nanostroje [2]. V dnešní době uhání rozvoj 

nanotechnologií závratnou rychlostí kupředu a proniká do řady oblastí 
od biomedicíny přes elektroniku, farmacii, strojírenství, chemii až 
po oblast ochrany životního prostředí. Aplikaci nanotechnologií ve 
vodním hospodářství můžeme pozorovat především v následujících 
třech oblastech: 
• čištění a remediace,
• snímání a detekce,
• ochrana před znečištěním.

Co se týká čištění a remediace, tak zde nanotechnologie přispívají 
k dlouhodobé kvalitě vody, dostupnosti a kvalitě vodních zdrojů, jako 
např. využití pokročilých filtračních materiálů, které napomáhají 
většímu znovuvyužití vody, její recyklaci a odsolení. Vývoj nových 
a pokročilých senzorů v nanoměřítku naopak napomáhá detekovat 
biologické a chemické kontaminanty již v nízkých koncentracích 
v jakémkoliv prostředí, vodní nevyjímaje. 

Své místo si na poli ochrany vod získává použití železa (Fe) 
v různých formách. Pokud mluvíme o nanočásticích železa, máme na 
mysli především nanočástice nulamocného železa (angl. Nanoscale 
zero-valent iron particles, NZVI) disponující nanorozměry a velkým 
specifickým povrchem. Nanočástice elementárního železa (NZVI) 
mají kulovitý tvar a díky malým rozměrům se velká část atomů Fe 
nachází na povrchu, přístupná reakcím. Jádro nanočástice je tvořeno 
atomy elementárního železa, na povrchu nanočástice se nachází vrstva 
tvořená oxidy železa. NZVI působí jako silné redukční činidlo. Jeho 
povrch je potenciálním dějištěm redoxních reakcí s nejrozličnějšími 
kontaminanty. NZVI je již řadu let úspěšně aplikováno při sanacích 
kontaminovaných podzemních vod [1]. Účinně odstraňuje široké 
spek trum polutantů. Jsou to například chlorované uhlovodíky, dioxi-
ny, PCB, DDT a těžké kovy (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Se) [3]. NZVI se 
začíná ovšem rozšiřovat do oblasti čištění odpadních vod, a to nejen 
průmyslových, obsahujících zmíněné látky, ale i komunálních, jako 
alternativa terciárního dočištění. 

Vedle NZVI představují v čistírenství potenciál sloučeniny Fe 
v oxidačním stupni VI, tzv. železany či z angličtiny ferrate(VI) a V, 
tzv. železičnany či z angličtiny ferrate(V). Tyto látky nemají podobu 
nanočástic, jedná se o sloučeniny železa, ve kterých se Fe nachází 
v oxidačním stupni V a VI. Fremy (1841) poprvé syntetizoval K2FeO4 
v polovině 19. století [4]. Železany a železičnany můžeme označit za 
mnohostranně účinné chemické sloučeniny. V první řadě se jedná 
o silná oxidační činidla, která mají v kyselém prostředí (pH < 2) vyšší 
redoxní potenciál než ozon [5]. Předchozí studie prokázaly účinnou 
oxidaci různých typů organických (alkoholy, karboxylové slouče-
niny, fenoly, aminokyseliny, organické dusíkaté sloučeniny, hydra-
zinové sloučeniny) i anorganických (kyanidy, amoniak, sirovodík) 
kontaminantů. S oxidací organického znečištění a mikroorganismů 
jsou spojeny dezinfekční účinky železanů. Během redoxních reakcí 
dochází k redukci železanového iontu na ionty Fe(III) nebo hydroxid 
železitý, díky čemuž dochází při procesu k simultánní koagulaci [5]. 
Pomocí železanů jsou z vody odstraňovány např. organické a anor-
ganické kontaminanty, pesticidy, farmaka, těžké kovy apod. US EPA 
definovala 129 strategických polutantů obsažených v odpadních 
vodách jako kritické, z nichž naftalen, trichlorethylen, nitrobenzen, 
bromodichloromethan a 1,2-dichlorbenzen byly vybrány pro odstra-
nění s využitím železanů [5].

Díky této mnohostranné efektivitě se jeví jako zajímavé použití 
železanů pro dočištění komunálních odpadních vod se zaměřením na 
odstranění mikropolutantů, hygienizaci odtoku a snížení koncentrace 
zbytkového fosforu. Použití NZVI a sloučenin železa v oxidačním stup-
ni V a VI není spojené s vnosem solí do vody a současně přináší výše 
zmíněné benefity v podobě celkového vylepšení kvality odtoku díky 
kombinovaným oxidačně-redukčním a koagulačně-sorpčním účinkům.

Současné technologie pro dočištění komunálních odpadních 
vod jsou rozmanité a potýkají se s řadou nevýhod a omezení. Pro 

membranes for water purification, nanosorbents for environmental 
applications and nanotechnologies for groundwater remediation. 
The nanoparticles of titanium dioxide TiO2 excited by sunlight 
or artificial UV radiation can be used for decomposition of vari-
ous organic substances, such as paints, pesticides, hydrocarbons, 
or microorganisms. Improving the properties of membranes can 
be achieved by using titanium dioxide nanoparticles, covalently 
bound silver, carbon nanotubes or nanofibers. The sewage treat-
ment is often used biotechnology using immobilized microorgan-
isms in biofilms. As a scaffold for biofilm nanofiber structure can 
be successfully used. However, applications of elemental iron 

nanoparticles (nZVI) for chemical reduction of contaminants 
groundwater are furthermost. With the help of nZVI such contami-
nants as chlorinated solvents based on ethylene (TCE, PCE), poly-
chlorinated biphenyls (PCBs), pesticides, hexavalent chromium, 
arsenic, uranium, and more can be treated.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2013. 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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odstranění jednotlivých znečištění je nutné použít nejčastěji různé 
kombinace procesů. Mikropolutanty mohou být z odtoku eliminovány 
použitím membránových nebo oxidačních procesů (např. ozonizace, 
AOP neboli advanced oxidation processes), které tvoří terciární stupeň 
dočištění. Tyto oxidační metody jsou efektivní, ale provozně nákladné 
[6]. Běžnou dezinfekční metodou je v současnosti chlorace, která však 
vede k produkci zdraví škodlivých vedlejších produktů. Stejnému 
problému čelí i alternativní dezinfekční činidla (brom, jód, ozon) [5]. 
Odstranění fosforu z vody se řeší biologicky, chemicky nebo kombina-
cí obou procesů. Standartní metodou je chemické srážení, především 
železitými a hlinitými solemi. U odpadní vody obsahující fosfor 
v rozpuštěné podobě dochází ke vzniku nerozpustných sraženin fos-
foru a kovu, které je možné z odpadní vody odseparovat. Problémem 
chemického čištění je zasolování vod v důsledku aplikace solí kovů. 
Fosforečnany mohou být z vody odstraněny také za použití sorbentů 
zahrnujících oxidy, kalcitové rudy či aktivní uhlí. Hlavním problémem 
těchto materiálů jsou velmi nízké sorpční kapacity či vysoké provoz-
ní náklady [7]. Nicméně, žádná z uvedených metod neumí vyřešit 
degradaci mikropolutantů, dezinfekci a koagulaci v jednom stupni.

V současné době je v ČR legislativou nařízeno snižování odtoko-
vých koncentrací fosforu u ČOV nad 2 000 EO dle NV 61/2003 Sb., 
v aktuálním znění. Povolené odtokové hodnoty pro látky ze skupiny 
endokrinních disruptorů (EDs) prozatím nejsou určeny. Jedná se 
o látky (zpravidla antropogenního původu), které způsobují narušení 
procesu hormonální regulace obratlovců tím, že v organismu napo-
dobují účinky přirozených (endogenních) hormonů nebo naopak 
brání přirozenému působeni těchto hormonů. V konečném důsledku 
může vést chronická expozice obratlovců endokrinními disruptory 
k poruchám reprodukce a někdy je jí dokonce přikládán podíl i na 
vzniku rakovinných onemocnění. Endokrinními disruptory ve vod-
ním prostředí mohou být např. také exogenní přirozené a syntetické 
estrogeny, jejichž odstranění jsme testovali v rámci experimentu [8]. 
Vzhledem k narůstající obavě z účinku zbytkových koncentrací těch-
to látek na vodní toky, je v následujících letech očekáváno nařízení 
emisních limitů pro vybrané EDs na odtocích z komunálních ČOV. 
V některých oblastech Německa a švýcarských kantonech jsou již tyto 
limity dokonce pro vybrané polutanty nařízeny [9].

Literatura přináší řadu výsledků z aplikace železanů pro dočištění 
komunálního odtoku z ČOV pro tři oblasti účinnosti – odstranění orga-
nických sloučenin, snížení bakteriálního znečištění a koagulační efekt. 
Jedná se ve většině případů o laboratorní testy. Organické sloučeniny 
jsou působením železanů degradovány oxidačními reakcemi. Železany 
použité v dávce 10 mg·l-1 vedly k poklesu koncentrace BSK5 o 95 % 
a TOC o 35 % [10]. Účinek použití železanů na snížení koncentrace 
vybraných mikropolutantů sleduje studie [11], kdy pro odstranění mi-
kropolutantů (sulfamethoxazol, diklofenak a karbamazepin) s počáteční 
koncentrací 2–3 μM byla postačující dávka Fe 5 mg·l-1. Dezinfekční 
efekt železa v oxidačním stupni VI byl poprvé pozorován ve studii 
[12], která se zaměřila na odstranění dvou kmenů bakterií Pseudomo-
nas. V rozsahu koncentrací 0–50 mg·l-1 byly všechny bakterie zničeny. 
Gilbert et al. [13] prokázali při dávce Fe 6 mg·l-1 úbytek 99,9 % bakterie 
E. coli. Stejnou účinnost prokázala dávka Fe 8 mg·l-1 pro zničení všech 
koliformních bakterií [14]. Počet celkových životaschopných bakterií 
byl při dávce 8 mg·l-1 snížen o 97 % [14]. Pozornost je stejnou měrou 
věnována také koagulačním účinkům železanů. Na odtoku z komunální 
ČOV postačila dávka železanů 15 mg·l-1 pro efektivní snížení koncent-
race CHSK (80 %), zákalu a nerozpuštěných látek. Zimmermann et al. 
[11] dosáhli snížení obsahu P-PO4

3- z počáteční koncentrace 3,5 mg·l-1 
na 0,8 mg·l-1 s dávkou ferátu 7,5 mg·l-1. 

Literatura zaměřená na použití NZVI pro dočištění komunálního 
odtoku z ČOV je chudší ve srovnání se sloučeninami železa v oxidačním 
stupni V a VI. Z pohledu dezinfekce se literatura zmiňuje o použití 
NZVI pro inaktivaci virů. You et al. [15] použili písek s povrchovou 
NZVI úpravou úspěšně k dezinfekci vody. Viry byly adsorbovány na 
povrch, což vedlo k jejich inaktivaci. Nicméně, dezinfekční účinky 
jsou více spojovány s nanočásticemi jiných materiálů (především TiO2 
a stříbro) [4]. V oblasti degradace organických polutantů je k dispozici 
celá řada studií. Jejich pozornost je však soustředěna na odstranění 
specifických organických kontaminantů z podzemních vod (chlorované 
uhlovodíky, pesticidy, polychlorované bifenyly, organická barviva) [3]. 
Telmeelbi et al. [7] zkoumali koagulační účinky NZVI a uvádí výsledky 
z laboratorního sledování odstranění fosforu z vod při dávce NZVI 
400 mg·l-1 pro počáteční koncentrace fosforu 1,5 mg·l-1 a 10 mg·l-1. Bylo 
dosaženo 96–100% odstranění fosforu po 30 minutách.

Probíhající projekt NANORADI prohlubuje dosavadní znalosti 
v oblasti aplikace NZVI a sloučenin Fe v oxidačním stupni VI a V a je 

zaměřený na přenos poznatků do sféry praktického použití pro do-
čištění odtoku z komunálních biologických čistíren odpadních vod. 
Pozornost je soustředěna především na dezinfekci vody, odstranění vy-
braných látek ze skupiny xenobiotik (endokrinní disruptory) a snížení 
koncentrace celkového fosforu. Prvotní laboratorní testy na modelové 
a následně reálné odpadní vodě z odtoku komunální ČOV přinesly po-
zitivní výsledky [16], které byly potvrzeny na poloprovozním reaktoru 
uzpůsobeném pro dávkování NZVI a směsi železanu a železičnanu. 

Na poloprovozním reaktoru jsme provedli testování s reálnou 
odpadní vodou z odtoku komunální ČOV. Vzorek jsme ošetřili NZVI 
a železany/železičnany dávkovanými ve dvou za sebou následujících 
sekvencích. Účelem měření bylo ověřit účinnost technologie v polo-
provozních podmínkách a souběžně sledovat parametry celkového 
fosforu, bakteriálního znečištění a vybraných mikropolutantů. Nemalá 
pozornost byla věnována také ekotoxicitě vod a určení oxidačních a spi-
nových stavů atomů železa ve vzorku. Cílem bylo dosažení výsledku 
srovnatelného s laboratorními podmínkami. Dle našich předpokladů 
může sekvenční dávkování jednotlivých forem Fe (a tedy střídání oxi-
dačních a redukčních podmínek) podpořit účinnost celého procesu.

Materiály a metody
Popis sledované ČOV

NZVI částice a směs železanů/železičnanů byly aplikovány do 
odpadní vody pocházející z odtoku z dosazovací nádrže komunální 
ČOV o kapacitě 150 EO (Jihomoravský kraj). Tato velikostní kategorie 
nevyžaduje sledování koncentrace fosforu na odtoku a jeho odstra-
nění z toho důvodu není u vybrané ČOV řešeno (tab. 1). Právě proto 
předpokládala naše hypotéza zvýšené koncentrace celkového fosforu 
a bakterií na odtoku z ČOV. Odpadní voda je čištěna mechanicko-
-biologicky, biologický stupeň je navržen pouze pro odstranění orga-
nického znečištění se stářím kalu přibližně 6 dní. Odebraný vzorek 
odpadní vody byl dopraven do laboratoře, kde proběhla řada testů 
pro stanovení optimální dávky NZVI a směsi železanu/železičnanu ve 
vztahu k parametru P-PO4

3-. Na základě výsledků byla odpadní voda 
dočištěna v poloprovozním reaktoru použitím odpovídajících dávek 
NZVI a směsi železanu/železičnanu .
Použité reakční materiály

Dodavatelem použitých materiálů je česká firma NANOIRON, s r.o., 
která se zabývá výrobou nanočástic nulamocného železa pro labora-
torní a sanační účely. Nanočástice jsou dodávány ve formě prášku 
nebo vodné suspenze. Při našich testech byla použita silně reaktivní 
vodná suspenze pyroforického prášku s obchodním názvem NANO-
FER 25. Obsah nanočástic Fe(0) v suspenzi představoval 16 hm. %. 
Nanočástice jsou stabilizovány anorganickým modifikátorem. Firma 
NANOIRON, s r.o., dodala také vzorek železanu/železičnanu v podobě 
sypké směsi, která je velmi reaktivní, na vzduchu rychle degraduje 
a je dobře rozpustná ve vodě.

Vzorky estrogenů pro obohacení odpadní vody byly zakoupeny od 
firmy Sigma Aldrich Co. LLC. Konkrétně se jednalo o následující látky: 
E2 (17ß-estradiol), EE2 (17α-ethinylestradiol), E3 (estriol), E1 (estron), 
DES (diethylstilbestrol). Čistota všech látek byla vyšší než 97 %. 
Analytická stanovení

U surové i ošetřené vody byly změřeny základní parametry pH, 
CHSK a vodivost a provedeny analýzy koncentrace fosforu (celkový, 
hydrolyzovatelný, orthofosforečnany), bakteriálního znečištění a kon-
centrace vybraných EDs a ekotoxicita vzorku.
Stanovení CHSK a P

Stanovení chemické spotřeby kyslíku bylo provedeno spektrofoto-
metricky dichromanem draselným podle ČSN ISO 15705. Frakcionace 
fosforu a koncentrace orthofosforečnanů, celkového a hydrolyzova-
telného fosforu ve vzorcích surové vody a filtrátu byla stanovena 

Nefiltrovaný Filtrovaný

CHSK 226 mg.l-1 CHSK 135 mg.l-1

Pcelk 5,7 mg.l-1 Pcelk 4,2 mg.l-1

P-PO4 5,1 mg.l-1 P-PO4 3,9 mg.l-1

Phydrolyzovatelný 5,6 mg.l-1 Phydrolyzovatelný 4,1 mg.l-1

NL 110 mg.l-1 NL - mg.l-1

pH 8,44 - pH 8,6 -

Konduktivita κ 2,38 mS.cm-1 Konduktivita κ 2,37 mS.cm-1

Tab. 1. Parametry odtoku sledované ČOV
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spektrofotometrickou metodou s molybdenanem amonným dle ČSN 
EN ISO 6878 (75 7465). Filtrovaný vzorek byl získáván filtrací přes 
membránový filtr velikosti pórů 0,45 μm. Analýzami filtrovaného 
vzorku byly získány jednotlivé frakce rozpuštěného fosforu. Formy 
partikulovaného fosforu byly vypočteny jako rozdíl mezi celkovým 
a rozpustným fosforem. K určení hodnoty pH a vodivosti byl použit 
přenosný multimetr HACH LANGE HQ40d. Stanovení nerozpuště-
ných látek bylo provedeno filtrací 100 ml vzorku a následným sušením 
při 105 °C dle ČSN EN 872 (75 7349).
Stanovení estrogenů

Vzorek (5 ml) pro stanovení estrogenů byl zamražen na teplotu 
-75 oC a následně lyofilizován (ThermoScientific, HetoPowerDry 
LL3000). Lyofilizát byl následně rozpuštěn v 25% roztoku acetonitrilu 
o objemu 0,5 ml. Takto připravený vzorek byl analyzován pomocí 
metody vysokorozlišovací kapalinové chromatografie (HPLC, Agilent 
1100 Series) s kolonou Kinetex (XB – C-18) o velikosti 100 x 4,6 mm 
(velikost částic 2,6 μm) a detektorem DAD (220 nm). Podmínky ana-
lýzy: mobilní fáze A – voda, mobilní fáze B – acetonitril. Gradient 
byl nastaven jako zvyšující se koncentrace acetonitrilu během osmi 
minut z koncentrace 25 % na koncentraci 90 % acetonitrilu. Průtok: 
1,2 ml/min. Teplota: 30 oC. 
Stanovení počtu bakterií 

Pro stanovení celkových počtů bakterií ve vodě jsme využili metodu 
průtokové cytometrie. Vzorky byly obarveny fluorescenčním barvi-
vem SYBR Green I dle Marie et al. [17] a po 15 minutách inkubace 
(ve tmě) byly analyzovány na průtokovém cytometru CyFlow ML 
(Partec GmbH, Muenster, Německo). Bakterie byly detekovány na 
dvouparametrických cytogramech FL1 vs. FL2 dle Berney et al. [18].

Ekotoxicita
Akutní test imobilizace korýšů Daphnia magna

Dvacet korýšů Daphnia magna bylo inkubováno po dobu 24 hodin 
ve vodě ošetřené železem a ve vodě bez přídavku železa. Experiment 
probíhal ve čtyřech opakováních. Podmínky testu: teplota 22 oC bez 
osvětlení. Imobilizovaní (nepohybliví) korýši byli po uplynulé době 
expozice spočítání. Imobilizace korýšů svědčí o toxickém efektu 
použité vody a je vyjádřena v absolutních číslech nebo procentuální 
inhibici. Test vychází z mezinárodní normy OECD 202 (2000) OECD 
Guidelines for the Testing of Chemicals. Section 2: Effects on Biotic 
Systems. Daphnia sp., acute immobilization test. Revisal proposed for 
updating guideline. Organization for the Economic Cooperation and 
Development, Paris.
Inhibice růstu sladkovodní řasy

Jednobuněčná zelená řasa Pseudokirchne-
riella subcapitata byla přidána jak do vody 
ošetřené železem, tak do vody bez přídavku 
železa. Koncentrace řasy na počátku testu byla 
50 000 buněk na mililitr vody. V průběhu 96 
hodin byl porovnáván růst řasy (vyjádřen jako 
fluorescence) v přítomnosti a bez přítomnosti 
železa. Podmínky testu: teplota 25 oC, osvětle-
ní cca 6000 luxů. Test vychází z mezinárodní 
normy ISO 8692 (2004) Water quality – Fresh 
water algal inhibition test with Scenedesmus 
subspicatus and Selenastrum capricornutum. 
International Organization for Standardizati-
on, Geneve, Switzerland.
Inhibice klíčivosti semen

Semena hořčice bílé (Sinapis alba) byla in-
kubována s vodou ošetřenou železem a vodou 
bez ošetření na Petriho miskách. Každá Petri-
ho miska obsahovala filtrační papír, 10 semen 
hořčice bílé a 5 ml testovacího vzorku. Misky 
se semeny byly inkubovány po dobu třech dní 
při 25 oC bez osvětlení. Na konci testu byly 
porovnány délky kořene vyklíčených semen. 
Test vychází z mezinárodní normy OECD 
208 (1993) OECD Guidelines for the Testing of 
Chemicals. Sections 1–5: Terrestrial Plant Test: 
Seedling Emergence and Seedling Growth Test. 
Organization for the Economic Cooperation 
and Development, Paris.

Proměření Mössbauerových spekter 
Proměření Mössbauerových spekter pro-

běhlo při 100 K a bez vložení vnějšího 

magnetického pole. Vzorky byly připraveny přidáním 150 μl odpadní 
vody k 20 mg směsi železičnanů/železanu (naváženého v rukavicovém 
boxu za inertní atmosféry plynného dusíku) a zamrazeny v kapalném 
dusíku po době reakce, která je uvedena u spekter, tzn. 1 s, 60 s, 300 s.

Dávkování Fe
Optimální dávka vodné suspenze NZVI a práškové směsi železanu/

železičnanu byla stanovena laboratorně na vzorcích testované vody 
dle parametru P-PO4

3- a s přihlédnutím k výsledkům získaným při 
laboratorní degradaci EDs. Batch test ukázal, že optimální dávka 
NZVI je 16 mg·l-1 (čisté složky Fe(0)). Optimální dávka železanu byla 
stanovena na 20 mg·l-1 (čisté složky Fe(VI)). Na základě výsledků byla 
postačující reakční doba pro NZVI při poloprovozním testu 60 minut 
a pro směs železanu/železičnanu byla dostačující doba reakce 10 minut. 
Při poloprovozním měření byly obě formy železa dávkovány ve dvou 
sekvencích, kdy NZVI bylo dávkováno jako první. Pořadí bylo zvoleno 
na základě vhodných oxidačně-redukčních podmínek pro jednotlivé 
formy železa. NZVI působí jako silné redukční činidlo a pro jeho reakce 
je příznivý nižší oxidačně-redukční potenciál kapalného média. Oproti 
tomu po nadávkování směsi železičnanů/železanů (oxidační činidlo) 
naroste oxidačně-redukční potenciál a vytvoří se tak podmínky méně 
vhodné pro aplikaci NZVI. 

Popis poloprovozní technologie 
Poloprovozní technologie sestává z reaktoru a separátoru nezrea-

govaného NZVI. Konstrukční a materiálové řešení reaktoru vyhovuje 
požadavkům na odolnost vůči opakovanému působení NZVI a směsi 
železanů/železičnanů. Obě formy Fe je možné dávkovat v pevném 
i kapalném skupenství. Reaktor je vybaven míchadlem, automatickým 
dávkováním reakčního materiálu, úpravou pH a sondami pro snímání 
pH a oxidačně-redukčního potenciálu s periodickým zápisem. Frek-
vence míchání reaktoru je 50 otáček za minutu. Kapacita reaktoru je 
8 l. Doba jednotlivých fází cyklu je nastavitelná dle potřeby. Testovaná 
voda byla do reaktoru čerpána peristaltickým čerpadlem. pH odpadní 
vody nebylo před reakcí upravováno. Po nadávkování jednotlivých 
forem železa a uplynutí předem nastavené reakční doby byla ošetřená 
voda převedena do poloprovozního modelu magnetického separátoru. 

Základní částí separátoru je plastový otočný disk tvaru pravidelného 
šestnáctiúhelníku, do nějž jsou zapuštěny neodymové magnety tak, 
aby byly plně využity oba jejich póly. Disk je pro dosažení maximální 
hladkosti povrchu potažen plastovou fólií. Disk je zanořen do koryta 
separátoru, v němž je otáčen pomocí elektromotoru.  Zpracovávaná 

Obr. 1. Odstranění estrogenů po aplikaci materiálů železa

Obr. 2. Pokles počtu bakterií v odtoku z ČOV vlivem ošetření železem v reaktoru
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suspenze feromagnetických nanočástic je do těla separátoru přiváděna 
přívodem v dolní a odváděna odtokem v horní části koryta.

Výsledky a jejich diskuse
Vliv na degradaci EDs

V poloprovozním zařízení bylo dosaženo 85–94% účinnosti degra-
dace zkoumaných látek, tj. E2 (17ß-estradiol), EE2 (17α-ethinylestra-
diol), E3 (estriol), E1 (estron), DES (diethylstilbestrol). Rozdíl 9 % je 
dán zřejmě různou molekulární strukturou jednotlivých estrogenů 
a tím i různou náchylností k degradaci. Vzhledem k tomu, že v před-
běžných laboratorních pokusech bylo vysoce účinné železo ve formě 
Fe(VI) a nulamocné železo téměř neúčinné, lze usuzovat, že i ve směsi 
(Fe VI a Fe 0) byla hlavním mechanismem účinku degradace právě 
oxidačním činidlem (Fe VI) (obr. 1).

Hygienizace
Účinnost odstranění bakterií byla 63 % oproti původnímu počtu 

buněk ve vodě. Přesný mechanismus účinku však není doposud 
spolehlivě prokázán. Předpokládáme však kombinovaný účinek jak 
oxidačních vlastností Fe (VI), tak redukčních vlastností Fe(0) (obr. 2).

Vliv na odstranění P
V laboratorních podmínkách byl účinek NZVI a směsi železanu//

železičnanu pro odstranění P z odpadní vody prokázán, avšak přesný 
mechanismus reakcí není doposud vysvětlen. Při dávkování NZVI 
a směsi železičnanu/železanu dochází k  oxidaci (NZVI), resp. reduk-
ci (Fe(V)/Fe(VI) na Fe(III). Je tedy možné očekávat obdobný průběh 
reakcí jako při aplikaci železitého koagulantu. Při reakcích dochází 
k přechodům mezi jednotlivými frakcemi 
fosforu – obr. 4.

Fosfor je v odpadní vodě přítomen v několi-
ka formách. Jedná se o anorganický reaktivní 
fosfor RP (orthofosforečnany – PO4

3-, HPO4
2-, 

H2PO4
-, H3PO4), anorganický hydrolyzovatelný 

fosfor AHP (polyfosforečnany) a organický 
fosfor OP (biodegradabilní a nebiodegrada-
bilní). Všechny tyto tři formy se mohou vy-
skytovat v rozpuštěném (předpona „s“) nebo 
partikulovaném (předpona „p“) stavu (celkem 
tedy 6 forem). Dohromady tvoří celkový fos-
for. Partikulovaná forma fosforu je představo-
vána chemicky vázaným fosforem a je možné 
ji z odpadní vody odseparovat. Z předchozích 
studií vyplývá, že chemicky vázaný fosfor 
není tvořen pouze fosforečnany kovů, ale také 
sraženinami fosforečnanů, které obsahují více 
různých kationů, a také fosforečnany adsor-
bovanými na tyto sraženiny nebo hydroxidy 
kovů. Chemické složení partikulovaného 
reaktivního fosforu je tedy velmi rozmanité 
[19]. Odstranění fosforu a podíl jednotlivých 
frakcí se liší pro jednotlivé metody čištění 
odpadní vody [20]. Gu et al. [21] uvádí, že 
při odstraňování P chemickou cestou dochází 
k výraznému navýšení podílu partikulované-
ho reaktivního fosforu (o 255 %).

Účinnost odstranění fosforu jsme vyjádřili 
jako procentuální úbytek celkového fosforu 
ve filtrovaných vzorcích po reakci. Účinnost 
první sekvence byla > 90 %, účinnost druhé 
sekvence > 94 % (obr. 3).

Pro vytvoření představy o přeměně a degra-

daci jednotlivých forem fosforu jsme u vzorku surové vody z odtoku 
ČOV a u vzorku po ošetření suspenzí NZVI a směsí železanů provedli 
frakcionaci, při které byly stanoveny jednotlivé formy rozpustného 
i nerozpustného fosforu. Po ošetření vody došlo k nárůstu partiku-
lovaného reaktivního P o 250 %. Úbytek rozpuštěného reaktivního 
fosforu představoval 98,5 %. Nejméně byl snížen obsah rozpustného 
hydrolyzovatelného fosforu (necelých 17 %). (obr. 4 a obr. 5)

Ekotoxicita
Zajímavým zjištěním byla data získaná z ekotoxikologických bio-

testů. Růst řas (obr. 8), přežívání korýšů (obr. 7) i klíčivost semen 
(obr. 6) byla velice nízká již v experimentu s vodou neošetřenou 
železem. V této vodě například nepřežili korýši ani jednodenní 
inkubaci, což naznačuje poměrně vysokou toxicitu testované vody. 
Na druhou stranu klíčivost semen hořčice byla dobrá. U růstového 
testu se sladkovodními řasami však došlo opět k poměrně vysoké 
inhibici a růst těchto organismů byl velice pomalý. Vzhledem k tomu, 
že cílem ekotoxikologických biotestů bylo zjistit, zda ošetřená voda 
pomocí železa bude mít negativní vliv na faunu a flóru, byly naše 
výsledky velice pozitivní. V akutním testu s korýši totiž dosáhla 
inhibice hranice 80 % oproti kontrolní variantě. Jinými slovy, apli-
kace železa snížila ekotoxikologické zatížení vody a výsledkem bylo 
přežití 20 % testovaných organismů. Podobně tomu bylo i v případě 
biotestů s řasami, kdy voda ošetřená železem byla pro zelenou řasu 
méně toxická než voda, kde k aplikaci železa nedošlo. Tyto výsledky 
naznačují, že aplikace železa nemá zásadní negativní vliv na vodní 
organismy. Naopak se zdá, že aplikací železa může dojít ke zlepšení 

Obr. 3. Odstranění celkového fosforu v jednotlivých sekvencích Obr. 4 (vlevo). Frakcionace fosforu surového vzorku
Obr. 5 (vpravo). Frakcionace fosforu vzorku ošetřeného

Obr. 6. Klíčivost semene Sinapis alba po 72hodinové expozici

Obr. 7. Test ekotoxicity s Daphnia magna po 24hodinové expozici 
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ekotoxikologických vlastností takto ošetřené 
vody. Princip zatím není zcela objasněn, ale 
jako vysoce pravděpodobné se jeví, že Fe(VI), 
Fe(V) a Fe(0) v testované vodě zapříčinily de-
gradaci části toxických látek, které se ve vodě 
před aplikací železa nacházely. 

Proměření Mössbauerových spekter při 
aplikaci železičnanů a železanů na vodě 
z ČOV 

Pro charakterizaci železo obsahujících fází 
byla zvolena Mössbauerova spektroskopie, 
která umožňuje určit oxidační a spinové 
stavy atomů železa ve vzorku. Nejprve byla 
charakterizována samotná směs železičnanu/
železanu – obr. 9. Výsledné spektrum skládají-
cí se z naměřených bodů lze nafitovat pomocí 
čtyř komponent, jak je na obrázku znázorněno 
a odlišeno barevně. Výsledný fit (červeně 
v obr. 9) protíná naměřené body. Každé slož-
ce odpovídá jedna fáze železa. Z ploch pásů 
jednotlivých komponent lze určit atomární 
procenta obsažená ve vzorku. Je zřejmé, že 
vzorek obsahoval 12 atomárních procent 
(at. %) železanu, 15 at. % železičnanu, 67 
at. % oxidu draselno-železitého a 6 at. % 
železitých iontů ve vysokospinovém stavu. 

Po 1 s reakce s vodou z ČOV se složení 
výchozího materiálu železičnanu/železa-
nu rapidně mění, jak je patrné z obr. 10. 
Výsledný fit, kterým lze nejlépe proložit 
naměřené body, je složen ze tří komponent, 
a to: 21 at. % železanu, 55 at. % oxidu dra-
selno-železitého, 24 at. % železitých iontů 
ve vysokospinovém stavu. Evidentně přibylo 
železanu a vzorek naopak neobsahuje vůbec 
žádný železičnan. Domníváme se tudíž, že 
železičnan již ochotně zreagoval s polutanty 
přítomnými ve vodě z ČOV. 

Po reakci výchozího materiálu s vodou 
z ČOV po dobu 60 s, se fázové složení, určené 
fitováním Mössbauerových spekter, částečně 
podobá rozložení fází jako po jednosekundo-
vé reakci, tj.: 20 at. % železanu, 50 at. % oxi-
du draselno-železitého a 38 at. % železitých 
iontů ve vysokospinovém stavu (obr. 11).

Při zastavení reakce výchozího materiálu 
ve vodě z ČOV po 300 s, změřením a nafito-
váním Mössbauerova spektra je patrný další 
pokles obsahu železanu (19 at. %), oxidu 
draselno-železitého (43 at. %) a naopak ná-
růst železité fáze ve vysokospinovém stavu 
(38 at. %) (obr. 12).

Naměřená spektra tak prokazují, že zatím-
co železičnan zreaguje v prvních sekundách 
po přidání do znečištěné vody z ČOV, železan 
může účinně působit po dobu v řádu několika 
minut. Přibývající železitá fáze pak působí 
jako in situ koagulační činidlo a může tak rov-
něž přispívat k odstranění polutantů z vody. 

Závěry
V souhrnu je možné konstatovat, že dosa-

žené výsledky ve všech parametrech potvr-
dily výstupy z předchozích laboratorních 
testů. Kombinovaný účinek NZVI a železanů 
vedl k významnému snížení všech sledo-
vaných složek v odpadní vodě. Při dávce 
NZVI 20 mg.l-1 a dávce Fe(VI) 25 mg.l-1 se 
účinnost degradace vybraných estrogenních 
látek (E1, E2, EE2, E3, DES) pohybovala 
v rozmezí 85–94 %. Účinnost odstranění 
fosforu (vyjádřená účinností odstranění 
celkového fosforu Pcelk.) byla 94,5 %. Nejnižší 
míry odstranění bylo dosaženo v parametru 
hygienizace, kdy počet bakterií poklesl 
o 63 %. Poloprovozní měření přineslo dle 

Obr. 9 (vlevo). Mössbauerovo spektrum výchozí směsi železičnanu/železanu naměřené 
v rukavicovém boxu za inertních podmínek: červené spektrum prokládá experimentálně 
získané body. Subspektra, která jsou součástí výsledného fitu (červené spektrum), jsou 
rozlišena barevně pro jednotlivé složky ve směsi
Obr. 10 (vpravo). Mössbauerovo spektrum (a složky jeho fitu) směsi železičnanu/železanu 
po reakci po dobu 1 s s vodou z ČOV. Měřeno po zastavení reakce zamražením v kapalném 
dusíku, tj. 100 K

Obr. 11 (vlevo). Mössbauerovo spektrum (a složky jeho fitu) směsi železičnanu/železanu po 
reakci po dobu 60 s s vodou z ČOV. Měřeno po zastavení reakce zamražením v kapalném 
dusíku, tj. 100 K
Obr. 12 (vpravo). Mössbauerovo spektrum (a složky jeho fitu) směsi železičnanu/železanu po 
reakci po dobu 300 s s vodou z ČOV. Měřeno po zastavení reakce zamražením v kapalném 
dusíku, tj. 100 K

Obr. 8. Růst řasy Pseudokirchneriella subcapitata  po 96hodinové expozici
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očekávání mírně zhoršené výsledky v porovnání s předchozími la-
boratorními testy, při kterých byly sledovány jednotlivé parametry 
odděleně. Také při porovnání s výsledky uvedenými v literatuře 
byla efektivita železa nižší, nicméně pouze z hlediska dezinfekce 
odpadní vody. Důvodem může být míra znečištění odpadní vody. 
Odtok z komunální ČOV obsahoval širokou škálu polutantů ve 
vyšších koncentracích, které mohly vstupovat do reakcí se železem 
namísto cílových sledovaných kontaminantů. Ekotoxikologické 
biotesty vyloučily toxický účinek obou forem železa na vodní orga-
nismy a rovněž nepotvrdily vznik toxických produktů reakcí železa 
s kontaminanty. Po ošetření vody železem došlo naopak ke zlepšení 
ekotoxikologických vlastností odpadní vody. Závěrem je možné kon-
statovat, že aplikace železa nemá negativní vliv na vodní organismy. 
Sloučeniny železa se svou mnohostrannou účinností představují 
perspektivní řešení pro odstranění mikropolutantů i fosforu a pro 
dezinfekci odpadní vody v jednom technologickém kroku. 

V dalších krocích výzkumného projektu bude pozornost soustře-
děna na vyřešení separace produktů reakce koagulačně-flokulačními 
metodami a detailní objasnění mechanismů jednotlivých reakcí. Tech-
nologie bude dlouhodobě ověřována na vybrané čistírně odpadních 
vod bez umělého přídavku polutantů. 

Poděkování: Technologický výzkum a vývoj je řešen s použitím úče-
lové podpory Ministerstva průmyslu a obchodu projektu TIP s ev.č. 
FR-TI3/196 – „Pokročilé technologie hygienického a toxikologického 
zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod.“ Poděkování patří také 
firmě NANOIRON, s r.o., za poskytnutí materiálů železa.
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Nanoscale zero-valent iron and ferrates introduced their unique 
properties and effect in various industrial applications. First applica-
tions tend to appear recently in water and wastewater management. 
Our hypothesis led to the nZVI and ferrate application at the tertiary 
treatment of the municipal wastewater treatment plants in order 
to process combine effect of phosphorus removal with removal of 
bacteria and micropollutants. We carried out laboratory and kinetic 
batch tests to confirm out hypotheses. We achieved removal of es-
trogens ranging from 85 to 94 %, total phosphorus removal > 95 % 
and significant removal of bacteria. Ecotoxicological tests with 
Daphnia magna, Sinapis alba and Pseudokirchnella subcapitata 
did not show detrimental effect of observed materials. Furthermore, 
the application of iron nanoparticles led to the improvement of eco-
toxicological properties of tested water. Further tests will be focused 
on the mechanism detections and on the full-scale applications.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2013. 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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Možné úspory energie na stávajících 
ČOV a možnosti získávání energie

Čistírny odpadních vod často nejsou provozovány v optimálním 
energetickém režimu. Existuje několik variant jak vylepšit stávající 
energetickou bilanci ČOV. Jedná se hlavně o optimalizaci spotřeby jed-
notlivých elektrických spotřebičů, změnu technologie, využití tepelné 
energie pomocí tepelných čerpadel na vytápění objektů, sušení kalu, či 
technologických procesů nebo zvýšení produkce bioplynu, případně 
i další využití tepla k výrobě elektrické energie. Tento trend se firma 
ASIO, spol. s r.o., snaží zachytit jak účastí na vývojových projektech 
v této oblasti, tak i konkrétními kroky v oblasti personálního obsazení 
firmy a zařazením některých technologií do svého portfolia.

Používané metody
Při detailním pohledu můžeme rozdělit opatření na snížení cel-

kové spotřeby elektrické energie na několik hlavních kategorií. A to 
především:
– návrh a optimalizace spotřeby jednotlivých spotřebičů,
– výroba elektrické energie kogenerací z bioplynu,
– využití obnovitelných zdrojů energie, výroba tepelné energie, vý-

roba elektrické energie pomocí ORC,
– změna technologie čištění odpadních vod.

pro posuzování a porovnávání upravených systémů je matematické 
modelování. Lze tak rychle, levně a bez rizik porovnávat systémy, 
ve kterých dojde k výměně spotřebičů, změně technologie nebo pro-
vozních parametrů a zavedení řídicích systémů. Namodelovaná data 
potom mohou tvořit základ případové studie přínosů jednotlivých 
navržených změn na celkovou spotřebu/produkci energie a současně 
i na kvalitu vypouštěné vody.

ASIO, spol. s r.o., nabízí zpracování komplexního pohledu na 
energetickou stránku ČOV včetně návrhů a dodávky konkrétních 
opatření s garantovanou návratností.

 = N  E W
                                                        nutrienty     energie         voda    

ORC – zařízení na výrobu el. energie z přebytečného tepla

Výroba elektrické energie
Výroba elektrické energie je zavedena pouze na větších ČOV (od 

50 000 EO), kde je anaerobní zpracování kalu a vyvíjen bioplyn, 
který je zpracováván na kogeneračních jednotkách. Aby byla výroba 
elektrické energie pro provozovatele výhodnější, je to možné pomocí 
vhodné předúpravy kalu, např. pomocí dezintegrace, technologie 
umožňující lepší využitelnost organických látek vázaných v kalech, 
a tím i větší výtěžnost plynu. Dále přichází do úvahy společné anae-
robní zpracování kalu a BRO, jímž lze výrazně zlepšit energetickou 
bilanci ČOV a zároveň i posunout hranici využitelnosti anaerobní 
fermentace směrem k nižším kapacitám ČOV. 

Využití obnovitelných zdrojů energie
Využití OZE v současnosti je na ČOV poměrně malé. U ČOV, které 

mají velké vytápěné budovy, je možno jednoduše odebírat nízko-
potenciální teplo odpadní vodě pomocí tepelného čerpadla a takto 
získané teplo potom využít k vytápění nebo k jiným aplikacím jako 
je např. sušení kalu. Vedle tepelných výměníků a tepelných čerpadel 
jsou dalším možným řešením pro zvýšení energetické samostatnosti 
ČOV fotovoltaické panely. 

Využití tepelné energie 
Odpadní voda v sobě nese velký potenciál jak chemický, tak tepelný. 

Průměrná teplota v průběhu roku kolísá, ale zřídka kdy klesne pod 
8 °C. Této relativní stálosti se dá využít pro získávání nízkopotenciál-
ního tepla a pomocí tepelného čerpadla lze zvýšit teplotu až na cca 
70 °C. Toto teplo je možno pak dále využít na vytápění objektů ČOV, 
na ohřev teplé užitkové vody, na sušení kalu, popřípadě ohřev kalu 
do fermentačních nádrží. 

Komplexní přístup k řešení problémů
Vhodným nástrojem pro určení energetické náročností jednotlivých 

technologických kroků i kompletní technologie čištění a zároveň 

Neplýtvejme energií, nutrienty a vodou – dělejme jen komplexní 
změny, „chytrá“ řešení, která se vyplatí a vrátí nám investice a úsilí 
do nich vložené…

Těšíme se na shledanou na výstavě VODOVODY–KANALIZACE 
2013. Najdete nás v hale 4, stánek 34.

Ing. Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.

www.asio.cz 

Vzdělávání až do kanceláře … on-line semináře 
(webináře)

Termíny a témata webinářů na rok 2013

31. 05. 2013 Čištění vzduchu 
28. 06. 2013 Využití dešťové vody v domácnosti 
26. 07. 2013 Čištění průmyslových vod – novinky – 

nanoželezo 
30. 08. 2013 Energie z vody a další možnosti OZE 
27. 09. 2013 Sinice, nutrienty ve vodách 
25. 10. 2013 Provoz domovních ČOV – (revize, závady, 

vhodná domácí chemie) 
29. 11. 2013 Úprava pitných vod – membránové procesy, 

nanotechnologie
13. 12. 2013 Nové výrobky a technologie pro rok 2014 

Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na: http://
www.asio.cz/cz/seminare. Přihlášky, dotazy prosím směřujte na 
plotenym@asio.cz. 

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00.
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Vývoj alternativních nosičů 
biomasy pro biologické 
čištění odpadních vod
Lucie Křiklavová, Libor Novák, Tomáš Dub,  
Dominika Kortusová, Tomáš Lederer

Klíčová slova
biologické čištění – nosiče biomasy – nanovlákna – aktivovaný kal 
– biofilm – MBBR

Souhrn
Čištění odpadních vod v biologických systémech kombinujících 

suspenzní a biofilmovou kulturu mikroorganismů má řadu 
procesních výhod. Mezi nejdůležitější patří vyšší koncentrace, doba 
zdržení biomasy a udržení pomalu rostoucích mikroorganismů 
v systému. Biologické systémy fixující biomasu na pevných nosičích 
mají obvykle dvě základní konstrukční podoby reaktorů: s instalací 
pevně kotvených nosičů biomasy nebo s použitím nosičů biomasy ve 
formě tělísek vznášejících se v kapalině ve fluidním loži (typ MBBR 
technologie). V obou případech je nutné použití takových materiálů 
a struktur, které umožňují optimální podmínky pro zachycení, růst 
a obnovu biofilmových povrchů. Tato publikace shrnuje výsledky 
vývoje speciálních nosičů biomasy s využitím nanovláken, resp. 
nanotechnologií při konstrukci nosičů biomasy a srovnává je s nosiči 
vyvinutými na bázi umělých hmot.

u

1. Úvod
Nanovlákna a z nich připravené nanotextilie představují prudce se 

rozvíjející odvětví materiálového průmyslu, které umožňují využití 
pro uzpůsobení povrchových struktur materiálů jako nosičů biomasy. 
Vysoký měrný povrch a prokázaná kolonizovatelnost umožňují pou-
žití těchto materiálů jako nosičů imobilizovaných mikroorganismů 
schopných vytvářet přirozený biofilm. Tyto kompozitní materiály mají 
velký aktivní povrch při nízké specifické hmotnosti a jsou tak velmi 
vhodné pro přípravu modifikovaných nosičů přirozených biofilmů 
cíleně připravených pro specificky znečištěné odpadní vody, ale i pro 
intenzifikaci klasických čistírenských technologií. Plastové nosiče 
mají zase řadu předností z hlediska odolnosti vůči prostředí, imobi-
lizační afinity, smáčivosti, hustoty a složení materiálu. Konstrukce 
nosičů biomasy je zcela zásadní pro dosažení maximální účinnosti 
čistírenských procesů, přičemž kromě speciálního tvaru jsou důležité 
materiálové charakteristiky nosičů. Ukázky z vývoje nanovlákenné 
sítě, vývoje tkanin, nosičů biomasy na bázi tzv. „bambulí“ a kompo-
zitních nosičů demonstrují možnosti aplikace nanotechnologie pro 
systémy biologického čištění odpadních vod s nárostovými kulturami. 
Současně je demonstrováno srovnání se speciálními plastovými no-
siči při testování imobilizace povrchů a účinnostech čištění obtížně 
biologicky rozložitelného organického znečištění.

2. Vývoj nosičů biomasy
Nosič biomasy je určující prvek pro technologii čištění odpadních 

vod v biofilmovém reaktoru. Materiál nosiče musí být biochemicky 
inertní, chemicky a fyzikálně stabilní, současně morfologicky vhodný. 
Měrná hmotnost nosiče by měla být srovnatelná s odpadní vodou, 
a to i po nárůstu biomasy případně sraženin. Snahou je především 
maximalizovat specifický povrch nosiče. Proto bylo cílem vyvinout 
technologicky vyspělý a spolehlivý typ nosiče bakteriální biomasy. 
Vývoj nosiče biomasy (s výše uvedenými vlastnostmi) probíhal s ohle-
dem na několik základních kritérií:

1) cílová skupina biodegradérů/mikroorganismů z hlediska růstových 
vlastností: pomalu rostoucí bakterie (velký specifický povrch nosiče, 
nízká hodnota Yobs), rychle rostoucí bakterie (malý specifický povrch 
nosiče, vysoká hodnota Yobs), kde Yobs je koef. výtěžku biomasy,

2) cílový typ biologického reaktoru: chemostatového typu, hybridní 
reaktor,

3) cílový typ odpadních vod: splaškového charakteru komunálních 
vod (města, obce), splaškového charakteru průmyslových produ-
centů (velké podniky), průmyslového charakteru snadno biologicky 
rozložitelného, průmyslového charakteru obtížně biologicky rozlo-
žitelného až toxického,

4) materiálové provedení (nanotextilie, kompozit, plast),
5) způsob výroby pro optimální tvar a materiál nosiče (ne vždy je mož-

no vyrobit ideální design nosiče): pletenina (nanotextilie), lisování, 
kladení, odlévání aj. (kompozit), vstřikování (plast), extruze (plast),

6) výrobní náklady: na zhotovení prototypu a zkušební série, pro 
případnou sériovou výrobu,

7) rychlost výroby.

3.  Vývoj nanovlákenného nosiče
V počátcích vývoje byla nosnou nití bavlna (obr. 1, vzorek A), která 

ovšem vykazovala vysokou míru nasákavosti, měrné hmotnosti a také 
byla velice tvarově nestabilní. Nanovlákna byla nanesena ještě velice 
nerovnoměrně (díky malým zkušenostem při výrobě). V další fázi byla 
nosnou nití polyesterová vlákna (nenasákavá, stabilní), (obr. 1, vzo-
rek B). Niť dosahovala přijatelných vlastností (rovnoměrnost pokryvu 
nanovlákny), ovšem problém nastával v okamžiku aplikace nosičů, 
kdy se nanovlákna uvolňovala z povrchu nosiče, nanovlákennou 
vrstvu bylo nutné fixovat. Vzorek C (obr. 1) byl zabezpečen krycí nití. 
Nosnou a krycí nití byla polyesterová vlákna, nanovlákenný pokryv 
tvořil polyuretan (PU), který byl vybrán mezi ostatními biokompatibil-
ními materiály (polyetersulfon, polyvinylbutyral, polyvinylalkohol). 
Vzorek byl dále zdokonalován a výsledkem byl vzorek D (obr. 1), kde 
základní vlákno je polypropylen, nanovlákna tvoří polyuretan a fixace 
je vytvořena z polyethylenových vláken. Povrchová fixace byla daleko 
více propracovaná (pevněji ovinuje nanovrstvy) a nanovlákna jsou tak 
stabilizovány mnohem účinněji.

Nanovlákenná příze je finálně složena ze tří částí (obr. 1, vzorek 
E). Základní vlákno je polyester (660 dtex, tvarovaný vzduchem), 
povlak se skládá z polyuretanových nanovláken (50–150 dtex, 
metoda electrospinning, průměr nanovláken je cca 260 nm), vše je 
dvojitě obtočeno ochranným polyetylenovým vláknem (167 dtex, 
chrání vůči tření při zpracování a při následných aplikacích proti 
dezintegraci nanovláken). Osnova pro plošné útvary je tvořena 
polypropylenovým vláknem (200 dtex). Specifický povrch vý-
sledného útvaru s hodnotou PU nanovláken 50 dtex má pro daný 
návrh konstrukčního řešení pro fixní lože minimálně 800 m2/m3 
(pro rozestup pleteninových rámu 5 cm). Díky kombinaci několika 
různých polymerů je možné nastavovat densitu nosiče (od hustoty 
cca 900 kg/m3 až po 1200 kg/m3), dle požadavků dané aplikace (dané 
odpadní vody).

3.1.  Výběr vhodného nosiče a výzkum způsobů aplikace
Výslednou nit je možno zpracovávat textilními technologiemi ve 

formě smotků typu bambule (pro použití ve fluidním loži) nebo ve 
formě plošného útvaru (technologie proplétání s vloženým útkem, 
pro použití ve fixním loži). 
a) Fixní lože

Z vlákna (obr. 1, vzorek E) byla vytvořena 2D forma. Pletenina (os-
nova s vloženým útkem, řetízek PE, obr. 2a), specifikace materiálu: 
nosná nit PL (176 fibril 36x1x3), krycí nit (S, Z) monofil, PU nanovlá-
kenná vrstva. Možností je vysoká variabilita velikosti ok textilie dle 
požadavků dané aplikace, resp. charakteru odpadní vody a mikrobi-
ální populace (např. v závislosti na rychlosti růstu mikroorganismů). 
Tato forma je do nádrže instalována pevně a aktivační směs se pohy-
buje skrze nosič (forma fixované pleteniny). Současně byla ověřena 

Obr. 1. Krátký přehled vývoje nanovlákenné nitě (vzorek A–E)
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technologie nosných rámů, kterou je možné jako vyjímatelné moduly 
instalovat do stávajících aktivačních nádrží (obr. 2b–c). 
b) Fluidní lože

Fluidní nosič proudí spolu s aktivační směsí, proto se ve vývoji sle-
duje především tvar, uskupení, velikost, adhezivní vlastností a další. 
Do dnešního dne bylo odzkoušeno několik tvarů „bambule, soudky, 
mašličky“ (obr. 3). Tyto nosiče jsou pro dané aplikace vcelku přija-
telné, jen pro některé typy dochází k několika nežádoucím efektům 
(například zarůstání nosiče ve středu konstrukce a roztřepení konců 
vláken, a tím tak porušení stability nanovrstev). 

3.2.  Komparativní měření rychlosti vývoje biofilmu 
a) Krátkodobá kultivace nosiče (kolonizace)

Nanovlákenné nosiče byly paralelně porovnávány s nosiči Anox-
Kaldnes K3. Pro testování byly používány průmyslové odpadní vody, 
jejichž charakter (viz 5) určuje relativně nízké růstové rychlosti mi-
krobiální populace. Na polyethylenových nosičích AnoxKaldnes se 
bakteriální biofilm uchycuje významně pomaleji. Tento pomalý nárůst 
je zapříčiněn nedostatečnou adhezí mikroorganismů k povrchu nosi-
če. Mírně lepší výsledky vykazují předem kolonizované nosiče, kde 
bakterie nemusí vynakládat energii k narušení povrchových struktur. 
Jejich povrch je morfologicky vhodnější. I pro totožný typ nosiče tak 
lze dosáhnou úpravou jeho povrchu (narušením svrchní vrstvy napří-
klad v kyselině anebo právě dlouhodobou činností mikroorganismů) 
snazší adheze mikroorganismů, a tím tak i rychlejší kolonizace. 

Na nanovlákenné vrstvy usedají mikroorganismy hojně již v prv-
ních dnech kolonizace. Jak bylo zjištěno laboratorním testováním, 

vlákenné nosiče biofilmu i bez nanovlákenné vrstvy jsou svým prů-
během nárůstu biofilmu až dvakrát výhodnější než komerční nosiče 
AnoxKaldnes. Výraznějšího růstu mikroorganismů na nosiči vykazují 
nosiče s využitím nanovrstvy, na nichž biomasa usedá dokonce až 
více jak čtyřikrát lépe. Po delší době kolonizace se mikrobní biomasa 
přirozeně rozrůstá i na místa bez nanovláken. Přítomnost nanovrstev 
je pro rychlou kolonizaci nezbytná (obr. 4).

b) Dlouhodobá kultivace nosiče (kolonizace)
Pro experimenty při dlouhodobé kultivaci s nanovlákenným no-

sičem vykazuje opět významně rychlejší charakteristiku narůstání 
biofilmu na povrchu vláken, tedy nejen během prvotní kolonizace 
(podobnou charakteristiku vykazují nanovlákna také po kritických 
stavech, kdy je potřebná rychlá revitalizace systému). Další vý-
znamnou výhodou nanovlákenné technologie je možnost narůstání 
bakteriálního biofilmu nejen na povrchu vlákna, ale také blíže k jeho 
středu (uvnitř vlákna), kde jsou bakterie mnohem lépe chráněny před 
toxickými vlivy okolního prostředí. 

3.3.  Testy s reálnou vodou 
Cílem laboratorních testů bylo ověření možných hraničních 

podmínek a limitů technologických parametrů reálné aplikace, ze-
jména parametrů, které negativně ovlivňují a narušují chod čistíren 
s dlouhodobými následky. Vstupní parametry jsou vždy průtok vody, 
CHSK přítokové vody a teplota. Čas zapracování se pro technologii 
AnoxKaldnes pohybuje v řádu kolem 70 dnů, pro nanovlákennou 
technologii cca 50 dnů. Nanotechnologie umožňuje rychlejší zapra-
cování nosiče, rychlejší regeneraci po mimořádných stavech a přede-

Obr. 2. a) Detail nanovlákenné pleteniny; b) technologie vyjíma telných nosných rámů; c) pletenina po jednom roce běhu čistírny

Obr. 3. Příklad fluidních nosičů („bambule“, třikrát typ „soudky“, „mašličky“)

Obr. 4. Časový vývoj růstu biofilmu na nosičích (krátkodobá dle bodu 2.3a a dlouhodobá kultivace dle 2.3b)
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vším vyšší rezistenci imobilizovaných mikroorganismů vůči okolním 
podmínkám v přítomnosti nanovrstev.
a) Odpadní vody z výroby difenylguanidinu (DPG)

Pro testování byla použita reálná odpadní voda obsahující anilin, 
DPG a kyanidy. Objem reaktoru byl 3 l. Obr. 6a zachycuje účinnost 
čisticího procesu v ustáleném stavu v závislosti na teplotě a době 
zdržení. Ověřování nanovlákenného nosiče probíhalo v laboratorních 
podmínkách přibližně jeden rok v porovnání s nosičem AnoxKaldnes. 
Průměrná hodnota CHSK přiváděné surové vody byla 3600 mg/l. No-
sič na bázi nanovláken byl z hlediska účinnosti odstraňování CHSK 
výhodnější v průměru o 10 % (při době zdržení 48 hodin a teplotě 
10 °C) a až o 42 % (při době zdržení 64 hodin a teplotě 40 °C). Použití 
nanovlákenného nosiče je výhodnější především v hraničních stavech 
reaktoru. 
b) Odpadní vody ze sanace bývalé výrobny fenolů

Další testy proběhly na reálných odpadních vodách s vysokým 
obsahem fenolů (172–1 642 mg/l), kresolů (59–1 110 mg/l), dimethyl-
fenolů (48–285 mg/l) a vyšších fenolů (13–19 mg/l). Objem reaktoru 
byl 3 l. Obr. 6b zachycuje účinnost čisticího procesu v závislosti na 
teplotě a době zdržení. Ověřování nanovlákenného nosiče probíhalo 
v laboratorních podmínkách přibližně jeden rok v porovnání s ko-
merčně vyráběnými nosiči AnoxKaldnes. Průměrná hodnota CHSK 
přiváděné surové vody byla 4 500 mg/l. Nosič na bázi nanovláken 
byl z hlediska účinnosti odstraňování CHSK výhodnější v průměru 
o 5 % a v porovnání účinnosti odstraňování celkových fenolů až 
o 50 % (obé při době zdržení 4,5 dne). Oba porovnávané typy nosičů 
biomasy dosahují požadovaných limitů pro střední míru kontaminace, 

Obr. 5. Obrazová dokumentace vzorků pro dvacátý den kultivace (AnoxKaldnes nové a použité, nanovlákenná technologie bez a s nanovrstvou)

Obr. 6. Závislost účinnosti čištění odpadní vody na průtoku a teplotě a) s obsahem kyanidy, anilin a DPG; b) s obsahem fenoly, kresoly

Obr. 7. Časový vývoj růstu biofilmu na různých typech plastových bází – hmotnost a pokryvnost

použití nanovlákenné technologie vykazuje lepší výsledky především 
v extrémních stavech. Navíc v přítomnosti nanovlákenné technologie 
nenastávají oscilace ani výraznější výkyvy účinnosti.

4. Vývoj nosiče na plastové matrici
Vyhodnocením základních rozhodovacích kritérií bylo docíleno 

konsenzu s následujícími závěry:
1) cílová skupina biodegradérů/mikroorganismů z hlediska růstových 

vlastností: preferována univerzálnost, možnost použití jak pro po-
malu, tak i rychle rostoucí biodegradéry,

2) cílový typ biologického reaktoru: využitelnost pro chemostatový 
i hybridní reaktor,

3) cílový typ odpadních vod: splaškového charakteru průmyslových 
producentů (velké podniky), průmyslového charakteru, preferenčně 
obtížně biologicky rozložitelného či pro specifické účely a polutanty,

4) materiálové provedení: HDPE (viz výsledky biokompatibility a rych-
losti osídlování nosiče, obr. 7),

5) způsob výroby pro optimální tvar a materiál nosiče – extruze (z dů-
vodu nižších nákladů na zhotovení zkušební série a vyšší rychlosti 
výroby, obr. 8).
Finální návrh nosiče byl upraven v souladu s konstrukčními po-

žadavky na prototyp vytlačovací hlavy a zhotovena zkušební série 
nosičů (obr. 9). 

4.1. Náběh hybridního MBBR systému a vývoj biofilmu 
na plastové matrici

Dlouhodobé měření rychlosti vývoje biofilmu probíhalo po dobu 
5 měsíců na ČOV, která byla vybrána jako vhodný modelový objekt 
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Obr. 8. Návrhy nosičů biomasy pro výrobu vstřikováním (a, b) 
a extruzí (c)

z důvodu, že se jedná o středně zatížený systém vybavený oxickým 
selektorem (1. komorou vysoko zatíženou) a následnou oxickou 
aktivační nádrží (2. komora nízko zatížená). Materiál byl umístěn 
v 1. a 2. komoře aktivační nádrže a existoval předpoklad, že v první 
komoře bude docházet k mnohem extenzivnějšímu nárůstu biofilmu 
než v 2. komoře. Tento předpoklad se začal potvrzovat od samotného 
začátku experimentu, kdy biofilm na elementech v 1. komoře narůstal 
několikanásobně rychleji než v 2. komoře – obr. 10.

Kvalita biofilmu byla sledována mikroskopickým obrazem. Biofilm 
1. komory vykazoval značně kompaktní strukturu, která byla na ma-

trici vláknitých bakterií (Sphaerotilus-like type), rovněž s výrazným 
zoogleálním podkladem. V počátku byli detekováni přisedlí nálevníci 
a později i mikroskopičtí červi. Vyšší osídlení z biofilmu 1. komory 
však postupně vymizelo (obr. 11). Naopak v biofilmu 2. komory byl 
detekován v druhé části experimentu značný výskyt přisedlých nálev-
níků a výrazně méně vláknitých bakterií než v 1. komoře.

Aplikace nosiče typu PAQ_34 do hybridního MBBR systému čistící-
ho odpadní vody z výrobního areálu automobilových dílů s vysokým 
obsahem dusíku a nízkým organickým zatížením ukázala, že náběh 
procesu nitrifikace byl velmi rychlý, přičemž obrůstání nosičů bio-
filmem bylo ovlivněno množstvím suspenzní biomasy v hybridním 
reaktoru (obr. 12).

5. Závěr
Ačkoliv biofilmové systémy mají při procesech čištění odpad-

ních vod dlouholetou tradici, technologie výroby nových materiálů 
umožňují implementovat zcela nové postupy do teorie a praxe 
čištění odpadních vod. Výhody nanomateriálů a jejich využití jako 
nosičů specifických biodegradérů jsou jedním z příkladů. Rovněž 
oblast aplikace hybridních procesů jako modifikace MBBR systémů 
je stále prostorem „hic sunt leones“ při čištění odpadních vod. Tato 
publikace demonstruje první fázi vývoje a testování nové generace 
nosičů biomasy.

Obr. 10. Vývoj biofilmu na plastových elementech. Fotografie přisedlých nálevníků (9. a 114. den)

Obr. 9. Návrh prototypu vytlačovací hlavy a prototyp nosičů PAQ_34

Obr. 11. Časový vývoj růstu biofilmu v 1. komoře (9., 44., 114. den)
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Obr. 12. Průběh odtokových parametrů ukazatelů CHSK, NL a N-NH4 při zapracovávání systému a) a růst množství biofilmu a aktivovaného 
kalu v systému b)
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Biological wastewater treatment combining a suspension culture 
of microorganisms and a biofilm process has a number of advan-
tages. The most important include a higher concentration, a longer 
retention time of the biomass and better survival of the slow growing 
microorganisms in the system. Biological systems fixating biomass on 
solid carriers usually have two basic structural forms of reactors: the 
installation of fixed attached carriers or using biomass carriers in the 
form of granules floating in a liquid as a fluidized bed (type MBBR 
technology). In both cases, it is necessary to use such materials and 
structures that provide optimal conditions for the capture, growth 
and renewal of biofilm. This publication summarizes the results of 
the development of special biomass carriers using nanofibers, nano-
technology respectively, in the construction of biomass carriers and 
compares them with the carriers developed on plastic base.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2013. 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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Řízení vodárenských 
systémů za nedostatku vody
Milan Lindovský, Šárka Kročová
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Souhrn
Vodovody pro veřejnou potřebu v České republice dodávají pitnou 

vodu pro cca 93 % obyvatel státu [1]. Z tohoto důvodu je vodárenská 
infrastruktura zařazena jako jeden ze základních prvků kritické 
infrastruktury [2]. Vodovody pro veřejnou potřebu jako součást 
veřejné infrastruktury státu jsou tedy oblastí kritické infrastruk-
tury se značným významem pro zachování řady nouzových služeb 
po vzniku mimořádné situace. Poškození nebo vyřazení výrob-
ně-distribučního systému pitných a požárních vod nejen podstatně 
sníží životní standardy obyvatelstva, ale především ohrozí činnost 
zdravotnických zařízení, výroby potravin a v řadě případů i po-
žární bezpečnost zastavěných území. Vzhledem k tomu, že riziko 
vzniku mimořádné situace nelze odstranit, je nutno se na řešení 
s dostatečným předstihem připravit. Jednou ze základních možností 
zvyšujících provozní spolehlivost vodárenských zařízení je analýza 
hrozících nebezpečí, výstavba monitorovacích a řídicích systémů 
umožňujících včasné rozpoznání hrozícího nebezpečí a znalost 
legislativních předpisů zabývajících se krizovým plánováním. Jest-
liže ve standardních podmínkách lze improvizovat, tak v krizových 
situacích je nezbytné z časových důvodů pracovat s připravenými 
technickými prostředky, platnými závaznými zákonnými postupy 
a metodami. Spolehlivost, účinný monitoring, analýza rizik a návrh 
řešení minimalizují potenciální materiální škody na různých typech 
veřejné a technické infrastruktury. Současně umožňují za předem 
přesně stanovených podmínek zajistit nejen nouzové dodávky vody 
občanům, ale především plné zachování dodávek vody vybraným 
subjektům kritické infrastruktury, tj. nemocnicím, výrobnám po-
travin, nouzovým službám a veřejným budovám, ale i zajištění 
dostatečné požární bezpečnosti zastavěnému území. Jak daného 
stavu docílit s přiměřenými ekonomickými náklady a očekávaným 
výsledným efektem pro uživatele, je obsahem tohoto článku, který 
svým obsahem navazuje na článek Řízení rizik ve vodním hospo-
dářství uveřejněný ve Vodním hospodářství 4/2012 

u

1. Analýza rizik nedostatku vody

1.1.  Stanovení rizik
Ochrana vodárenské soustavy jako jednoho z prvků kritické infra-

struktury by měla být především preventivní činností. Je proto potřeba 
provádět analýzy zranitelnosti vodárenské soustavy a stanovovat 
opatření pro jednotlivé její prvky. Topologie vodárenské soustavy 
představuje především síťový problém určení nejzranitelnějších uzlů 
soustavy a odstranění takto zjištěných rizik. Vzhledem k rozsáhlosti 
vodárenských soustav nelze chránit celou soustavu, ale pomocí síťové 
analýzy rizika a aplikace analýzy zranitelnosti lze snížit působení rizik 
na přijatelnou míru [3].

Nejvýraznějšími riziky ve vodním hospodářství jsou povodně, kon-
taminace zdrojů vod závadnými látkami a zejména nízká hydraulická 
účinnost velké části vodovodních sítí. Uvedená a další rizika lze snížit 
následnou analýzu možných rizik na prvky vodárenského systému.
1.1.1. Vodní zdroje

Ohrožení nebo vyřazení vodních zdrojů vodárenských systémů, 
zvláště pokud se jedná o skupinové nebo oblastní vodovody, má 
fatální důsledky pro standardní občanské spotřebitele pitné vody 
a infrastrukturu měst a obcí. Dané technicko-provozní stavy mohou 
nastat především vlivem následujících událostí:
§ povodňové stavy měnící kvalitu surových jímaných povrchových 

a podzemních vod a zaplavující objekty jejich jímání,
§ u podzemních zdrojů jejich kontaminace především anorganickými 

látkami ze skládek a starých ekologických zátěží těžkého a chemic-
kého průmyslu; organickými látkami z netěsných kanalizačních 
systémů a zemědělství,

§ u povrchových vod jsou to bodové i nebodové zdroje různých zne-
čištění látkami, především pesticidy, herbicidy a ropnými látkami 
přitékajícími do vodárenské nádrže převážně kanalizačními systémy 
z nečištěné nebo nedokonale vyčištěné odpadní vody, dále nedostatek 
vody vlivem dlouhodobého sucha, pokles hladiny spodních vod,

§ nedostatečná kapacita vodních zdrojů vzhledem k požadavkům 
spotřeby,

§ teroristický útok na vodní zdroje vodárenského systému,
§ teroristický útok na prvky distribuční sítě.
1.1.2. Distribuční systémy pitných vod

Velkým problémem velké části vodárenských systémů v České 
republice je technicko-provozní stav vodovodních sítí. Základní 
příčinou daného stavu je nedostatečná koncepčnost při jejich pláno-
vání a výstavbě, nevhodný druh používaného trubního materiálu, 
technologická nekázeň při kladení trub do země a často i stáří vodá-
renských systémů. Tyto uvedené a další důvody se v praxi projevují 
níže uvedeným způsobem:
§ nedostatečné zdravotní zabezpečení pitné vody v extrémně dlou-

hých vodovodních sítích,
§ předimenzovanost vodovodních přivaděčů a rozvodné sítě ve 

vztahu k množství realizované vody, rychlosti proudění a jejímu 
zdržení v distribučním sytému,

§ nevhodně konstruované vodojemy z hydraulického hlediska, tep-
lotní stálosti vody, znečištění organickými a anorganickými látkami 
a zpravidla nedostatečným bezpečnostním systémem zabraňujícím 
vniknutí neoprávněných osob a úmyslné kontaminaci vody,

§ nedostatečná hydraulická účinnost vodovodních sítí – nemožnost 
zajistit distribuci pitné a požární vody při jejím nedostatku ve 
zdrojích a v době vzniku mimořádných událostí velkého rozsahu 
ohrožujících provoz subjektů kritické infrastruktury měst a obcí,

§ poškození zařízení v záplavových územích při povodňových sta-
vech, především přemostění vodotečí a shybek pod vodními toky,

§ sekundární kontaminace vnitřních stěn potrubí vzniklá vlivem způ-
sobeného podtlaku při haváriích vodovodních řadů, viz obrázek 1,

§ nedostatečná kapacita distribuční sítě vzhledem k požadavkům 
spotřeby,

§ teroristický útok na prvky distribuční sítě.
Základní znalost výše uvedených rizik dle druhu výrobně-provoz-

ních zařízení a celé škály dalších prvků vodárenského systému umož-
ňuje každé vodárenské společnosti se nad potenciálním nebezpečím 
zamyslet a zvolit optimální postup vedoucí k snížení rizika vzniku 
nepředvídané mimořádné události. 

Pro řešení úkolu je řada možností. K nejlepším patří podrobná ana-
lýza provozního rizika, která nejen definuje nebezpečí, ale současně 
hodnotí náklady a užitek celého bezpečnostně-technického opatření.

Veškerá uvedená rizika mohou mít zásadní dopad do distribuce 
vody ke konečným uživatelům vody, tj. ke vzniku nedostatku vody 
v systému zásobování obyvatelstva a technické infrastruktury státu.

1.2. Rizikové vlivy v distribuci pitné vody
Termín riziko lze chápat jako kombinaci četnosti nebo pravděpodob-

nosti výskytu specifikované nežádoucí události a jejích následků [3]:

R = P x C

Obr. 1. Příklad rizika vniknutí kontaminujících látek do distribuč-
ního sytému
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kde R  je hodnota (míra) rizika
 P  je četnost/pravděpodobnost výskytu nebezpečí
 C  jsou následky tohoto nežádoucího stavu

Veřejné vodárenské systémy lze rozdělit dle druhu, významu zra-
nitelnosti a rizik do dvou kategorií [5]:
§ 1. kategorie negativní dopad na základní lidské potřeby,
§ 2. kategorie negativní dopad na životní prostředí.

Při vzniku mimořádné události v první kategorii může dojít 
k různým negativním vlivům na člověka spočívajícím především ve 
změně životního rytmu v důsledku přerušení dodávky pitné vody 
a zavedení nouzového zásobování na různý časový úsek. Je vhodné 
si vždy uvědomit, že NZV lze reálně použít jen pro občany a menší 
hospodářské subjekty. Pro strategickou nebo významnou infrastruk-
turu měst (nemocnice, veřejná zařízení, výroba potravin, ubytovací 
služby atd.) jsou mobilní náhradní nebo nouzové dodávky pitné vody 
neúčinné. Tyto subjekty jsou technicky nebo technologicky zpravidla 
zcela závislé na přímých dodávkách tlakové vody z vodovodní sítě.

Při vzniku mimořádné události druhé kategorie je vždy významně 
ohroženo životní prostředí působením silných koncentrací závadných 
látek. Člověk negaci jevu vnímá jen v v jeho sekundární fázi. 

Vodárenské systémy jsou často vzájemně propojeny nejenom 
v rámci ČR, ale i v rámci evropských povodí a v širším významu 
i v jednotném koloběhu vody v přírodě. Přesto je však nutné takto 
definované potenciální rizika řešit samostatně.
1.2.1. Provozně-bezpečnostní rizika

Dle charakteru vzniku provozně-bezpečnostního rizika můžeme 
tyto dělit na [4]:
a) přírodní
§ povodně,
§ nedostatek vody v důsledku sucha,
§ přirozená kontaminace surové vody způsobená změnou podmínek,
§ absence monitoringu kvality surové vody,
§ absence řídicích a monitorovacích zařízení vodárenských systémů.
b) antropogenní
§ zemědělské hospodaření,
§ průmyslové a dopravní havárie,
§ sekundární kontaminace distribučních zařízení pitných vod,
§ úmyslné a teroristické činy,
§ absence řídicích a monitorovacích zařízení vodárenských systémů.
1.2.2. Negativní působení přírodních rizik
a) povodně
§ krátkodobé podstatné až kritické zhoršení kvality surové vody,
§ ohrožení až vyřazení úpraven vody z provozu,
§ ohrožení až vyřazení z provozu přemostění, kolektorů, podzemních 

vodárenských objektů a monitorovacích zařízení, v krajních přípa-
dech i vlastních distribučních systémů pitné vody.

b) sucho a klimatické změny
§ dlouhodobý nedostatek surové vody vhodné k úpravě na vodu 

pitnou,
§ dlouhodobě zvýšená koncentrace minerálních a kontaminujících 

látek v surové vodě,
§ výrazné zvýšení provozních nákladů na úpravu vody,
§ omezovaní dodávek pitné vody spotřebitelům,
§ zvýšená požárně-bezpečnostní rizika zastavěných území při nedo-

statku vody.
1.2.3. Negativní působení antropogenních rizik
a) zdroje pitné vody
§ kontaminace pesticidy, herbicidy a silně koncentrovanými organic-

kými látkami ze zemědělského hospodaření,
§ únik nebezpečných a zvláště nebezpečných látek z průmyslových 

a dopravních havárií,
§ působení doznívajících starých ekologických zátěží.
b) distribuční systémy pitných vod
§ dlouhé zdržení pitné vody v distribuční síti a vodojemech,
§ sekundární kontaminace vodovodních řadů vzniklá v důsledku 

havárií,
§ chybně navrhované a realizované výrobně-distribuční zařízení 

pitných vod,
§ nízká hydraulická účinnost vodovodních sítí nebo jejich částí,
§ ohrožení požární bezpečnosti staveb při vyřazení požárních odběr-

ních míst z provozu v důsledku nedostatku vody v systému. 

1.3. Rozpoznání rizik
Rozpoznání rizik v oblasti řízení vodárenských systémů je základ-

ním předpokladem pro jejich úspěšnou následnou eliminaci.

Jak již bylo uvedeno, rozlišujeme dvě základní skupiny rizik:
§ přírodní,
§ antropogenní.
1.3.1. Přírodní rizika

Rozpoznání nebezpečí, která můžou v budoucnu ohrožovat objek-
tové nebo liniové stavby veřejných vodovodů již ve fázi územního 
plánování, má strategický význam. Zvláštní pozornost musí být 
zaměřena na přírodní nebezpečí dle jednotlivých lokalit a jejich 
specifických vlastností. Je proto nutné se věnovat v této fázi řešení 
případných náhradních zdrojů vody pro prameniště v záplavovém 
území, plánovat vzájemnou zastupitelnost vodních zdrojů, ověřovat 
geologické poměry území, kde jsou distribuční sítě, řešit vzájemnou 
propojenost distribučních sítí, budovat monitorovací a řídicí systém.

Význam přírodních nebezpečí nelze zanedbávat, a to především 
tehdy, kdy dané vodohospodářské stavby mají strategický význam 
pro větší územní celek. U těchto staveb je nutno zvážit míru rizika 
ve vztahu k následkům na veřejnou infrastrukturu územního celku 
a jeho požární bezpečnost. Pokud nelze míru rizika výrazně eliminovat 
technickými prostředky na přijatelnou míru, je nutno riziko obejít 
[3]. Jako vhodný způsob se jeví např. snížení počtu objektů s volnou 
hladinou mimo zastavěná území, která nelze chránit před poškozením 
a ani je nelze efektivně monitorovat, použití kompenzačních prvků pro 
zvýšení elasticity potrubí, zdvojovat potrubí na rizikových úsecích, 
vodní zdroje v záplavovém území projektovat jako zdroje záložní.
1.3.2. Antropogenní rizika

Antropogenní nebezpečí může způsobit ve výrobně-distribučním 
systému veřejných vodovodů řadu problémů, zejména tam, kde 
objekty a vodovodní řady nelze účinně stavebně, mechanicky či 
jinak chránit před znečištěním vlivem lidské činnosti. Je proto nutné 
vybudovat účinný monitorovací systém, který dokáže indikovat pře-
kročení mezních hodnot jednotlivých chemických látek ve zdrojích či 
měrných místech distribuční sítě. Je nutno již v oblasti projektování 
posuzovat vliv povodňových stavů na zdroje vody, minimalizovat 
počet objektů s volnou hladinou vody, nebudovat objekty bez ochrany 
proti antropogennímu nebezpečí. Obejití antropogenního nebezpečí 
je poměrně obtížné [3], zvláště u objektových staveb. 

Velmi důležité jsou výstražné a monitorovacím on-line systémy, 
navržení a budování náhradních systémů v závislosti na potřebách 
nouzového zásobování vodou, zdvojení vybraných úseků vodovod-
ních potrubí, snížení počtu míst umožňujících úmyslné poškození 
zařízení vodárenských objektů a tím způsobení snížení kvality pitné 
vody. Nedílnou součástí musí být zpracování plánu ochrany zařízení 
a způsobu monitorování.

1.4. Eliminace rizik
Vznik mimořádné situace s následkem nedostatku vody pro uživate-

le vodárenského systému nelze při výrobě a distribuci vody vyloučit. 
Se vzrůstajícími civilizačními vlivy stoupá i pravděpodobnost jejich 
vzniku, jejich intenzitu a pravděpodobnost vzniku vyvolává řada 
přírodních zákonů a zákonitostí a v některých případech i působení 
lidí a lidské činnosti. Vzhledem k tomu, že mimořádnou událost 
nelze zcela vyloučit, je nutno eliminovat aspoň negativní následky 
na přijatelnou úroveň. 

K eliminaci následků mimořádných událostí vytváří stát bezpečnos-
tí systém tvořený správními úřady státu, orgány územních samospráv, 
ozbrojenými a bezpečnostními složkami státu, záchrannými sbory, 
havarijní službou, právními i fyzickými osobami. Koordinátorem 
bezpečnostního systému bývá Integrovaný záchranný systém (IZS).

Pro zhodnocení rizik a vytvoření možných opatření k jejich mini-
malizaci mohou být použity matematické metody a analýzy jako např. 
[4] síťová analýza (metoda kritické cesty), analýza relevance (stanovení 
významnosti jednotlivých prvků soustavy), analýza zranitelnost (vyti-
pování slabých míst v technice a organizaci vodárenské společnosti), 
analýza ohrožení (určení druhů, způsobů a míst možného ohrožení 
vodárenské soustavy).

V souladu s výše uvedeným lze definovat základní okruhy opatření 
snižující nebezpečí rizik:
a) ve standardních podmínkách provozu
§ vytvoření matematického modelu vodovodní sítě,
§ projektování vodárenské sítě se začleněním ochranných prvků již 

v samotném technologickém řešení,
§ vybudování monitorovacího a řídicího systému celé vodovodní sítě 

nebo její strategické části,
§ použití vhodného druhu trubních rozvodů,
§ optimalizace bezpečnostních a měřících prvků na jednotlivých 

částech vodárenské sítě,
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§ vytvoření základních scénářů řešení pro-
vozních havárií v rámci krizového plánu,

§ logistické řešení způsobů náhradních do-
dávek pitné/ užitkové vody,

§ zpracování metodiky provozování vodáren-
ských objektů a vodovodních sítí.

b) při mimořádných událostech a krizových 
situacích

§ krizové plánování u státních a samospráv-
ných orgánů územních celků, měst a obcí, 

§ zpracování plánů krizové připravenosti 
vodárenské společnosti,

§ materiálová a logistická příprava na mi-
mořádnou událost, tj. zpracování analýzy 
potřeb materiálových zásob, nákup a vhodné 
umístění zásob dle významu a charakteru 
ohroženého objektu, uzavření smluv o za-
půjčení zařízení nebo formě krizové pomoci.
Analýzu eliminace rizik můžeme sche-

maticky zobrazit jako vzájemně propojenou 
strukturu jednotlivých částí vodárenské 
soustavy, jejichž jednotlivé části na sebe vzá-
jemně působí [5] – viz obr. 2.

1.5. Základní pojmy v oblasti krizového plánování
Provedené analýzy rizik musí posoudit celková rizika systému 

dodávek vody, jeho zranitelnosti a negativních dopadů na životní 
prostředí. Vzhledem k tomu, že státní orgány nevyžadují úplnou 
havarijní připravenost subjektů v celé škále rizik, je vhodné pro 
zvýšení vnitřní bezpečnosti provozování vodárenské soustavy a sní-
žení rizik zranitelnosti ekosystémů a snížení škodlivých dopadů na 
veřejnou infrastrukturu rozdělit plány krizové zranitelnosti do dvou 
provázaných úrovní:
§ externí plány krizové připravenosti ve smyslu krizového zákona 

č. 240/2000Sb.,
§ interní plány krizové a havarijní připravenosti ve smyslu interních 

směrnic.
Jedním z dosavadních základních nedostatků krizového plánování 

u vodárenských společností je nejednotný a nejednoznačný způsob 
používání odborné terminologie. Přesné a jasné pojmenování událostí 
a dalších definic nejen vylučuje případná nedorozumění a záměny 
pojmů, ale je i předpokladem kompatibility s krizovými plány státních 
a samosprávných orgánů. Z celé škály základních definicí je vhodné 
znát minimálně následující pojmy a tyto v plánech používat:
§ mimořádná událost (MU) je událost s působením škodlivých sil, 

které mimořádně ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní pro-
středí,

§ mimořádná situace je situace vzniklá v souvislosti s hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událostí, kterou lze řešit běžnou řádnou 
činností orgánů veřejné správy a složek integrovaného záchranného 
systému,

§ krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlášen 
stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu,

§ vodní zdroj je vodní útvar povrchové nebo podzemní vody, kterou 
lze použít pro uspokojení potřeb člověka (po její úpravě nebo mi-
nimálně zdravotním zabezpečení u hromadného zásobování),

§ pitná voda – za pitnou vodu dodávanou z vodovodů pro veřejnou 
potřebu je považována upravená nebo zdravotně zabezpečená 
surová voda z vodních zdrojů,

§ zásobování pitnou vodou je souhrn činností, jejichž účelem je za-
bezpečit potřebné množství pitné a požární vody stanovené jakosti 
spotřebitelům a pro požární odběrní místa (OM),

§ náhradní zásobování pitnou vodou (NZV) je činnost, jejímž účelem 
je zabezpečit potřebné množství pitné vody pro potřeby uživatelů 
při přerušení její dodávky z veřejného vodovodu v důsledku jeho 
oprav nebo havárií,

§ nouzové zásobování pitnou vodou (NZV) je způsob zásobování 
pitnou vodou v krizových situacích, jehož účelem je zabezpečení 
nezbytného množství pitné vody v případech, kdy stávající systém 
zásobování je zcela nebo částečně nefunkční. Je vždy omezeno 
pouze na nezbytnou dobu,

§ služba nouzového zásobování pitnou vodou (SNZV) je systém, 
jehož posláním je za krizových stavů zabezpečovat nouzové záso-
bování obyvatelstva pitnou vodou. Danou činnost a další činnosti 
provádí samostatně, ale zpravidla i v součinnosti s vodárenskými 
společnostmi v místech, kde mimořádná událost vznikla.

2. Předcházení a zvládání mimořádných situací

2.1. Zvýšení předpokladů zvládnutí mimořádné situace 
při nedostatku vody

V distribučních systémech s nízkou hydraulickou účinností vodo-
vodních sítí způsobenou extrémně vysokými ztrátami vody, přesa-
hujícími součet nouzových přímých dodávek vody z vodovodní sítě 
pro subjekty kritické infrastruktury a nouzových služeb ve vztahu 
ke kapacitě náhradního zdroje vody, je vhodné v rámci krizového 
plánování postupovat následujícím způsobem:
§ na základě trvalého sledování a analýzy množství realizované 

vody, vody fakturované a nefakturované vyhodnotit hydraulickou 
potenciální účinnost vodovodní sítě při nedostatku pitné vody 
v distribučním systému (např. bilanční pásma),

§ stanovení slabých míst na vodovodní síti včetně posouzení jejich 
reálných technických parametrů,

§ vyhodnocení negativního vlivu systému, nebo jeho částí, na nouzo-
vé přímé dodávky vody vybraným subjektům kritické infrastruktury 
při mimořádné události velkého rozsahu,

§ simulace vlivu na požární bezpečnost zastavěného území, hydranto-
vou síť, výtokové stojany a plnicí místa včetně stanovení ověřených 
náhradních řešení,

§ v rámci krizového plánování nebo zpracování plánů krizové připra-
venosti vypracovat a hydraulicky ověřit vybrané úseky vodovodní 
sítě nebo vodovodní řady, které budou sloužit pro potřeby nouzo-
vých služeb, výrobu potravin, zdravotní služby a náhradní odběrní 
místa požárních jednotek i při totálním nedostatku vody v systému

§ při výrazném nedostatku vody ve zdrojích ponechat v provozu 
pouze část řadů s minimálními skrytými úniky vody nebo řady bez 
těchto úniků. Dodávky vody využívat pouze pro subjekty kritické 
infrastruktury,

§ pro občany zajistit nouzové dodávky pitné vody ve smyslu krizo-
vého zákona v množství 5–15 l/osobu a den, dle délky předpoklá-
daného trvání krizového stavu.
Redukce délky vodovodní sítě musí být vždy přímo úměrná hyd-

raulické účinnosti jednotlivých vodovodních řadů a geografickému 
umístnění strategických spotřebitelů pitné vody. 

Další možností, jak zajistit po dobu nedostatku vody v systému 
nouzové dodávky, je přechodná redukce hydrodynamického tlaku 
a po dohodě s HZS i určení nouzových odběrních míst požární vody. 

Dohoda musí zohlednit nouzové možnosti vodovodního systému 
především u výtokových stojanů a plnicích míst. Pro tyto účely musí 
být vybráno nejen optimální místo, ale také z hydraulického hlediska 
odzkoušeno, zda bude v nouzovém režimu dodávat požadované množ-
ství požární vody bez další ztráty hydrodynamického tlaku vody. Takto 
definované odběrné místo na vodovodní síti nebude ovlivňovat kvalitu 
vody pro jiné odběratele a může sloužit optimálně nejen k přímým 
hasebním účelům, ale i jako plnicí místo pro mobilní techniku IZS.

2.2. Zvýšení možnosti operativního řízení procesů 
na vodovodní síti

Variabilní možnosti a operativnost řízení ochrany vodních zdrojů, 
úpravárenských procesů a distribuce pitné vody, při součastném tren-

Obr. 2. Základní schéma struktury snižování rizik
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du výrazného snižování počtu zaměstnanců 
vodárenských společností o desítky procent 
proti původním stavům z přelomu století, 
při současném požadavku zvyšování kvality 
distribuované vody, stále více závisí na au-
tomatizaci celého výrobního a distribučního 
procesu. 

Na úrovni řízení celého procesu a možnosti 
rychlé reakce na řadu provozních událostí 
velmi často závisí konečný výsledek, tj. mi-
nimalizovace vzniklých rizik, dodržování 
kontinuální distribuce vody při dodržování 
množství a kvality [6]. 

Při vzniku mimořádné události nebo kri-
zové situace se nutnost dálkového sledování 
a řízení technologie a zabezpečení objektů 
před úmyslným poškozením násobí.

Prakticky jedinou možností, která garantuje 
tyto požadavky, je instalace a využívání tele-
metrických systémů pro řízení a monitoring 
vodárenských procesů. Tyto systémy musí 
být využívány nejen na samotných lokálních 
technologických objektech, ale musí umož-
ňovat centrální vzdálený přístup pro řízení 
těchto objektů na úrovni centrálního vodá-
renského dispečinku (viz obrázek 3).

Vzhledem k tomu, že po jakékoliv manipu-
laci s ovládacími armaturami na vodovodním 
potrubí se vlivem následných tlakových rázů 
podstatně zvyšuje riziko vzniku skrytých 
poruch a tím dochází ke zhoršení krizové 
situace, nelze se reálně bez monitorovacích 
zařízení obejít. Vytvořené monitorovací sektory nebo zóny s objemo-
vým měřením množství realizované vody v dané oblasti (s dálkovým 
přenosem těchto informací) vodárenské společnosti zaručují možnost 
rychlé reakce na potenciálně vzniklý nový stav a jeho řešení. 

Rychlost řešení nejen sníží problémy spotřebitelů vody, včetně 
subjektů kritické infrastruktury, ale především ušetří vodárenským 
společnostem akumulované množství vody ve vodojemech při jejím 
nedostatku z náhradního zdroje. 

Z průtokového spektra vodovodní sítě nebo její vybrané části lze 
vždy s dostatečným předstihem prostřednictvím monitoringu zjistit, 
zda provozovatel distribučního systému má předpoklady mimořád-
nou událost zvládnout a jakými prostředky, nebo musí řešit situaci 
kooperací s jinými vodárenskými společnostmi, v krajním případě se 
Službou nouzového zásobování vodou. 

3. Závěr
Nestabilita výrobně-provozních parametrů surové a distribuované 

pitné vody a nemožnost je účinně řídit ve standardních a mimořád-
ných situacích zpravidla vážně narušuje i náhradní nebo nouzové 
dodávky pitné vody. 

Pokud se jedná o subjekty kritické infrastruktury v době krizového 
stavu, může nedostatek vody způsobit řetězení problémů a vést i ke 
kolapsu služeb a zdravotnických zařízení. Snížit tato rizika na mini-
mum může včasné rozpoznání slabých stránek výrobně-distribučního 
vodárenského systému a využití jeho silných stránek při krizovém 
plánování. 

Tyto skutečnosti musí být zohledněny i v koncepčním manažerském 
vedení vodárenských společností. Jak k dané problematice přistupovat 
a jakým způsobem se lze v každé vodárenské společnosti připravit 
na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu je obsahem tohoto 
článku. Případná změna klimatu, rostoucí geopolitické problémy při 
současné otevřené politice státu a zvyšující se požadavky spotřebi-
telů na plynulost dodávek vody nám již na tuto přípravu nedávají 
mnoho času. 

Případný nedostatek vody nebude jen lokálním problémem majitele 
či provozovatele vodovodu, ale stane se hospodářským i politickým 
problémem s dopadem na celou společnost a její infrastrukturu.

Z článku zcela jednoznačně vyplývá, že vodárenské společnosti 
nebo majitelé vodovodů pro veřejnou potřebu k optimálnímu zvlád-
nutí krizových situací potřebují mít nejen dostatečnou odbornou 
kvalifikaci, kterou vyžaduje zákon o vodovodech a kanalizacích 
č. 274/2001 Sb., musí být zpracovány reálné plány kritické připra-
venosti, ale musí mít i technické prostředky, kterými mohou procesy 
výroby a dodávek vody řídit. Aby se však dosáhlo vysokého stupně 

efektivity a požadovaného provozního účinku vodárenské soustavy, 
musí být zřizovateli vodárenské soustavy již v předprojektové fázi 
jasné, jaké požadavky má vodárenská soustava splňovat, co se od 
technologických zařízení očekává, v jakých režimech mohou či budou 
pracovat. 

Součástí těchto plánů musí být i definice požadavků na tele-
metrický systém. Úloha telemetrických systémů při provozování 
vodárenské soustavy při mimořádných situacích, jako např. byly 
povodně v roce1997 a 2002 je nezastupitelná. Jestliže ve standardních 
podmínkách provozování malých rozvodných systémů lze zvládnout 
jejich řízení i manuálně, tj. bez automatizace vodárenských procesů, 
tak po vzniku mimořádných a krizových situací, především ve střed-
ních a velkých městech a rozlehlých a provázaných vodárenských 
systémech, absence telemetrických systémů způsobí vždy výrazné 
hmotné i morální škody.

Optimalizace řídících procesů ve vodárenství musí tedy probíhat 
nejen na úrovni řešení ekonomiky provozu, ale i na úrovni risk ma-
nagementu s nutným dopadem na požadavek zvyšující se úrovni 
bezpečnosti a kvality řízení jednotlivých vodárenských procesů. 
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Damage or weakness of distribution system of drinking and crude 
water not only substantially reduce the living standards of the 
population, but also jeopardize the operation of medical facilities, 
food production in many cases, fire safety, built-up areas. Whereas 
that the risk of emergency can not be removed, it is necessary to pre-
pare the whole water supply management in advance for all kinds of 
emergency situations. One of the basic possibilities of increasing the 
operational reliability of water systems is the analysis of the impend-
ing danger, construction monitoring and control systems enabling 
to recognize early possible risks and knowledge elevation of the 
legislative provisions dealing with crisis planning. If under normal 
circumstances can improvise as well as in emergency situations, it is 
necessary for reasons of time to be prepared by technical means, the 
applicable mandatory statutory procedures and methods. Reliable, 
effective monitoring, risk analysis and solution design to minimize 
potential property damage in different types of public and technical 
infrastructure. Also allow for pre-specified conditions to ensure not 
only the emergency water supply to citizens, but also maintain full 
water supply to selected subjects of critical infrastructure as hospi-
tals, factories manufacturing food, emergency services and public 
buildings. At the same time ensure adequate fire safety of the built 
area. How to achieve the state with reasonable economic cost and 
the expected effect for the user, is the subject of this article.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Plastická mapa (maketa) povodí vytvořená z různobarevných písků a hlín na svahu dobý-
vacího prostoru zemin zatopeného vodou

Vítězové výtvarné soutěže MKOD přebírají 
ceny při zasedání Komise ve Vídni 12. pro-
since 2012. Zleva na fotografii: Philip Weller 
(vedoucí sekretariátu MKOD), paní Susane 
Brandstetterová (předsedkyně expertní 
skupiny pro zapojení veřejnosti a propagaci 
MKOD), prof. Wolfgang Stalzer (úřadující 
president Komise pro r. 2012), paní učitelka 
Mgr. Jitka Vávrová a její dva žáci – Dalibor 
Urban a Jakub Vávra (a tlumočící autor této 
informace)

Vítězství České republiky ve výtvarné soutěži žáků 
v Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje (MKOD)

Sekretariát MKOD již tradičně pořádá kaž-
dým rokem výtvarnou soutěž pro žáky ze škol 
v zemích, které leží v povodí Dunaje.

V roce 2012 zcela suverénně zvítězili žáci 
z Umělecké základní školy v Jedovnici u Brna, 
které vyučuje paní Mgr. Jitka Vávrová. Dvojice 

školáků – Dalibor Urban a Jakub Vávra vy-
tvořili v terénu umělecký výtvor („land–art“) 
znázorňující povodí s vyznačenými vodními 
toky (různobarevnými písky a půdami), 
které vtékají do řeky I. řádu ústící do „moře“ 
(kterým byla zatopená těžební jáma po těžbě 

zemního materiálu). Na hladině tohoto „moře“ 
se navíc plasticky vytvořená mapa povodí 
zrcadlí – a tak není divu o bezkonkurenčním 
vítězství tohoto díla, jak je zřejmé z připojené 
fotografie.

Vítězové soutěže byli pozváni na spole-
čenské setkání u příležitosti 15. Zasedání 
MKOD ve Vídni (11.–12. prosince 2012) a na 
zasedání Komise jim byly předány diplomy a 
hodnotné ceny. Slavnostní akt je zachycen na 
druhé fotografii.

Jde o velký úspěch, kdy reprezentanti České 
republiky opět po 8 letech v této soutěži zví-
tězili. O významu svědčí také to, že se zúčast-
nilo přes 900 škol a téměř 1 500 dětí ze států 
v povodí Dunaje. Gratulace pracovníků sekre-
tariátu a členů MKOD byly skutečně srdečné 
a bezpochyby šlo o významnou reprezentaci 
České republiky. Vodohospodáři mohou být 
na mladé umělce právem hrdi.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
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Neuvûfiitelnû v˘konn .̆
Pro stabilizaci provozu âOV
v rekordním ãase.
Také pfii náhlém extrémním zatíÏení. 

revoluãní koagulaãní a 
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Větrná 72, České Budějovice
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Neuvěřitelně výkonný. 
Pro stabilizaci provozu ČOV 
v rekordním čase.
Také při náhlém extrémním zatížení. 

revoluční koagulační a 
flokulační přípravek 
na bázi nanotechnologie







Pan Ing. František Barák je sice i předsedou představenstva a ředitelem společnosti VAK 
Hradec Králové, a. s., ale v tomto rozhovoru jsme se ho ptali zejména jako předsedy Sdružení 
oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Stránský: Sice to vypadá, že s přípojkami 
se nakonec nic zásadního dít nebude, přesto: 
Mohou vlastníci přípojek dbát s péčí řádného 
hospodáře o majetek, který leží na pozemku, 
jehož využití nemohli ani nemohou nijak 
ovlivnit? Proč náklady na údržbu se nemohou 
„rozprostřít“ do stočného a vodného všem 
– tedy solidárně? Ministerstvo financí by 
bezpochyby uznalo oprávněnost takovéhoto 
nákladu. Výhodou je, že úhrada za správu 
přípojek provozovatelem činí malý zlomek 
v cenách vodného a stočného, zatímco pokud 
budou platit opravy majitelé domků, tak každá 
oprava poruch (kterou nemohou ovlivnit) může 
být pro ně extrémní zátěží. Dokonce se ozvalo 
Sdružení majitelů domů, které „zásadně“ 
nesouhlasí – byť si veškeré případné náklady 
zakalkulují do nájemného všech nájemníků 
v domě. Co Vy na to?

Barák: Je zřejmé, že opravy přípojek nejsou 
zásadním problémem oboru vodovodů a kana-
lizací. Podle odhadu bylo za poslední rok na 
tyto opravy vynaloženo zhruba 200–300 mil. 
korun, což je vzhledem k ročním tržbám oboru 
27 miliard korun zanedbatelné číslo.

Přesto jde o princip. O majetek se má podle 
stavebního zákona starat vlastník stavby. Má-li 
opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních 
přípojek uložených v pozemcích, které tvoří 
veřejné prostranství, zajišťovat provozovatel 
ze svých provozních nákladů, je to v rozporu 
se stavebním zákonem. Vodovodní a kana-
lizační přípojky nejsou vodním dílem, ne-
vztahuje se na ně ani vodní zákon, ani zákon 
o vodovodech a kanalizacích. Vodárenská spo-
lečnost se se stavbou vodovodní a kanalizační 
přípojky seznámí pouze v rámci územního 
řízení. Ostatní odpovědnost za stavbu přípojek 
jde za vlastníkem přípojek. Jsou-li pak náklady 
na opravu přípojek hrazeny z prostředků vy-
braných za vodné a stočné, jde o diskriminaci 
spotřebitelů, kteří ve vodném a stočném na 
opravy přípojek přispívají.

Samozřejmě, přípojka není vidět, dokud je 
funkční, vlastník se o ni nestará. Jeho zájmem 
je neustále ji opravovat, za což neplatí, rekon-
strukci, tedy výměnu přípojky jby zaplatit již 
musel.

Je třeba si uvědomit, že řada vlastníků pří-
pojek, na nichž jsou závislí další spotřebitelé 
vodárenských služeb, jsou spekulanti, kteří 
systémem sjednaných věcných břemen do-
volí připojení na přípojku za značně vysoký 
poplatek. 

Na závěr odpovědi malý příklad: Když vám 
spadne stará střecha domu, nechcete přece po 
sousedech, aby vám ji zaplatili. Obdobné by 
to mělo být s přípojkou.

Stránský: Při opravách a rekonstrukcích 
vodovodních i kanalizačních řadů a přípojek 
je údajně provozovateli účtován „zábor“ veřej-
ného pozemku, který platíte městům či obcím. 
Je to tak skutečně? Vy jako ředitel vlastnické 
společnosti, neměl byste se zasadit o to, aby 
tyto platby na opravu ve veřejném zájmu a na 
majetku měst a obcí neměly být prodražovány 
obyvatelům v provozních nákladech promítnu-

tých do vodného + stočného? Zajímal jste se 
o to a pokusil se změnit situaci?

Barák: Za zábor veřejných prostranství, za 
uzávěry komunikací při opravách, rekonstruk-
cích a výstavbě vodovodních a kanalizačních 
řadů platíme městům a obcím, krajům a státu 
stamilióny korun ročně. Jednáme s městy 
a krajskými institucemi. Více než 80 % vodá-
renských sítí a majetku patří municipalitám, 
přesto na nás aplikují vysoké sazby, stejně tak 
krajské správy silnic. Jednáme se všemi, někde 
se nám podařilo zajistit nižší sazby díky veřej-
nému vlastnictví vodárenských společností. Je 
nezbytné zmínit, že uvedené stamilióny jsou 
součástí ceny vodného a stočného. 

Mimochodem, třetinu z vybrané ceny za 
vodné a stočné platíme státu za daně a po-
platky.

Stránský: Shrňme to: Existuje odhad, kolik 
oprav přípojek se provádí? Kolik jedna v prů-
měru stojí? Jak velké je s tím papírování? Platí 
se i z dotací? Pokud ano, mohl by dotace využít 
i soukromý vlastník?

Barák: Uvedu příklad, v Praze je zhruba 
109 tis. vodovodních přípojek, za poslední 
rok bylo opraveno 727. ČEVAK, a. s., má v již-
ních Čechách 94 tis. kanalizačních přípojek, 
loni z nich bylo opraveno 109. Většinou šlo 
o odstranění ucpávek. Cena opravy závisí na 
délce přípojky, hloubce a místě uložení (pod 
vozovkou či travnatým povrchem). Pohybují 
se v řádech stokorun až do 20–30 tisíc korun. 
Papírování je rozsáhlé, občas je velmi obtížné 
zjistit, kudy přípojka vede, někdy je téměř 
nemožné se k ní dostat. Dotace na opravy 
přípojek se využít nedají.

Stránský: Ve věci „obnovy“ infrastruktury 
VaK vždy uvádíte hodnotu celého majetku bez 
ohledu na jeho stáří a stav a z toho odvozujete 
potřebu navýšení vodného a stočného. Přitom 
ohromné množství investic – majetku vzniklo 
v posledních 20 letech, takže zdaleka nemá 
ani polovinu životnosti za sebou. Od r. 1990 
se délka vodovodů více než zdvojnásobila, po-
dobně i délka kanalizací, a počet ČOV vzrostl 
o 300 %. Pak tedy „teoretický“ odpis a tlak na 
zvedání cen není relevantní…

Barák: Doba provozuschopnosti majetku je 
jedním z kritérií stanovení výše roční obnovy. 
Zařízení jsou evidována v různých odpiso-
vých skupinách. Výše ročních prostředků 
na obnovu je spočítána z hodnoty majetku 
a jeho průměrné životnosti. Některé náročné 
technologie mají životnost 10 let, vodovodní 
a kanalizační sítě 60–100 let.

Kontinuální obnova infrastruktury, která je 
předpokladem dobrých vodárenských služeb, 
vyžaduje roční obnovu necelých 2 % majetku. 
Z pohledu obnovy je jedno, jak je jednotlivý 
majetek starý, důležitá je roční míra obnovy 
nezbytná k udržení neustálé provozuschop-
nosti majetku. V přepočtu na peníze je to dnes 
zhruba 18–20 miliard korun ročně.

Mimochodem, argument o tom, že nové sítě 
jsou kvalitnější než staré, je nesprávný. Nej-
horší je stav sítí ze 70. let, kdy se na budování 
podílela armáda a řada projektů se stavěla 
v akcích Z a sítě se budovaly z nekvalitních 
materiálů ze spřátelených zemí. Starší sítě než 
tyto jsou v lepším stavu.

Stránský: Jaký je výhled zvyšování cen vod-
ného a především stočného? Novela zákona 
o Vak klade důraz na vytváření finančních 
prostředků na obnovu sítí a kontrolu jejich po-
užití. Důsledné započtení nákladů na obnovu 
zcela jistě podstatně zvýší náklady a tím i ceny.

Barák: Jistě, reálná a poctivá obnova si 
vyžádá značné zdroje, tam kde k obnově 
zatím nedocházelo. To je hlavně tam, kde 
je cena vody nízká a nedovoluje generování 
prostředků na investice. Tam, kde jsou sítě 
bezohledně vybydlovány a není zájem, aby 
sloužily dalším generacím.

Stránský: Má zájem SOVAK o dotace od EU? 
Za jakých podmínek?

Barák: Máme zájem získat evropské dotace 
do českého vodárenství. Podmínky přijatel-
nosti jsou však nastaveny příliš složitě, jsou 
diskriminační. Bohužel je za českou stranu 
vyjednali nekompetentní představitelé. 
V rychlou změnu nevěřím, celý dotační sys-
tém je pomalý moloch se spoustou parazitů.

Nové podmínky musí být jednoduché, zá-
kladním kritériem musí být parametr – číslo. 
Ne nesrozumitelný soubor podmínek, přikáza-
ní a varování, protkaný finančním modelem.

Stránský: Kam by měly jít? Rekonstrukce? 
Malé ČOV? Úpravny?

Barák: Dotace by měly jít do smyslupl-
ných projektů, jejich výsledkem by měly být 
ekonomicky přijatelné vodárenské služby. Je 
nerozumné budovat pětikilometrový vodovod 
nebo kanalizaci pro připojení 10 obyvatel.

Budování kanalizací a betonových čistíren 
je minulostí. Čištění malých obcí musí zvlád-
nout malé čistírny pro 20–50 lidí. Většina 
dotací by měla směřovat do rozšiřování zdrojů 
vody a jejich ochrany, do výstavby nádrží a za-
řízení pro dotaci podzemní vody z nich, do 
udržení vody v přírodě, pro výstavbu retenč-
ních nádrží a jímacích systémů dešťové vody 
a do přípravy krizových opatření proti suchu.

Stránský: Další s tím související dotaz je na 
to, zda má SOVAK nějaké slovo při vytváření 
prováděcích vyhlášek k zákonu o VaK. Zákon 
totiž stanoví obecný princip samofinanicova-
telnosti oboru (zřejmě se počítá s podstatným 
omezením či dokonce zrušením dotací do 
vodovodů a kanalizací?), ale čertovo kopýtko 
bývá zakleto v detailech (zachování dnešní 
možnosti systému „tomu dala, tomu nic…). 
Zcela určitě se počítá s dalším podstatným 
nárůstem administrativy. Hrozí vysoké sank-
ce za neplnění či dokonce nesprávné plnění 
„papírových“ povinností. Určitě bude tedy 
třeba aktualizace a zřejmě nové metodiky pro 
„papírování“ – co na to SOVAK? Započte to 
do cen, nebo bude reptat? Obce budou reptat 
určitě, ale jako obvykle až poté, co bude pozdě.

Barák: Jistěže naše sdružení má co komen-
tovat při vytváření prováděcích vyhlášek. 
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Jsme největším mozkovým trustem v oboru, 
kumulujeme největší zkušenosti s vlastněním 
a provozováním vodárenského majetku. To 
vše občas nestačí na politickou a úřední moc. 
Snažíme se alespoň osvětou, ta je, jak víte, 
nikdy a nikde nekončící.

Jsme pro zjednodušení administrativy chce-
me mít jednoho partnera, jedno ministerstvo. 
Podzemní vody jsou v gesci MŽP, povrchové 
v MZE, cenu vody věcně řídí MF, metodiku 
evropských dotací spravuje MMR, do vějíře 
kompetencí patří ještě hygiena a krajské roz-
voje oboru vodovody a kanalizace. 

Stránský: Od nového roku platí nový cenový 
výměr na výpočet vodného a stočného. Dosud 
se operovalo s přiměřeným ziskem. Nyní je 
třeba zisk exaktně vypočíst dle vzorce, a to pro 
jakýkoliv typ vodohospodářské společnosti. 
Jaké jsou první zkušenosti s tímto přístupem? 
Před léty proti tomuto postupu většina provo-
zovatelů tvrdě vystupovala.

Barák: S cenovým výměrem nemáme 
problém. Respektujeme, vedeme věcnou dis-
kusi s MF, které je regulátorem ceny vodného 
a stočného.

Stránský: Cenotvorba jede dnes v oboru po 
dvou mimoběžných kolejích. Jednak klasické 
finančně-účetní a v posledních letech i podle 

předpisů Mze. Přičemž výsledky se musí sejít 
v jednom bodě. (Domnívám se, že velké firmy 
dnes počítají podle účetnictví a MZe potom 
„nějak“ dorovnají). Podle novely budou hrozit 
sankce od finančních úřadů na jedné straně 
a od MZe na druhé straně za nedodržení meto-
diky. Nebude problém sejít se těmito rozdílnými 
metodikami na stejné ceně?

Barák: Nevidím v tom žádný problém. Z po-
hledu cenotvorby vyplývají primární sankce ze 
zákona o cenách, kontrolu cenotvorby provádí 
MF. Od MZe mohou vlastnické společnosti 
očekávat sankce plynoucí z neplnění plánu 
obnovy nebo za neplnění obecné metodiky.

Stránský: Některé dotace byly poskytnuty na 
základě tzv. finanční analýzy, která je závaz-
ná na určité období i pro tvorbu ceny. Někdy 
(většinou?) v ní nejsou zahrnuty náklady na 
obnovu dotací získaného majetku. Vidí v tom 
SOVAK taky problém?

Barák: Finanční analýzu a finanční model, 
tak jak byly připraveny pro dotované projek-
ty, nepokládám za vhodný kontrolní nástroj. 
Vede ke skokovému zdražení ceny vodného 
a stočného. Podívejme se na nárůst ceny vody 
v Plzni v posledních dvou letech.

To, že rekonstrukce provedená za dotované 
částky nemůže být odepisována, je zásadním 

problémem, který si většina příjemců dotací 
ve stádiu budování zatím neuvědomuje. 
Zdroje na obnovu na projekt vybudovaný 
z dotací musí být vytvářeny z čistého zisku, 
to je po zdanění, což významně (o výši daně 
z příjmu) zvýší cenu vodného a stočného. 
O obtížném splácení úvěrů na kofinancování 
při nemožnosti odepisovat dotovanou část 
projektu nebudu ani hovořit.

Druhá část rozhovoru bude otištěna v příš-
tím čísle.

Ing. Václav Stránský

Když jsem na konci rozhovoru s panem 
RNDr. Pavlem Punčochářem, CSc., otištěném 
v březnovém čísle, požádal čtenáře o tipy na 
otázky, netušil jsem, kolik se mi jich sejde. 
Všem, kteří mě dali podněty ,velice děkuji. Je 
vidět, že čtenáři vědí o problémech více, než 
vím já. V brzké době chci požádat o rozhovor 
pana RNDr. Petra Kubalu, nového předsedu 
Svazu vodního hospodářství. Budu proto po-
těšen, pokud mi napíšete, co byste se ho rádi 
zeptali. Popřípadě i koho jiného byste chtěli 
oslovit a jaké otázky mu položit. Těším se na 
stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Prof. Václav Janda
Pan profesor Václav Janda z VŠCHT 

v Praze před nedávnem oslavil šedesáté 
narozeniny. Tím se však nestal osobností ve 
vodárenském oboru. Tou už byl dávno před 
tím! Vždyť v současnosti je to v renomova-
ných zahraničních odborných časopisech 
asi nejčastěji publikující a citovaný český 
odborník na různé aspekty spojené s výrobou 
a distribucí pitné vody. Bylo mi proto potěše-
ním, že mi odpověděl na následující otázky.

Jak jste se k oboru vodárenství dostal?
Samozřejmě, že náhodou. Dokonce i o mém 

vysokoškolském studiu rozhodla náhoda. 
S mvým spolužákem z chemické průmyslovky 
Křemencárny Jakubem Svatoplukem Čechem 
(později známým odborníkem na čištění 
odpadních vod) jsme se o studiu na VŠCHT 
Praha rozhodli na poslední chvíli. Nemalý 
podíl na tomto rozhodnutí měl i fakt, že jinak 
bychom museli nastoupit na dva roky na voj-
nu… Po absolvování VŠCHT Praha na katedře 
technologie vody a prostředí jsme byli neje-
nom já, ale o pár let dříve i Petr Dolejš a Pavel 
Hucko „přiděleni“ jako první vodárenští as-
piranti školiteli Mojmíru Machovi tehdejším 

vedoucím katedry Petrem Grauem (nebudu 
zde používat tituly; odpovědi by se příliš 
protáhly), který Mojmíra Macha pověřil, aby 
založil na katedře vodárenskou skupinu. Toto 
rozhodnutí se ukázalo jako velmi prozíravé.

Kdo byl vaším vzorem?
Nemohu jmenovat jenom jednoho člověka. 

Mojmír Mach vlastně nebyl chemický tech-
nolog a později odešel na své pravé místo 
– katedru zdravotního inženýrství Stavební 
fakulty ČVUT Praha. Jeho lidské kvality mu 
však umožnily navázat neformální a plodný 
kontakt s tehdejší vodárenskou špičkou, 
reprezentovanou například skupinou vý-
zkumu a vývoje v Hydroprojektu, konkrétně 
Silvestrem Mutlem, Františkem Hereitem 
a Jiřím Podhorským, vodárenským odborem 
Výzkumného ústavu vodohospodářského – 
Ladislav Žáček, nebo Výzkumným ústavem 
úpravy vod ČKD Dukla – Artur Brodský. 
Vážím si ovšem spolupráce i se svými vrs-
tevníky a mladšími následovníky doyenů 
československého vodárenství, z nichž mnozí 
se považují za jejich žáky. Jde samozřejmě 
o Petra Dolejše a na Slovensku o Pavla Hucka. 
Nesmírně lituji toho, že z vodárenského oboru 
odešel Jaroslav Rudovský. Na druhou stranu 
je velmi povzbudivé, že u vodárenství zůstala 
Libuše Benešová (dříve Hydroprojekt, dnes 
Ústav pro životní prostředí PřF UK). Cením 
si také spolupráce s Josefem Drbohlavem 
(SWECO Hydroprojekt), Jiřím Červenkou 
(Envi-Pur) nebo Viliamem Šimkem ze Slo-
venska. Mládí vpřed? Martin Pivokonský 
(Ústav pro hydrodynamiky AV ČR). Bezplatné 
spojení přes Skype mi umožňuje mnohdy 
nekonečné diskuse s Jiřím (George) Kastlem 
z Austrálie. A v neposlední řadě samozřejmě 
zmiňuji i kolegyňky z mateřského Ústavu 
technologie vody a prostředí VŠCHT Praha: 
Ninu Strnadovou, Janu Říhovou Ambrožovou 
a nezničitelnou Alenu Sládečkovou. Ze svých 
nevodárenských aktivit jsem si odnesl mnoho 
od Keitha Bartla (University of Leeds) a Pata 

Sandry (University of Ghent). Díky svému 
bývalému doktorandovi Petru Lukešovi (Ústav 
fyziky plazmatu AV ČR) mohu nahlédnout 
i do futuristických představ využití výbojů při 
úpravě vlastností vody. 

Co zásadního se během vaší profesní kari-
éry v oboru stalo?

Všichni víme, že vodárenský obor je velmi 
konzervativní. To není kritika, protože ve spo-
jení s pitnou vodou je určitá míra ostražitosti 
vždy na místě. Nicméně je nutné konstato-
vat, že nové nebo inovované technologie se 
v našem oboru prosazují. Míra mysticismu 
spojená s pitnou vodou a technologiemi její 
úpravy se snižuje, i když někdy i dnes nad 
některými návrhy technologií zůstává rozum 
stát. Přitom se jedná o mnohamilionové až 
stamilionové investice.

Pokud se jedná o pro laika i odborníka 
nejviditelnější rozdíl na úpravnách vody za 
poslední desetiletí, pak je to celková úroveň 
a kultura úpraven, jejich zařízení a technolo-
gií. Myslím, že se zvýšila i průměrná úroveň 
vzdělanosti v celém vodním hospodářství.

Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři 
a ekology?

Jestliže obě strany uvažují racionálně, pak 
se rozdíl v názorech stírá. Pokud jsou názory 
jedné ze stran rigidně neměnné a nepřístupné 
jakýmkoli argumentům, pak k dohodě dojít 
nemůže a problém se řeší z mocenských po-
zic. To neplatí jen o vztahu vodohospodářů 
a ekologů.

Co byste chtěl ještě dodat?
Trápí mě nezájem mladých lidí nejenom 

o studium našeho oboru, ale technických 
a přírodovědných oborů obecně. Nedostatek 
mladých technicky vzdělaných odborníků 
povede k celkové devastaci společnosti.

Ing. Václav Stránský
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Není obvyklé, aby se kniha dostala ke čte-
náři až půl století po svém vzniku. A přece je 
toto případ českého čtenáře a knihy Citlivý 
chaos, která vyšla v německém originále již 
v roce 1962. Jestliže však doplním, že v Ně-
mecku je kniha po celou tu dobu stále na trhu 
(v roce 2010 byla vydána již v 11. vydání) a že 
se dočkala i překladů do sedmi cizích jazyků 
(čeština je nyní osmým) a opakovaného vydá-
ní v angličtině i francouzštině, možná začnete 
tušit, že nepůjde o žádnou archivní záležitost, 
ale o živý, inspirující a provokující text, dnes 
stejně jako před padesáti lety. Proč?

Podněcuje k hlubšímu zamyšlení nad jevy 
a procesy, které vidíme neustále kolem sebe, 
ale jejichž neobyčejnost již ani nevnímáme. 
Ukazuje nám další netušený rozměr, proč 
je voda základem života, resp. jak souvisí 
tekutost a pohyb vody, tedy její nejcharakte-
rističtější vlastnosti, se životem. Naše hrubá 
představa o tekoucí vodě je, že jde o jakousi 
neuspořádanou vodní masu sunoucí se díky 
gravitaci pasivně shora dolů prostorem vyme-
zeným mantinely (břehy apod.). Ale skuteč-
nost, jak ukazuje Theodor Schwenk, je jiná. 
To sunutí se vpřed má určitý řád, voda vytváří 
typické útvary, resp. jimi protéká a opakuje 
typické pohyby. 

Autor uvádí čtenáře do světa proudících 
živlů, především vody, ale také vzduchu. Vší-
má si jevů a útvarů typických pro pohybující 

Theodor Schwenk: Citlivý chaos. Útvary vznikající 
v proudící vodě a vzduchu

se vodu – kapek, vírů, meandrů atd. Pozoruje 
krouživé, rytmické a stáčivé pohyby, k nimž 
dochází na povrchu i uvnitř těchto útvarů. 
Neustálý pohyb je pro něj neodmyslitelným 
a podstatu vyjadřujícím atributem vody. Je 
výsledkem reakce na nejrůznější, i velmi sub-
tilní podněty, blízké (např. překážky v proudu, 
rozdíly v teplotě a rychlosti) i nesmírně vzdá-
lené (příliv a odliv). Jako by voda byla jakýmsi 
smyslovým orgánem reflektujícím děje v bez-

prostředním i dalekém, dokonce i kosmickém 
okolí. Popisuje chování vody v kolobězích, 
při střetu s pevnou zemí a hmotou vůbec 
a její účast v meteorologických dějích. Jeho 
výklad však není popisný, v každém ohledu 
vybízí k vnímání širších souvislostí. Nejvíce 
patrné je to tam, kde si autor uvědomuje 
paralely mezi útvary v proudící vodě a utvá-
řením živých bytostí a jejich orgánů. Jako 
by to, co je ve vodě v neustálém a rychlém 
pohybu, nacházelo v organických útvarech 
svou ustálenou, trvalou formu. Jako by voda 
byla jemným předivem, ze kterého nebo spíše 
skrze které se vše živé pomalu spřádá – vzniká 
a roste. A můžeme se s autorem jen ptát, co je 
příčinou, že se podobné formy objevují i při 
proudění vzduchu. Útvary vytvářené proudící 
vodou se v živé přírodě v různých metamorfó-
zách neustále opakují a můžeme je nacházet 
i v uměleckých projevech celé historie lidstva.

Theodor Schwenk ale nepsal tuto knihu 
jenom pro vědce. Psal ji tak, aby ji mohl číst 
každý, kdo se zajímá o podstatu života okolo 
nás. Autor přirovnává popisované jevy k jed-
notlivým literám písma, jímž se proudící živel 
vyjadřuje, jako články, jejichž propojením se 
dostáváme k důležitým souvislostem a pocho-
pení vztahů mezi živou a neživou přírodou. 
Je jen na nás, abychom toto písmo rozluštili 
a naučili se v něm číst. Jeho cílem bylo probu-
dit v lidech „vodní vědomí“ či „vodní bdělost“, 
která by neznamenala jen naučit se číst ve 
vodní knize přírody, ale také si vytvořit k vodě 
pozorný a pokorný vztah – tak, abychom měli 
vidoucí oko a myslící ruku, když se do přírody 
a vody snažíme zasahovat. 

Knihu vydalo v roce 2012 nakladatelství 
Fabula v Hranicích na Moravě (http://www.
fabula.cz/), má 234 stran a pevnou vazbu.

František Kožíšek
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PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA VELKÁ BÍTEŠ, a.s.
Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, tel.: 566 822 525, 566 822 530,

fax: 566 822 554, e-mail: dis@pbsvb.cz, http://www.pbsvb.cz

TYPOVÉ ŘADY STROJů 
DO 250                       1–4 m3/hod.
DO 300                       2–6 m3/hod.
DO 360                       3–8 m3/hod.
DO 450                     6–12 m3/hod.

MOBILNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Optimální řešení odvodnění kalů pro ČOV o kapacitě 
1500 – 5000 EO

ODSTŘEDIVKY – stroje jsou 
určeny pro oddělování pevných 
a suspendovaných částic 
z kapalin. 
Široké spektrum použití – 
komunální a průmyslové kaly, 
potravinářský a chemický 
průmysl, zemědělství. 

OBLASTI POUŽITÍ:
Odvodňování a zahušťování kalů – komu-
nální ČOV, odvodňování lihovarnických vý-
palků, odvodňování kalů – zpracování ze-
leniny a brambor, zpracování kalů z maso-
kombinátů, kafilerní provozy (odstřeďování 
tuku), čiření vodního skla sodného, zpraco-
vání sojového mléka, odlučování slídových 
částic, oddělování chemických sloučenin.

SERVIS
• český servis za české peníze – do 48 hodin
• technická pomoc
• diagnostika
• odborné opravy přímo u zákazníka
• odborné opravy ve specializovaných dílnách závodu

VYBRANÉ REFERENCE
ČR: ČOV Tetčice, ČOV Telč, ČOV Tišnov, ČOV Bílovice n. 
Sv., ČOV Unhošť, Alibona Litovel,  Silchem  Neštěmice,  
JACOM Holešov, Pivovar Černá Hora, COGEBI Tábor, 
Škrobárny Pelhřimov, ČOV Výšovice, ČOV Kobylí, ČOV 
Kravaře, ČOV Průhonice, Bioplynová stanice Úpice, Bio-
plynová stanice Vysoké Mýto, ČOV Újezd u Brna, Veolia 
Plzeň, ČOV Rotava, ČOV Olešnice
SK: Lihovar Hniezdne, automobilka KIA Žilina, ČOV 
B.Štiavnica, ČOV Hnúšťa
PL: ČOV Lapanow, ČOV Lgota Wielka, ČOV Lyski, Maso-
kombinát Siedlce a Zalesie, ČOV Subotica, ČOV Sulejów, 
ČOV Nowy Wisnicz

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. je uznávaným světovým výrobcem 
malých leteckých turbínových motorů a pomocných energetických jednotek, 
systémů klimatizace pro letouny a vrtulníky, turbínových záložních zdrojů 
energie, odlitků přesného lití pro automobilový, letecký, sklářský průmysl 
a zdravotnictví, výroby dekantačních odstředivek pro čistírny odpadních 
vod, tedy programů bezprostředně souvisejících s ekologií a ochranou 
životního prostředí. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. byla 
oceněna prvním místem v ČR v soutěži Vodafone FIRMA ROKU 2012.



Horní tok Labe je čistší než dříve
Kyslíková aktivace na BČOV společnosti KRPA PAPER, 
a. s. v Hostinném

Společnost Messer Technogas se v roce 2012 stala generálním do-
davatelem stavby biologické čistírny odpadních vod pro společnost 
KRPA PAPER, a. s. Stavba, při které byla z velké části využita stávající 
technologie chemicko-fyzikální ČOV, se uskutečnila v období září až 
prosinec loňského roku. Začátkem ledna tohoto roku byl na BČOV 
zahájen zkušební provoz, jehož výsledky jsou velmi uspokojivé.

Zadání projektu bylo relativně jednoduché: za minimálních inves-
tičních nákladů dosáhnout plnění limitu koncentrace organického 
znečištění v odpadní vodě z výroby papíru. Jelikož papírna nebyla 
dosud vybavena biologickým čištěním odpadní vody, bylo dodržení 
limitu vypouštění značně problematické. Odpadní voda byla čištěna 
chemicko–mechanickým způsobem v lince dvojice dosazovacích 
nádrží typu DORR, kde byly separovány nerozpustné látky, avšak po-
lutanty ve vodě rozpuštěné mohly být odstraněny pouze z malé části.

Jako investičně úsporné řešení bylo ve spolupráci se společností 
EVH, s. r. o. přijato řešení, jež pro zřízení biologického čištění odpad-
ní vody využilo jedné ze stávajících betonových usazovacích nádrží 
typu DORR. Vyhodnocením využitelného objemu nádrže bylo - za 
uvažovaného použití aerace čistým kyslíkem – zkalkulováno, že objem 
nádrže je postačující k účinnému čištění odpadní vody.

Nádrž DORR byla vestavbou ocelové mezistěny rozdělena rozdělena 
do dvou objemů. V obvodu nádrže byla zřízena aktivace s vnosem 

čistého kyslíku osazená rychloběžnými míchadly. Efektivní vnos 
kyslíku je realizován dvěma typy zařízení. Bylo využito jednak pře-
tlakových kyslíkových injektorů vlastní konstrukce Messer, jednak 
vnosu jemných bublin kyslíku perforovanými hadicemi. Ve středu 
původní dosazovací nádrže, jenž byl oddělen nerezovou dostavbou, 
byla vybudována dosazovací nádrž. Zřízení nové kyslíkové aktivace 
a dosazovací nádrže bylo doplněno vybudováním předřazeného 
anoxického selektoru, doplněním systému dávkování nutrientů a vý-
stavbou kyslíkového hospodářství. Zároveň byla veškerá nová zařízení 
implementována do řídicího systému ČOV.

Investiční prostředky potřebné k uskutečnění stavby dosáhly díky 
přijatému řešení méně než jedné třetiny prostředků potřebných ke 
konvenčnímu řešení zadání, tj. stavbou nových nádrží pro aktivaci 
a gravitační separaci kalu a dále výstavbu a vybavení odpovídající 
kompresorovny.

Dosavadní výsledky zkušebního provozu, kdy dosahované hodnoty 
CHSK jsou v průměru nižší než 50 mg/l a dosahují tedy přibližně 
30 % povoleného maxima, lze označit za velmi uspokojivé. Lze tedy 
bez nadsázky zopakovat větu z úvodu tohoto článku: Horní tok Labe 
je opravdu čistší než dříve.

RNDr. Ivo Vágner
Messer Technogas s. r. o.

Zelený Pruh 99
140 02 Praha 4

david.bek@messergroup.com

Obr. 1. Test kyslíkového injektoru při komplexním vyzkoušení 
technologie

Obr. 2. Biologická čistička odpadních vod KRPA PAPER, a.s.
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Vliv výstavby kanalizace na režim podzemní vody 
a možná opatření na snížení dopadů –  
příspěvek k diskusi

Jitka Novotná

Budování kanalizací a na ně navazujících 
čistíren odpadních vod je nezbytností pro 
ochranu kvality povrchových i podzemních 
vod. Předložený text je snahou o definování 
problémů, které mohou při výstavbě kana-
lizací vznikat. Významná část kanalizací je 
budována pod hladinou podzemní vody. Tato 
skutečnost ale nebývá zohledněna ani v pro-
jektu a negativní ovlivnění hydrogeologických 
poměrů je řešeno (pokud vůbec) až dodatečně 
a velmi často jsou hydrogeologické poměry 
ovlivněny nevratně.

V současnosti jsou vlastní kanalizační po-
trubí prováděna jako těsná, nedochází k úni-
kům odpadní vody do horninového prostředí 
a nevznikají při zvýšení hladiny podzemní 
vody nad úroveň položení potrubí balastní 
vody, kdy porušené potrubí odvádí podzemní 
vodu. Zásadní problém negativních dopadů 
budování kanalizací na režim podzemních 
vod ale zůstává. A to proto, že při budování 
kanalizací jsou vytvářeny antropogenní pri-
vilegované cesty proudění podzemní vody.

Privilegované cesty proudění
Pohyb podzemní vody v horninovém 

prostředí se neděje v ploše, ale přednostně 
privilegovanými cestami. Obecně lze uvést, že 
k pohybu vody dochází v celém zvodněném 
kolektoru – v závislosti na typu propustnosti 
horniny tedy v průlinách, puklinách nebo 
krasových dutinách. Vymezené zóny před-
nostního pohybu podzemní vody – privilego-
vané cesty – jsou charakterizovány rychlejším 
prouděním pozemní vody. V sousedícím 
horninovém prostředí saturované zóny pak 
podzemní voda proudí pomaleji. Stejná situa-
ce je i v případě pohybu infiltrované srážkové 
vody. Nejrychleji se infiltrující voda pohybuje 
právě privilegovanými cestami, které mohou 
mít např. i biogenní původ.

Pro pohyb podzemní vody jsou zásadní 
nehomogenity tohoto prostředí. V měřítku 
zvodněné vrstvy, ve které transport podzemní 
vody probíhá, pak hrají roli také lokální rozdí-
ly v propustnosti, které mohou být značné i na 
vzdálenost několika centimetrů v závislosti na 
typu propustnosti (masivní hornina – puklina 
s písčitou výplní, kompaktní vápenec – duti-
na, hrubozrnné a jemnozrnné facie fluviálních 
sedimentů). Zásadní vliv na pohyb podzemní 
vody mají nehomogenity v rámci celé vrstvy 
(např. změny charakteru základní hmoty 
štěrků – písčitá či jílovitá).

Pro městské prostředí a v současnosti 
obecně pro prostředí zástavby je typická 
existence antropogenně podmíněných „pri-
vilegovaných“ cest pohybu podzemní cesty. 
Nejčastějším případem míst drenáže jsou 
kanalizace, které bývají z důvodu vytvoření 
dostatečného spádu relativně hluboko ulože-
ny (několik metrů), s podložní drenáží nebo 
obsypány pískem a ve srovnání s rostlým 

terénem je více propustný i zához výkopu 
kanalizace. V kanalizačním výkopu má cha-
rakter hydrogeologického kolektoru jednak 
podsyp potrubí a také vlastní zemina zásypu. 
Další privilegovanou cestu proudění podzem-
ní vody pak představují drenážní prvky, které 
v době výstavby slouží ke snižování hladiny 
podzemní vody.

Právní rámec
Legislativní oporu pro řešení problematiky 

zamezení drenážního efektu budovaných 
kanalizací lze nalézt ve dvou stěžejních zá-
konech, a to:
• zákon 274/2001 Sb. ze dne 10. července 

2001, o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zá-
konů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
v platném znění.

• zákon 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001, 
o vodách a o změně některých zákonů (vod-
ní zákon), v platném znění.
V zákoně o vodovodech a kanalizacích 

274/2001 Sb. se v § 7 Práva a povinnosti 
stavebníka, vlastníka a provozovatele při 
výstavbě, údržbě a provozování vodovodu 
nebo kanalizace v odstavci (4) ve vztahu 
k negativním vlivům na stavby – vodní 
díla – domovní studny uvádí: „Práva podle 
odstavců 1 a 2 musí být vykonávána tak, aby 
bylo co nejméně zasahováno do práv vlast-
níků pozemků a staveb. Za tímto účelem je 
oprávněná osoba zejména povinna svůj vstup 
na cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku 
předem oznámit a po skončení prací pozemek 
nebo stavbu uvést do předchozího stavu, po-
kud se s vlastníkem nedohodne jinak. Výkon 
tohoto práva musí být prováděn též tak, aby co 
nejméně omezoval osoby užívající pozemek 
nebo stavbu na základě smlouvy s vlastníkem 
pozemku nebo stavby a další osoby, které ji 
užívají s jeho souhlasem.

A v odstavci (5) téhož paragrafu pak: 
„Vznikla-li osobě uvedené v odstavci 4 
výkonem práv stavebníka nebo vlastníka 
vodovodu nebo kanalizace podle odstavců 
1 a 2 majetková újma, nebo je-li tato osoba 
omezena v obvyklém užívání pozemku nebo 
stavby, má tato osoba právo na náhradu. Ne-
dojde-li k dohodě o výši a způsobu náhrady, 
poskytne stavebník nebo vlastník vodovodu 
nebo kanalizace osobě uvedené v odstavci 
4 jednorázovou náhradu podle zvláštního 
právního předpisu bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku práva 
na náhradu. Tím není dotčeno právo domáhat 
se náhrady u soudu. Toto ustanovení se nepo-
užije na případy styku vodovodů a kanalizací 
se stavbami zřízenými podle zákona o pozem-
ních komunikacích.“

Základní z hlediska definovaného problému 
je pak § 12 Kanalizace, kde se v odstavci (1) 
uvádí: „Kanalizace musí být navrženy a pro-

vedeny tak, aby negativně neovlivnily životní 
prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná 
kapacita pro odvádění a čištění odpadních 
vod z odkanalizovávaného území a aby bylo 
zabezpečeno nepřetržité odvádění odpadních 
vod od odběratelů této služby. Současně musí 
být zajištěno, aby bylo omezováno znečiš-
ťování recipientů způsobované dešťovými 
přívaly. Kanalizace musí být provedeny jako 
vodotěsné konstrukce, musí být chráněny 
proti zamrznutí a proti poškození vnějšími 
vlivy. Další požadavky na čištění odpad-
ních vod včetně požadavků na projektovou 
dokumentaci, výstavbu a provoz kanalizací 
a čistíren odpadních vod stanoví prováděcí 
právní předpis.“

Ve vodním zákoně 254/2001 Sb. je pro-
blematika nutnosti nezhoršování stávajících 
hydrogeologických poměrů v krajině řešena 
v § 1 Účel a předmět zákona v odstavci (1): 
„Účelem tohoto zákona je chránit povrchové 
a podzemní vody, stanovit podmínky pro 
hospodárné využívání vodních zdrojů a pro 
zachování i zlepšení jakosti povrchových 
a podzemních vod, vytvořit podmínky pro 
snižování nepříznivých účinků povodní 
a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl 
v souladu s právem Evropských společenství. 
Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajiš-
tění zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
a k ochraně vodních ekosystémů a na nich pří-
mo závisejících suchozemských ekosystémů.“

Dále je problematika řešena v § 27 Ochrana 
vodních poměrů a to následovně: „Vlastníci 
pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní 
právní předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby 
nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. 
Zejména jsou povinni za těchto podmínek 
zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odto-
kových poměrů, odnosu půdy erozní činností 
vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti 
krajiny.“

Vliv drenáže
Dopady drenážního vlivu kanalizací lze 

rozdělit na:
§	ovlivnění režimu podzemní vody při vý-

stavbě;
§	trvalé dopady výstavby na režim podzemní 

vody:
• negativní ovlivnění zdrojů vody;
• negativní ovlivnění základových pomě-

rů;
• dopady na vegetaci;
• zrychlení odtoku vody z horninového 

prostředí.
Při výstavbě dochází při realizaci výkopu 

k snižování hladiny podzemní vody jejím 
čerpáním. Jde o odčerpávání velkého objemu 
vody, což vede k velkému snížení hladiny 
podzemní vody v širším okolí. Při čerpání 
velkého objemu vody dojde k odčerpání sta-
tických zásob podzemní vody, tj. odčerpání 
vody z hydrogeologického kolektoru v míře 
větší, než je běžný rozdíl objemu vody v rám-
ci ročních režimních změn. Velmi často je 
snížení hladiny podzemní vody ve výkopu 
dosaženo položením trvalé drenáže, která 
zůstává účinná i po ukončení stavby.

Jak bylo uvedeno výše, představuje kana-
lizace antropogenní privilegovanou cestu 
proudění podzemní vody. Vznik privilegované 
cesty proudění podzemní vody má zásadní 
a trvalý dopad na hydrogeologické poměry 
v širokém okolí kanalizace. Dojde ke snížení 
hladiny podzemní vody v horninovém pro-
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středí, které se projeví v blízkých zdrojích 
podzemní vody (většinou domovních stud-
ních), ale zásadní dopad má na vlhkostní 
poměry území. Snížení hladiny podzemní 
vody vede ke změně dosahu kapilární třásně, 
čímž se sníží dostupnost vody pro vegetaci. 
Jde vždy o rychlou změnu, takže se vegetace 
nedokáže přizpůsobit.

Změna hydrogeologických poměrů může 
vést i k poškození staveb. Drenáž podzemní 
vody vede ke změně základových poměrů 
v důsledku konsolidace horninového prostředí 
(zmenšení objemu pórů do té doby vyplně-
ných vodou). Při nepravidelném sedání, na-
příklad když je část domu založena na skalním 
podloží a část domu na mladých kvartérních 
sedimentech, pak dochází k poškození staveb 
v dosahu snížení hladiny podzemní vody.

Dalším velmi negativním dopadem drenáž-
ního efektu budování kanalizací je zrychlení 
odtoku podzemní vody a vody hypotermic-
kého odtoku z dotčeného území. Zrychlení 
podzemního odtoku vede v období s vysoký-
mi srážkovými úhrny k mírnému zvyšování 
rizika povodní. Podstatně závažnější dopad 
má zrychlení odtoku podzemní vody pro 
suché periody. V důsledku drenážního efektu 
kanalizace odtéká podzemní voda (nebo voda 
hypodermického odtoku) rychleji, a tím se 
sníží její zásoby na suché období, v kterém 
jsou podzemní vody jediným zdrojem vody 
na území České republiky. Při prognóze vývoje 
klimatu, která předpokládá prodlužování pe-
riod sucha a zvyšování jejich četnosti, nabývá 
tento negativní důsledek budování kanalizací 
na významu. Zrychlení odtoku podzemní 
vody z krajiny tedy vede v době zvýšených 
srážek k zvyšování rizika povodní. V době 
deficitu srážek, v době meteorologického 
sucha, přispívá drenážní efekt kanalizace 
k narůstání zemědělského a hydrologického 
sucha.

Drenážní efekt kanalizace se projevuje 
v horninovém prostředí jak s průlinovou, tak 
s puklinovou propustností. Ve vysoce propust-
ném prostředí (např. ve štěrcích) se projevuje 
i efekt zkrácení proudu podzemní vody ve 
výkopu a efekt spádu kanalizace.

Jak postupovat?
Z výše uvedeného legislativního rozboru 

problematiky je zřejmé, že je zákonné zameze-
ní negativních dopadů kanalizací požadovat. 

Vliv podzemní vody na stavbu kanalizace 
a kanalizace na hydrogeologické poměry je 
nutné posuzovat již v rámci projektové pří-
pravy. V rámci geologických průzkumů by měl 
být proveden hydrogeologický průzkum, na 
základě kterého by byly určeny úseky stavby, 
na kterých může dojít k negativní interakci 
stavby a podzemní vody.

Současně by měla být provedena paspor-
tizace vodních zdrojů v oblasti možného 
ovlivnění hydrogeologických poměrů stavbou. 
Tím se zjistí stav vodních zdrojů a budou 
k dispozici údaje o úrovních (hloubkách) 
hladin podzemní vody v době před výstavbou. 
V případě, že dojde k negativnímu ovlivnění 
hladiny podzemní vodou nebo budou toto 
majitelé zdrojů vody tvrdit, bude k dispozici 
jednoznačný údaj o stavu hladiny před zahá-
jením výstavby. Monitoring vodních zdrojů 
by měl pokračovat po celou dobu výstavby 
a měl by být ukončen až po kolaudaci stavby.

Pokud bude při hydrogeologickém prů-
zkumu zjištěno, že kanalizace bude vedena 
v hydrogeologických kolektorech pod úrovní 
hladiny podzemní vody, musí být do projektu 
zapracovány prvky, které zamezí vzniku pri-
vilegované cesty proudění podzemní vody. 
V principu jde o přerušení zásypu výkopu 
materiálem s vlastnostmi hydrogeologické-
ho izolátoru. Počet míst přerušení výkopu, 
respektive vzdálenost těchto prvků od sebe 
a použitý materiál musí vycházet z konkrét-
ních hydrogeologických poměrů lokality.

Pro eliminaci negativního ovlivnění hyd-
rogeologických poměrů výstavbou kanalizace 
je nutné, aby s hydrogeologem spolupracoval 
už projektant. Koncepčně je chybné, aby se 
vzniklé problémy s poklesem hladiny pod-
zemní vody řešili až při výstavbě kanalizace, 
což se děje v současné době.

Jednotlivé etapy, které by měly být provádě-
ny v rámci projektování a výstavby kanalizací, 
lze shrnout následovně:
	Posouzení hydrogeologických poměrů lo-

kality z hlediska možného negativního do-
padu budování kanalizace – budou určeny 
úseky stavby, kde může dojít k negativnímu 
ovlivnění hydrogeologických poměrů území 
výstavbou.

	Pasportizace vodních zdrojů – budou 
změřeny hladiny podzemní vody. Zjištění 
stavu před zahájením výstavby kanalizace 
je velmi důležité z hlediska posouzení pří-

padných dopadů výstavby kanalizace na 
hydrogeologické poměry.

	Spolupráce projektanta s hydrogeologem 
– do projektu budou v úsecích možného ne-
gativního vlivu stavby na hydrogeologické 
poměry zahrnuty prvky („přepážky“) tvořící 
hydrogeologický izolátor ve výkopu.

	Monitoring zdrojů vody v dosahu možné-
ho ovlivnění stavbou – budou sledovány 
případné změny úrovně hladiny podzemní 
vody a bude na ně možné aktuálně reagovat.

	Sledování stavby hydrogeologem – pokud 
dojde k projevům negativních dopadů, bude 
možné na ně pružně reagovat.
Odvádění a čištění odpadních vod a s tím 

související budování kanalizací je nutné 
z hlediska kvalitativní ochrany povrchových 
i podzemních vod. Při současné stavební praxi 
ovšem velmi často dochází při budování ka-
nalizace ke vzniku antropogenně podmíněné 
privilegované cesty proudění podzemní vody 
a tím k zrychlení proudění podzemní vody, 
což vede ke snížení její hladiny, tedy k nega-
tivnímu kvantitativnímu ovlivnění podzemní 
vody. Pokles hladiny podzemní vody má pak 
dopad jak na zdroje vody v dosahu vzniklého 
snížení, tak jsou negativně ovlivněny zákla-
dové poměry a zhorší se dostupnost vody pro 
vegetaci. Současně zrychlení odtoku podzem-
ní vody z území vede k zhoršení následků 
sucha v krajině.

Problematiku dopadů budování kanalizací 
na hydrogeologické poměry je nutné řešit 
už v rámci projektů, kdy by projektant měl 
zohlednit konkrétní hydrogeologické poměry 
a při návrhu projektu spolupracovat s hydro-
geologem. Při řešení uvedené problematiky 
je velmi důležité rozhodování vodoprávních 
úřadů. 

Příspěvek byl přednesen v rámci semináře 
Odborné skupiny podzemní vody České vě-
deckotechnické vodohospodářské společnosti 
Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX. 
na Novotného lávce 5, 116 68 Praha 1 dne 
11. 10. 2012.

RNDr. Jitka Novotná
GEOtest, a.s.

Šmahova 112
627 00  Brno

e-mail: novotna@geotest.cz 
tel.: 728 167 387
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CENTROPROJEKT a.s. představuje 
CYBERFLOW®

CENTROPROJEKT a.s., Divi-
ze 4 – Vodohospodářské a inže-
nýrské stavby, si dovoluje touto 
cestou představit jednu ze zá-
sadních novinek produktového 
portfólia německé společnosti 
INVENT Umwelt- und Verfa-
hrenstechnik AG, světového 
lídra na poli míchání a pro-
vzdušňování.

Akcelerátor proudění oběho-
vých nádrží CYBERFLOW® je 
revolučním pokrokem oproti 
všem současným konvenčním 
zařízením tohoto druhu. Jako 
první je důsledně vyvinut a op-
timalizován s maximálním ohle-
dem na mechaniku proudění za 
účelem energeticky nejúčinnější 
tvorby proudění a udržení částic 
aktivovaného kalu ve vznosu. 
Tohoto bylo dosaženo za pomoci nejmodernějších výzkumných, mě-
řících a simulačních technologií (CFD, FEM aj.). Výsledkem je celková 
efektivita až o 30 % vyšší, než jaké dosahuje nejlepší konkurence na 
trhu, vysoká odolnost a dlouhá životnost zařízení s minimálními 
nároky na údržbu a servis.

Nedílnou součástí tohoto revolučního řešení je:

Správný (obrácený) směr proudění
Současné akcelerátory proudění v oběhových nádržích směřují 

proud od pohonu skrze vrtuli dál kupředu. Díky překážkám v podobě 
vlastního podstavce, spouštěcího zařízení a pohonu se však k vrtuli 
dostává již neuspořádaný turbulentní proud. Takto je promarněno 
významné množství energie a zároveň dochází k zbytečnému na-
máhání vlastního zařízení i kotevních a spouštěcích konstrukcí. 
CYBERFLOW® vytváří proud ve správném (obráceném) směru a šetří 
tak významné množství energie.

Proudění bez víření
Rotující vrtule všech akcelerátorů proudění nevytváří proud pouze 

v žádoucím horizontálním směru. Vždy jsou přítomny i složky radiál-
ní a tangenciální, které však vytvářejí proudění v neužitečném směru 
a zcela nežádoucí víření. Součástí CYBERFLOW® je jedinečná kon-
strukce podstavce, která usměrňuje proudění a odstraňuje nežádoucí 
víření vyvolané pohybem vrtule. Tento jev je umocňován směrovým 
stabilizátorem připojeným k horní části pohonu, který usměrňuje 
radiální a tangenciální složku proudění na axiální a podporuje tak 
horizontální proudění. 

Optimální naklonění pohonu
Současné akcelerátory proudění – horizontální míchadla oběhových 

nádrží – berou slovo „horizontální“ doslova a hřídel pohonu a vrtule 
jsou horizontálně vyrovnány vůči dnu nádrže. Výsledkem je skutečně 
horizontální, ne však efektivní proudění. Mírné naklonění hřídele 
a vrtule CYBERFLOW® směrem vzhůru, specificky vypočtené pro 
konkrétní aplikaci, značně snižuje tvorbu nežádoucích vírů a ener-
getické ztráty u dna nádrže. 

Vrtule
Vrtule jedinečného tvaru ze směsi 

skelného a uhlíkatého laminátu je vy-
robena jako jeden kus. Dalece převyšuje 
všechny současné vrtule obdobných 
zařízení na trhu, které do značné míry 
pomíjí specifické aspekty mechaniky 
proudění v oběhových nádržích. Pro 
optimální a rovnoměrný přenos točivého 
momentu je spojení hřídele a hlavy vrtu-
le řešeno na principu vícehranu, čímž je 
zcela vyloučeno obvyklé vysoké lokální 
napětí mezi hřídelí a hlavou vrtule, které 
je jinak nevyhnutelné u spojení perem 
a drážkou.

Podstavec a vodící konstrukce
Podstavec CYBERFLOW® je vyroben 

z pevných ohýbaných nerezových plechů. 
Vodící konstrukce sestává pouze z napí-
nacího zařízení na lávce a vodícího lanka. 
Výsledné řešení je tak mnohem aerodyna-
mičtější než konvenční řešení s masívními 
kotvícími a vodícími konstrukcemi s nutně 
nepříznivě vysokým koeficientem čelního 
odporu. Energie vyvolaná elektropohonem 
(v energetické třídě IE3) je tak v maximál-
ní míře využita k efektivnímu udržení 
proudění.

Společnost INVENT, kterou na českém a slovenském trhu zastupu-
jeme, nabízí i mnoho dalších špičkových technologických zařízení. 
Více informací vám rádi poskytneme.

Mgr. Petr Holý
CENTROPROJEKT a.s. 
Štefánikova 167
760 30 Zlín
Tel. 573 038 581 
invent@centroprojekt.cz 
www.centroprojekt.cz 
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Využití simulátorů deště 
ve výzkumu eroze
Miloslav Janeček, Eliška Kubátová, Eva Procházková

Klíčová slova
ztráty půdy erozí – povrchový odtok – simulace srážek 

Souhrn
K simulaci srážek byly použity 3 typy simulátorů: 1 tryskový 

(polní – převozný) a 2 kapkovací (přenosné). Výsledky měření za 
podmínek různých intenzit a úhrnů aplikovaných dešťů poskytly 
kvantifikované rozdíly ztrát půdy erozí, změn velikosti povrchových 
odtoků a hodnot infiltrace vody do půdy na plochách bez vegetace 
(úhorech), s vegetačním pokryvem vybraných polních plodin a při 
různých agrotechnikách jejich výsevu a obdělávání. 

u

Za účinný simulátor deště je možné považovat zařízení, jímž je 
možné přesně a opakovatelně reprodukovat umělý déšť, který má 
obdobné účinky na půdu jako déšť přirozený. Bubenzer [1] provedl 
soupis 63 typů dešťových simulátorů, používaných v minulých letech 
a rozdělil je do dvou základních skupin: na kapkovací, tedy vyvíjející 
a formulující jednotlivé kapky volně padající na půdní povrch a na 
tryskové, produkující kapky různé velikosti a udělující kapkám větší 
počáteční rychlost. Postupem doby se tato zařízení stala jedním 
z nejcennějších nástrojů k získávání výsledků ve výzkumu eroze 
a protierozních opatření, neboť umožňují opakovat dešťové srážky 
v kteroukoliv dobu na kterémkoliv místě [6].

U simulátorů jde především o to, aby:
• rozdělení velikosti kapek a rychlosti jejich dopadu byly podobné 

přirozenému dešti;
• úhel dopadu většiny kapek byl téměř vertikální a minimálně ovliv-

něn větrem;
• byla intenzita deště nepřetržitá a stejnoměrná, vyvolávající střední 

až vysoký odtok a erozi;
• byl simulovaný déšť reprodukovatelný s volitelnou intenzitou 

a dobou trvání;
• bylo rozdělení velikosti kapek po celé ploše náhodné;
• aplikace byla na dostatečně velké ploše, vyhovující podmínkám 

experimentu;
• byly snadno přenosné a nenákladné.

Simulátory deště však nelze považovat za „zázračnou“ metodu 
k vyřešení všech problémů spojených s výzkumem eroze. V kombinaci 
s výsledky dlouhodobých pozorování za podmínek přirozených srážek 
se však mohou podílet na doplnění poznatků, které se za přirozených 
dešťů nedaří získat.

Použité typy simulátorů
K měření ztrát půdy erozí a velikosti (množství) povrchového od-

toku ze zadešťovaných sklonitých odtokových parcelek (plošek) jsme 
použili 3 typy simulátorů, jednak velký polní převozný simulátor [5], 
malý přenosný simulátor dle [2] a přenosný simulátor deště – infil-
trometr dle [7].

Základními součástkami převozného polního simulátoru deště – 
viz obr. 1, který jsme sestrojili ve VÚMOP [5], jsou širokoúhlé (104 ° 
při 34,5 kPa) trysky fy Spraying Systems Co. (Wheaton, Illinois) typu 
FULLJET ½ HH 30 WSQ, jež vytvářejí velikostní spektrum kapek 
blížící se přirozenému přívalovému dešti. Trysky s přívodními hadi-
cemi spojenými rychlospojkami jsou zavěšeny na lehké konstrukci 
z duralových trubek ve výšce 2,5–3 m nad povrchem půdy. Jedna 
tryska obsáhne plochu 3 x 3 m a intenzita simulovaného deště se 
pohybuje okolo 2 mm.min-1. Před tryskami jsou elektromagnetické 
ventily napájené z autobaterie, jimiž je možné periodicky přerušovat 
proud vody a snížit tak intenzitu simulovaného deště. K simulaci se 
zpravidla používají 4 nebo 8 trysek v řadě, čímž je možné dosáhnout 
velikosti zadešťované plochy 3 x 12 až 24 m. Dodávka vody k tryskám 
je zajišťována přenosným benzinovým čerpadlem HONDA WB 20 X 
z nádrže s vodou o objemu 1 m3. Voda k tryskám prochází filtrem 
s mosazným sítem přes vodoměr, jehož údaje jsou zaznamenávány 
na počítači. Před měřením je plocha ohraničena svislými kovovými 
pásy, zasunutými do půdy a před působením větru je plocha chráněna 
1 m vysokými pásy z PVC fólie zesílených tkaninou. K zachycování 
povrchového odtoku a smyvu půdy slouží příčný žlab na úpatí měřené 
parcely, ústící do překlápěcího zařízení k měření odtékajícího množ-
ství vody, resp. suspenze vody a smyté zeminy. Z odtékající suspenze 
jsou v periodických intervalech odebírány vzorky do lahví za účelem 
stanovení koncentrací smytých nerozpuštěných látek.

Tento simulátor byl dále upraven tak, že hlavní konstrukce pro zavě-
šení trysek byla změněna na pevně zavěšenou, otočně stavitelnou na 
ocelovém rameni hlavního rámu simulátoru, bez potřeby demontáže 
jednotlivých částí. Rameno je výškově stavitelné ručním navijákem. 
Pro zajištění elektronické regulace zavírání a otevírání elektromagne-
tických ventilů jsou kabely trvale propojeny. Nové provedení spočívá 
v kompaktní rámové konstrukci simulátoru, kde propojení od v rámu 
uložené vylehčené laminátové nádrže o obsahu 600 litrů až po mo-
torové čerpadlo na vodu je trvale zabudováno v rámové konstrukci 
simulátoru. Celé zařízení je pak opatřeno pojezdovými koly a převoz 
je zajišťován na automobilovém přívěsu s naložením a vyložením 
pomocí ručního navijáku. Tento typ simulátoru se zvláště osvědčil 
při zjišťování vlivu pěstovaných plodin a agrotechnických opatření 
na povrchový odtok a ztráty půdy erozí.

Malý přenosný simulátor dle [2], 
použitelný v terénu i v laboratoři – 
viz obr. 2, vyvinutý na Zemědělské 
univerzitě ve Wageningen (Nizoze-
mí) je sériově vyráběn firmou Eij-
kelkamp pod názvem Mini Rainfall 
Simulator. Jeho hlavní výhodou je 
snadná přenosnost a malá potřeba 
vody. Skládá se ze tří částí:
• Postřikovače s regulátorem tlaku 

na principu Mariottovy láhve. Po-
střikovač se skládá z kalibrované 
válcové nádoby o objemu 1,2 l, 
spojené s postřikovací hlavicí 
čtvercového tvaru se 49 kapilá-
rami o délce 10 mm a průměru 
0,6 mm, umožňující vytvářet 
kapky o průměru 6 mm a o hmotnosti 0,1 g. Přetlak na kapilárách 
je možné regulovat vertikálním posouváním zavzdušňovací trubice.

• Držáku postřikovače, který je zhotoven z organického skla (ve tvaru 
kvádru) a zajišťuje výšku (400 mm) postřikovací hlavice nad zadeš-
ťovanou plochou a chrání dopad kapek před větrem. Je přizpůsoben 
pro osazení v terénu o sklonu 20 %.

• Rámu z nerezové oceli (305 x 305 mm), který je zapouštěn do země. 
K rámu je připojen žlábek pro zachycení odtoku a smyté zeminy do 
podsunuté nádoby. Pro použití v laboratorních podmínkách jsme 
tento rám nahradili čtvercovou miskou z novoduru o rozměrech 
270 x 265 x 80 mm, se zadešťovanou ploškou 0,072 m2, o hloubce 
80 mm, se sklonem horních hran 20 %, sloužících k osazení držá-
ku postřikovače. Misky jsou v nejnižším místě opatřeny svodným 
žlábkem k zachycování povrchového odtoku a smyté zeminy. Ze 
dna je pak zajištěn odvod podpovrchového odtoku. Po naplnění 
postřikovače vodou (otočeného dnem vzhůru) se zazátkuje plnicí 
otvor a nasadí se na držák. Postřikování začne po odstranění zátky 
a trvá cca 3–4 min při intenzitě cca 6 mm.min-1.
Tento simulátor deště se osvědčil zejména v laboratorních podmín-

kách ke zjišťování procesů absorpce, adsorpce a desorpce cizorodých 
látek (těžkých kovů) obsažených v zadešťované vodě na erozí rozru-Obr. 1. Převozný polní simulátor deště VÚMOP v. v. i.

Obr. 2. Dešťový simulátor dle 
Kamphorsta (1987)
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šené a transportované půdní částice [4]. 
Přenosný simulátor deště – infiltrometr Geologické služby USA [7] 

– viz obr. 3, splňoval požadavky, které jsme kladli na konstrukci naše-
ho prvního typu simulátoru deště [3] a lze je shrnout do těchto bodů:
• dostupné materiálně-technické zabezpečení;
• snadná instalace, obsluha a přeprava;
• použitelnost v polních podmínkách;
• vyhovující charakteristiky simulovaného deště (kinetická energie, 

intenzita, délka trvání) podobné přirozenému přívalovému dešti.
Součásti uvedeného zařízení jsou: zadešťovací hlava (kapkovač), 

zásobník vody s regulátorem, stojan s ochranou proti větru a odsávací 
zařízení. Nejdůležitější a také nejsložitější bylo zhotovení zadešťovací 
hlavy – kapkovače. Je zkonstruován z roury z organického skla o svět-
losti 190 mm a výšce 230 mm, s vlepeným dnem, rovněž z organic-
kého skla o tl. 30 mm a o ploše 283,4 cm2 se 127 vyvrtanými otvory 
o průměru 1,1 mm s vloženými nerezavějícími (dentálním) drátky 
o průměru 0,9 mm. Dolní konce drátků vyčnívají 5 mm pod spodní 
částí desky z otvorů kuželovitě se rozšiřujícími na průměr 5 mm, za 
účelem vytváření co možná největších kapek. Při měření průměru 
kapek vyvíjených simulátorem deště, po jejich dopadu do olejové 
lázně, byl zjištěn střední průměr kapek 5,5 mm s rozptylem od 4 do 
6 mm, objem kapky 0,09 ml. Z otvorů odkapávají kapky v průměru 
po 16 s., tzn., že za 16 s dopadne na plochu (0,09 x 127) 11,43 ml a tj. 
42,86 ml.min-1, což při zadešťované ploše 283 cm2 představuje inten-
zitu 1,51 mm.min-1. Rychlost dopadu kapek je sice menší, ale jejich 
velikost větší nežli velikost nejčetnějších kapek za přirozeného deště 
(3 mm), a proto i výsledná kinetická energie, kterou simulované kapky 
působí po dopadu na půdu, je velmi blízká účinku přirozeného deště. 
Přetlak vody v zadešťovací hlavě je udržován na nastavené úrovni 
plovákovým jehlovým ventilem umožňujícím měnit intenzitu deště 
v rozsahu od 1 do 2 mm. min-1. K zadešťování je používána destilova-
ná voda, která do kapkovače přitéká z výše umístěné zásobní nádrže 
opatřené měřítkem k měření množství spotřebované vody při zadeš-
ťování. Vzhledem k průměru této nádoby představuje snížení hladiny 
o 10 mm aplikaci 2,22 mm vody na zadešťovanou plochu. Objem vody 
v zásobníku (cca 20 l) postačuje na vytvoření deště o úhrnu 120 mm. 
Kapky dopadají na zadešťovanou plochu z výše 1,6 m uvnitř tubusu 
z organického skla. Tento tubus chrání padající kapky před větrem 
a je zavěšen s ostatními díly na geodetickém stojanu. K vymezení 
zadešťované plošky je používán kovový prstenec ve tvaru obráceného 
komolého kužele o vnitřním průměru 200 mm, se vsunutou trubič-
kou k odsávání povrchové vody, resp. suspenze erodované půdy do 
odměrného válce. 

Tento typ simulátoru se osvědčil zejména k zjišťování infiltrace vody 
a erodovatelnosti půdy v meziřadí plodin okopaninového charakteru 
a k zjišťování detailní heterogenity hydrologických vlastností půd.

V současné době je v erodologické laboratoři Katedry biotechnic-
kých úprav krajiny, Fakulty životního prostředí České zemědělské 
univerzity v Praze instalován zatím nejdokonalejší simulátor deště 
„NORTON“, vyrobený firmou ADVANCED Design and Machine 
(Clarks Hill, Indiana), zkonstruovaný Dr. D. Nortonem z USDA-ARS 
v Národní laboratoři pro výzkum eroze půdy, West Lafayette (USA). 
K tvorbě dešťových kapek se u tohoto zařízení používají trysky VeeJet 
80100, příp. 80150 (Spraying Systém Co.) s výkonem 14,75 l.min-1. 
Vodní paprsky z trysek jsou ploché, rovnoběžné s podélnou osou si-
mulátoru. Ve 2 sekcích po 1,37 m jsou umístěny 4 trysky a každá sekce 
s tryskami vykonává samostatně kývavý pohyb podél své vodorovné 
osy a tím dochází k rovnoměrnému zadešťování plochy pod nimi. 
Šířka rozstřiku je omezena záchytnými „kapsami“ odvádějícími pře-
bytečnou vodu mimo zadešťovanou plochu. Tlak na tryskách 41 N.m-2 
a výška trysek 2,5 m nad povrchem zaručují podobné charakteristiky 
simulovaného deště, jako má přirozený déšť, včetně srovnatelné 
kinetické energie při rychlosti 8,8 m.s-1 dopadajících kapek o střední 
velikosti 2,3 mm. Intenzita deště (10–100 mm.h-1) se řídí frekvencí 
kyvů sekčního potrubí s tryskami a nastavuje se pomocí počítače. 
Celá konstrukce je umístěna na hydraulicky sklopném žlabu o šířce 
1,5 m a délce 4,5 m, s volitelným sklonem do 20 %. 

Simulační zařízení bude sloužit zejména studentům, doktorandům 
a řešitelům grantů k získávání nových poznatků modelováním základ-
ních zákonitostí erozního procesu a k ověřování a posuzování účin-
nosti opatření snižujících škodlivé účinky tohoto procesu, zejména na 
strmých svazích, vznikajících v souvislosti s výstavbou komunikací 
(silnic, dálnic, železnic apod.) a jiných rovných ploch ve svažitém te-
rénu. Samozřejmostí je, že uvedené zařízení bude využito i k názorné 
výuce v rámci předmětu „Ochrana půdy před erozí“.

Výsledky měření
Z výsledků měření výše uvedenými typy simulátorů deště bylo 

a je možné především usuzovat na rozdíly v erodovatelnosti půdy, 
a to jak na plochách bez vegetace (úhory), tak s vegetačním krytem 
polních plodin a na účinnost protierozních agrotechnických opatření 
z hlediska snížení množství smyté zeminy a velikosti povrchového 
odtoku. Zatím získaná data však poskytují poměrně značný rozptyl 
sledovaných závislostí, způsobený pravděpodobně nejen skutečnými 
rozdíly měřených variant, ale i dalšími objektivními a subjektivními 
vlivy při měření a odběru vzorků. 

Při měření převozným polním simulátorem byly zaznamenány ná-
sledující údaje: datum měření, lokalita, druh plodiny, příp. její výška 
v době měření, objemová vlhkost před a po zadeštění, trvání simu-
lované srážky, celkový srážkový úhrn, intenzita simulovaného deště, 
doba počátku povrchového odtoku, velikost povrchového odtoku, 
vsaku, ztrát půdy a koncentrací nerozpuštěných látek v odebraných 
vzorcích povrchového odtoku. Měření probíhala v letech 1998 až 
2010, vyjma let 2003 až 2005:
• zpravidla v období obecně nejvyššího výskytu přívalových dešťů, 

tedy od června do srpna;
• na úhorech bez vegetace a na variantách převážně s kukuřicí při 

různém kypření a hnojení půdy, ale i se slunečnicí, jarní řepkou 
a lnem. Pro doplnění charakteru pokrytí povrchu půdy plodinou, 
byla od r. 2006 měřena i průměrná výška plodin;

• zpočátku (do r. 2004) měření probíhala pouze na suché půdě, poz-
ději i po předchozím zadeštění (mokrá půda). Před a po zadeštění 
byla zjišťována objemová vlhkost půdy. Před zadeštěním suché 
půdy se pohybovala od 9,7 % do 34,2 %, po 1. zadeštění od 29,4 % 
do 46,5 %, po 2. zadeštění od 29,4 % do 49,4 %;

• trvání simulované srážky bylo voleno od 15 do 60 min v zájmu 
zachycení počátku povrchového odtoku a potřebného množství 
smyté zeminy;

• úhrny simulovaných srážek se pohybovaly od 8,1 mm do 51,6 mm 
a až na měření v r. 2009 překračovaly mezní srážkové úhrny cha-
rakterizující erozně nebezpečné deště– tedy 12,5 mm;

• intenzity aplikovaných dešťů kolísaly od 0,79 (0,45) do 1,38 mm.min-1, 
ale pro každé jednotlivé měření byly konstantní. Minimální doba 

Obr. 3. Simulátor deště-infiltrometr dle McQuenna (1963)
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trvání zadešťování byla 15 min, takže vždy byly překročeny mezní 
hodnoty intenzit 6,25 mm za 15 min dle [8];

• počátek povrchového odtoku kolísal od 11 do 2422 s;
• povrchový odtok kolísal od 0 do 12,83 (13,7) mm, tj. od 0 l do 385 

(396) l;
• odtokový součinitel se pohyboval v rozmezí od 0 do 0,87, s průmě-

rem 0,36;
• vsak vody do půdy kolísal od 3,4 do 51,08 mm. Intenzita infiltrace 

kolísala od 0,058 do 0,871 mm.min-1 a v průměru pro půdy na 
experimentální ploše u Třebsína činila 0,58 mm.min-1;

• koncentrace nerozpuštěných látek od 0,567g.l-1 do 105,142 g.l-1 
a ztráta půdy od 0 do 7,2 t.ha-1;
Celkem bylo provedeno 81 měření, především s cílem zhodnocení 

vlivu použitých agrotechnologií při pěstování kukuřice, částečně i slu-
nečnice ve srovnání s kontrolními parcelkami (úhory bez vegetačního 
pokryvu) na ztráty půdy erozí a velikosti povrchových odtoků. 

Ze shromážděných naměřených údajů byly získány poznatky 
týkající se vztahu potenciální retence a počáteční ztráty povrcho-
vého odtoku (viz Metoda CN-křivek). Považujeme-li doby počátků 
povrchových odtoků při zadešťování suché půdy + navlhčené půdy 
(po 1. zadeštění) x příslušné hodnoty intenzit dešťů, za úhrny srážek 
charakterizující velikost „počátečních ztrát – Ia“ a součty vsaku vody 
do půdy při zadešťování suché a navlhčené půdy za „potenciální 
retenci – S“, měl by dle teorie CN-křivek tento poměr činit Ia= 0,2 
S. Výsledky výpočtu tohoto poměru se sice pohybovaly v poměrně 
velkém rozpětí od 0,03 do 0,87, ale většina hodnot kolísala okolo 0,20, 
při vypočtené průměrné hodnotě z celého souboru 40 údajů Ia = 0,22, 
tedy skutečně odpovídající předpokladu CN, a to při maximálním 
nasycení 31,3 až 49,4 % obj., v průměru 39,7 % obj. vlhkosti půdy. 
Dále bylo zjištěno, že pokud byla počáteční retence půdy menší než 
5 mm (viz obr. 6), byla ztráta půdy erozí větší než 1 t.ha-1. 

Měření malým přenosným simulátorem deště dle [2] probíhala 
v letech 2005 až 2009 v období od dubna do října na úhorech a s plo-
dinami (pohanka, slunečnice, mák, řepka, ozimý a jarní ječmen, 
hořčice, vikev) a při různých agrotechnologiích zpracování půdy, 
jako je klasické zpracování půdy orbou, aplikace mulče (slámy), 
zadiskovaného mulče a ponechaného strniště, a to jak na pokusné 
ploše VÚMOP v. v. i. u Třebsína, tak na pokusné ploše VÚRV v. v. i. 
v Praze-Ruzyni. Celkem bylo provedeno 214 měření.

Před a po měření byla zjišťována vlhkost půdy v % obj., ta kolísala 
před 1. zadeštěním od 6,5 %, po zadeštění do 45,6 %, před 2. zadeš-
těním od 16,7 % do 48,3 % obj. po zadeštění. Počátek povrchového 

odtoku se vyskytoval za 1 až 140 s. Úhrn simulovaných srážek byl 
dodržován konstantní a byl vždy roven 24 mm. Doba zadešťování 
4 min byla také konstantní, z toho pak rezultuje i poměrně vysoká 
aplikovaná intenzita 6 mm.min-1. Povrchový odtok kolísal od 0 do 
24 mm a vsak také v tomto rozsahu. Koncentrace nerozpuštěných 
látek od 0 do 154,5 g.l-1 a ztráta půdy od 0 do téměř 30 t.ha-1. Ztráty 
půdy větší než 5 t.ha-1 se vyskytovaly při potenciální retenci menší 
než 2 mm – viz obr. 9 – v souvislosti s poměrně vysokou aplikovanou 
intenzitou deště.

Při hodnocení vlivu vybraných plodin na hodnoty C-faktoru, mě-
řením na odtokových parcelkách u Třebsína, byly pro kukuřici ve 4. 
pěstebním období (červnu) zjištěny hodnoty C-faktoru v rozmezí od 
0,11 do 0,44 s průměrnou hodnotou C = 0,2, tedy v podstatě se blížící 
hodnotám C faktoru uváděnými [8] pro tuto plodinu a toto období, 
kdy za předpokladu sklizené slámy po předplodině je C=0,35 a za 
předpokladu nesklizené slámy je C=0,25. Pro pohanku byly zjištěny 
hodnoty C faktoru v rozmezí 0,24 až 0,55 (v červnu), pro mák v roz-
mezí 0,56 až 0,76 (v červenci) a pro řepku v průměru 0,1 (v květnu).

Pokud se týká vlivu technologií zpracování (resp. nezpracování) 
půdy na hodnoty C-faktoru, pak lze konstatovat, že je značný. Pokryv 
půdy mulčem (slámou předplodiny) snížil hodnoty C-faktoru oproti 
klasicky zorané půdě na 0,07–0,14, při celoplošně zadiskovaném 
mulči na 0,08–0,17 a při ponechaném strništi na 0,03–0,08. Naměřené 
hodnoty odpovídají mezím uváděným [8] v rozmezí C % 0,05 až 0,20. 

Měření polním přenosným simulátorem-infiltrometrem dle [7] 
probíhala v letech 1987–1994 především na pokusné ploše u Třebsína, 
ale i v experimentálním povodí Černičí u Čechtic a pak i tam, kde 
se vyskytly přívalové deště, které způsobily povrchový odtok a smyv 
půdy, jako byly lokality na Benešovsku, u Nučic, Ovesné Lhoty, Dubé 
a d. Měření probíhala zejména na úhorech a v porostech kukuřice, 
resp. v jejich meziřadí při konvenčním a bezorebném výsevu, na 
strništích po obilovinách, řepce a luskoobilné směsce, v porostech 
jetele, jetelotravní směsi, řepky a řepice a i na lesní půdě s hrabankou 
a bez ní. Celkem bylo provedeno 58 měření.

Pokud se týká naměřených údajů lze konstatovat, že vlhkost půdy 
před simulací kolísala od 7,4 do 34,6 % obj. a po zadeštění od 21,4 
do 46,8 % obj. Doba simulovaných srážek kolísala od 15 do 113 min. 
Úhrn aplikovaných srážek se pohyboval od 22,7 do 195,3 mm, při 
intenzitách od 0,51 do 2,72 mm.min-1. Doba počátku povrchového od-
toku kolísala od cca 2 do téměř 90 min. Velikost povrchového odtoku 
kolísala od 0 do 63 mm, vsak od 2,2 mm (v meziřadí kukuřice při 3. 
zadeštění) do 194 mm (na úhoru s mulčem jílku jednoletého). Infilt-

Obr. 4. Závislost ztráty půdy na intenzitě infiltrace (převozný polní 
simulátor)

Obr. 5. Závislost ztráty půdy na součiniteli odtoku (převozný polní 
simulátor)

Obr. 8. Závislost ztráty půdy na součiniteli odtoku (simulátor deště 
dle Kamphorsta)

Obr. 9. Závislost ztráty půdy na počáteční retenci  (simulátor deště 
dle Kamphorsta)
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Obr. 6. Závislost ztráty půdy na počáteční retenci (převozný polní 
simulátor)

Obr. 7. Závislost ztráty půdy na intenzitě infiltrace (simulátor deště 
dle Kamphorsta)

Obr. 10. Závislost ztráty půdy na intenzitě infiltrace (simulátor dle 
McQuenna)

Obr. 11. Závislost ztráty půdy na součiniteli odtoku (simulátor dle 
McQuenna)

Obr. 12. Závislost ztráty půdy na počáteční retenci (simulátor dle 
McQuenna)

race kolísala od 0,17 mm.min-1 pro lesní půdu po odstranění hrabanky 
do 1,96 mm.min-1 pro jetelotravní směs u Černičí. Nejnižší součinitel 
odtoku 0,04 byl zjištěn pro strniště řepky s řepkovou slámou a nejvyšší 
pro meziřadí kukuřice při 3. zadeštění – 0,93. Ztráta půdy byla v celém 
rozsahu jednotlivých měření zaznamenána od 0 do 41,4 t.ha-1. Ke 
ztrátám půdy větším než 5 t.ha-1 docházelo při počáteční retenci menší 
než 20 mm, viz obr. 5. V meziřadí kukuřice kolísaly ztráty půdy od 
3,17 do 12,7 t.ha-1, v průměru činily 7,5 t.ha-1, ve strništi po obilovině 
od 2,17 do 4,2 v průměru 3,1 t.ha-1, u podmítnutého strniště 8 t.ha-1, 

u úhoru nezkypřeného byl rozptyl hodnot menší (13,1–16,02 t.ha-1), 
nežli u zkypřeného úhoru (6,74–33,0 t.ha-1), z důvodu větší heteroge-
nity povrchu půdy, při stejných průměrných hodnotách pro zkypřený 
a nezkypřený úhor 14,3–14,6 t.ha-1. Pokud byl zkypřený úhor pokryt 
mulčem jílku jednoletého, klesla ztráta půdy v průměru na 2,6 t.ha-1, 

s rozptylem (0–5,35). Velmi příznivé hodnoty z hlediska minimálních 
ztrát půdy erozí byly zjištěny u meziřadí kukuřice pokryté kukuřičným 
mulčem (0,1–0,18) a jetele ve strništi (0,01–0,31) 0,15 t.ha-1 a zvláště 
nízké pak u travního porostu a jetelotravní směsi 0,02 t.ha-1. Vzhledem 
k poměrně velkému rozptylu hodnot u zkypřeného úhoru (kontroly) 
je velmi obtížné vyjádřit ztráty půdy v hodnotách C-faktoru, přesto 
však změřené hodnoty částečně kvantifikují vliv některých plodin 
(kukuřice, jetelotravní porost) a způsobu jejich pěstování (strniště, sla-
měný mulč) na ztráty půdy erozí za podmínek simulovaných srážek. 

Souhrn 
K simulaci srážek byly použity 3 typy simulátorů deště: polní 

převozný simulátor vlastní výroby [5], malý přenosný simulátor dle 
[2] a polní přenosný simulátor-infiltrometr zkonstruovaný podle 
vzoru [7]. Měření bylo prováděno na různých půdách (převážně na 
pokusných parcelkách u Třebsína), a to jak na plochách bez vegeta-
ce – úhorech, tak s vegetačním krytem polních plodin při různých 
agrotechnikách jejich výsevu a pěstování. Celkem bylo provedeno 
a vyhodnoceno 353 měření, která přinesla následující poznatky:

Bylo zjištěno, že i při konstantních intenzitách aplikovaných srážek 
dochází ke značnému rozptylu naměřených hodnot povrchového 
odtoku a zejména ztrát půdy erozí, ovlivněných především pokryvem, 
heterogenitou a erodovatelností půd – viz obr. 4 až 12. Z uvedených 

měření byla potvrzena a částečně i kvantifikována závislost, že ztráty 
půdy erozí a koncentrace smytých nerozpuštěných látek se zvyšují 
se snižující se intenzitou infiltrace (obr. 4, 7, 10) se zvyšujícím se 
součinitelem odtoku (obr. 5, 8, 11).

I přes značný rozptyl získaných hodnot bylo možné kvantifikovat 
vlivy hustoty porostů pěstovaných plodin a ochranných technologií 
zpracování půdy (zejména strniště a slámy předplodin) a jejich vliv 
na snížení ztrát půdy a povrchového odtoku. V této souvislosti byl 
i kvantifikován vliv vlastností půdy, zejména její vlhkosti a vegetač-
ního pokryvu, na infiltraci vody do půdy. 

Z měřených hodnot byl mimo jiné zjištěn i poměr počáteční retence 
(Ia) k potenciální retenci půd (S) a bylo zjištěno, že tento poměr se sice 
také pohyboval v poměrně velkém rozmezí (0,03–0,87), ale nejčetnější 
a vypočtená průměrná hodnota Ia = 0,22 S je blízká hodnotě použí-
vané v metodě CN křivek (Ia = 0,2 S). Ukázalo se také, že při poklesu 
počáteční ztráty půdy pod určité hodnoty (dle typu simulátoru deště) 
dosahují ztráty půdy erozí a koncentrace smytých nerozpuštěných 
látek nejvyšších hodnot (obr. 6, 9 a 12).
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Shromážděné výsledky získané za podmínek simulovaných srážek, 
spolu s hodnotami získanými za přirozených přívalových dešťů, tvoří 
vhodný podklad pro další hodnocení vlivu dešťů na ztráty půdy erozí 
a na velikost povrchových odtoků a na hodnocení vlivů půdy, vegetač-
ního pokryvu a způsobu jejího obdělávání na infiltraci vody do půdy.

Poděkování: Výsledky obsažené v tomto příspěvku pocházejí z po-
znatků získaných řešením projektu NAZV QH 72085: „Diferenciace 
protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů“.
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 The rainfall simulation were used 3 types of simulator: 1 jet 
(Field-Transportable) and 2 raindrop (portable). The measurement 
results under different intensities and rainfall totals of applied 
quantified differences provide soil erosion losses, changing the size 
and values of surface runoff, water infiltration into the soil in areas 
with no vegetation (fallow), with vegetation cover of selected field 
crops and various their sowing and cultivation.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2013. 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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Dávkovací čerpadla

Již více než 20 let nabízíme
zákazníkům na českém trhu
technickou podporu, návrhy
řešení a dodávky komponent.

Přírodní zdroje včetně pitné vody jsou čím dál hůře dostupné.
Moderní materiály a technologie, které tyto zdroje pomáhají
chránit, dnes již nedostupné nejsou. Sledujeme nejnovější trendy
vývoje a výsledky aplikovaných výzkumů a spolupracujeme
s dalšími profesionály, abychom všem, kdo potřebují vyřešit
projekt, stavbu anebo provoz čistírny odpadních vod, mohli dopo-
ručit to nejlepší řešení.
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K významnému životnímu jubileu  
Ing. Jany Hubáčkové, CSc. 

Jana roz. Skokanová se narodila 18. 5. 1943 
v Praze. Střední průmyslovou školu stavební 
– obor vodohospodářský v Praze absolvovala 
s vyznamenáním v r. 1961.  Dvě školní praxe 
ve Výzkumném ústavu vodohospodářském 
ovlivnily její životní dráhu natolik, že po ma-
turitě zde nastoupila do oboru vodárenství. Po 
několika letech praxe ji tehdejší vedoucí oboru 
Dr. Ing. Václav Štícha doporučil ke studiu na 
stavební fakultě ČVUT Praha při zaměstná-
ní. V diplomovém projektu Zásobení města 
Kladna v r. 2000 vypracovala program a užila 
prvně výpočetní techniku k řešení alternativ 
distribuční sítě metodou Hardy-Cross. Státní 
zkoušky složila na výbornou v r. 1970. 

V oboru vodárenství VÚV pak nabyla funk-
ci řešitele. Zkušenosti z ČVUT využila při 
řešení zakázky pro Pražský projektový ústav 
Posouzení zásobování vodou Jižního Města 
a posouzení alternativ poruch a požáru. V le-
tech 1973–78 doprovázela manžela, vyslaného 
jako experta do skupiny vodního hospodářství 
RVHP. V rámci externí aspirantury absolvo-
vala jednoroční stáž v laboratoři vodárenství 
Dr. Ašanina (1977–78) v Institutu VODGEO 
v Moskvě. Do oddělení vodárenství VÚV 
Praha se opět vrátila v červnu 1978. Tématem 
její kandidátské práce bylo Využití flotace při 
procesu úpravy vody. Práci odevzdala řádně 
v srpnu 1984, avšak možnost úspěšně ji ob-
hájit jí byla dána až v lednu 1986. V období 
1985–87 vedla ve VÚV oddělení vodárenství. 
Po změně koncepce VÚV v r. 1987 vedla obor 
zásobování vodou. Zahrnoval tři oddělení: 
vodárenství, speciální úpravy vody a tech-
nologické laboratoře. Po restrukturalizaci 
v r. 1990 pracovala jako samostatný vědecký 
pracovník oddělení vodárenství, začleněného 
v r. 1992 do sekce technologie vody. Od r. 2000 
vede oddělení vodárenství.

Pro své odborné a organizační schopnosti 
byla od r. 1978 pověřována samostatným ře-
šením dílčích státních úkolů, např.: Úsporná 
úprava štěrkovištních vod, Řešení intensifika-

ce úpravny Hradiště, Posouzení a možnosti 
intensifikace úpravny vody Seč, Podklady 
pro investiční projekt pro ÚV Seč, Uvedení do 
provozu nové úpravny vody v Poděbradech, 
Zabezpečení kvalitní pitné vody pro obyvatel-
stvo, Výzkum vlivu jaderné elektrárny Temelín 
na hydrosféru (část zásobování vodou). Od 
r. 1991 vede týmy, řešící např. tyto úkoly: Sní-
žení důsledků eutrofizace vodárenských nádrží 
biomanipulací, Odstraňování specifických or-
ganických látek a organického mikroznečištění 
z vody, Regionální úroveň zásobování vodou 
v ČR se zaměřením na hospodářsky problémo-
vé okresy, Využití biologie ve vodárenské praxi. 

Na tzv. „výzvu více zájemcům o veřejnou 
zakázku“ MZe v r. 1995 obhájila úkol Prevence 
a odstraňování biologických závad ve vodá-
renských provozech. Výsledkem spolupráce 
s RNDr. D. Matulovou, CSc., a prof. RNDr. 
A. Sládečkovou, CSc., bylo vyhodnocení se-
dmnácti vodárenských soustav odebírajících 
povrchovou vodu (vždy v rozsahu zdroj, 
úpravna vody, vodojemy, rozvodná síť, posled-
ní hydrant) i referenční soustavy se zdrojem 
podzemní vody. Od r. 1996 úspěšně vedla 
řešitelský tým grantu NAZV – projektu Výzkum 
možnosti ekologické a ekonomické úpravy 
a dopravy pitných vod, kde spoluřešitelem 
byl kolektiv z Katedry zdravotního inženýr-
ství stavební fakulty ČVUT. Přísnými kritérii 
dvoukolové veřejné soutěže NAZV v r. 2000 
a 2001 prošly dva, a to její, návrhy projektů. Od 
září 2001 pak koordinovala  projekt QD 1003 
Výzkum efektu úpravy vody na její jakost při 
prodlužujícím se zdržení v rozvodné síti (spolu 
s týmem KZI FSv ČVUT Praha) a projekt QD 
1004 Rekonstrukce a modernizace úpraven 
vod a vodovodů (spolu s týmy KZI FSv ČVUT 
Praha a W&ET Team České Budějovice). V le-
tech 2005–2008 koordinovala a řešila víceletý 

projekt 1G 58052 Výzkum řešení degradace 
jakosti pitné vody při její akumulaci (spolu 
s týmem KZEI FSv ČVUT a pracovištěm hyd-
robiologie ÚTVP VŠCHT). Nyní se podílí na 
řešení projektu VF 2010202014009 Posuzování 
bezpečnosti prvků  kritické infrastruktury a al-
ternativní možnosti zabezpečení měst a obcí 
pitnou vodou při vzniku živelních pohrom 
a rozsáhlých provozních haváriích. Od r. 2000 
se podílela na implementaci legislativy EU, 
a to SR 75/440/EEC pro surovou vodu využí-
vanou pro vodárenský odběr. V r. 2005 vypra-
covala technické podklady o jakosti surové 
vody dle SR 75/440/EEC pro reporting za ČR.

V letech 1985–88 byla odborným garantem 
vědeckotechnické spolupráce výzkumných 
ústavů VITUKI Budapest a VÚV Praha. Člen-
kou redakční rady VÚV T.G.M. je od r. 1989. 
Podílí se na výchově diplomantů a doktoran-
dů KZI FSv ČVUT, Zemědělské university 
Praha a Ústavu životního prostředí Přírodo-
vědecké fakulty UK.

V rámci řešení úkolu PHARE byla za obor 
vodárenství vybrána do školitelského týmu 
a absolvovala školení ve Francii. Výsledkem 
projektu PHARE byly pilotní kursy z oblasti 
vodního hospodářství pro pracovníky státní 
správy a samosprávy. Absolvovala též kursy 
Národního centra distančního vzdělávání. 
Od vzniku komise pro vzdělávání SOVAK 
se jako její členka podílela na spolupráci 
s holandskými partnery z AQUANETu a ab-
solvovala pilotní školení pro lektory, zajišťo-
vané AQUANETem, SOVAKem a VÚV T.G.M. 
Zkušeností z těchto kursů a hlavně ze své 
dlouholeté praxe pak využívala na akcích VaS, 
a. s., a SOVAKu. Je spoluautorkou skript pro 
management a pracovníky vodáren v rámci 
spolupráce SOVAKu a AQUANET.

Výsledky její práce a spolupráce (více než 
90 publikací) jsou uveřejněny v odborných 
časopisech (SOVAK, Vodní hospodářství, Che-
mické listy, Studia Oecologica, Acta Facultatis 
Ecologiae  Czech J. Food Sci.) a sbornících ze 
seminářů (Aktuální otázky vodárenské biolo-
gie) a vodárenských konferencí u nás (Tábor, 
Zlín) i v zahraničí (Varna, Trenčianské Teplice, 
Madrid a Krakow). V r. 1989 v edici Práce 
a studie VÚV vydala spolu s Ing. V. Erbenem 
monografii Využití flotace při procesu úpravy 
vody. V r. 2005 byla spoluautorkou monogra-
fie Jakost surových vod a jejich upravitelnost 
ve vodárnách ČR (s využitím zahraničních 
zkušeností), publikované v řadě Výzkum pro 
praxi, sešit 50, VÚV T.G.M. V následujícím 
roce zde vyšla další monografie Změny jakosti 
pitné vody při dopravě jako sešit č. 53, kde 
byla vedoucí autorského kolektivu. V r. 2008 
byla spoluautorkou Technického doporučení 
Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vo-
dojemů, vydaného Hydroprojektem CZ, a. s., 
a v letech 2010–2011 novely ČSN 73 6650 
Vodojemy, zcela nahrazující předcházející 
normu z r. 1985.

Dlouholeté práce jubilantky pro vodáren-
skou praxi,  konané s velkým nasazením, 
důkladností a obětavostí, si velmi vážíme. 
Všichni její spolupracovníci – bývalí i sou-
časní – velmi oceňují její zkušenosti, rozhled, 
organizační schopnosti, vstřícné a přátelské 
jednání. Přejeme jí do dalších let pevné zdraví, 
pohodu, dobrý pocit ze zasloužených pracov-
ních úspěchů a v soukromém životě mnoho 
radosti z vnoučátek.

Alena Sládečková 
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SVK 2012 na Ústavu technologie vody a prostředí 
VŠCHT v Praze

Radek Vojtěchovský

V obvyklém, pozdně listopadovém termínu 
se na celé Vysoké škole chemicko-technologic-
ké koná Studentská vědecká konference, tedy 
soutěž, ve které studenti v rámci jednotlivých 
ústavů (dřívější katedry) soupeří v prezentaci 
výsledků své experimentální práce. Na Ústavu 
technologie vody a prostředí bylo letos do SVK 
přihlášeno 9 studentů, což umožnilo otevření 
pouze jedné přednáškové soutěžní sekce. 

Hodnotící komise složená z prof. Wannera, 
prof. Jeníčka, Ing. Menšíkové a Mgr. Musilové 
s přihlédnutím ke všem kritériím hodnocení 
(předložená písemná zpráva, obsah a srozumi-
telnost prezentace, přednes a reakce na dotazy 
komise i ostatních soutěžících) rozdělila sou-
těžící do tří skupin s velmi podobnou kvalitou 
prací. U prvních tří bylo pořadí exaktně stano-
veno dle pravidel školy, kde ve prospěch vítěz-
ky rozhodla především kvalita ústního projevu 
a jistota reakcí na dotazy. Práce na druhém 
a třetím místě byly hodnoceny jako prakticky 
kvalitativně shodné a soutěžícím byla udělena 
stejná finanční odměna, byť formálně bylo 
pořadí stanoveno. V dalším pořadí byly dvě 
práce zařazeny na místo čtvrté až páté a také 
zbývající tři práce byly bez určení konkrétního 
pořadí a se stejnou finanční odměnou. Jedna 
z přihlášených studentek se nemohla SVK ze 
zdravotních důvodů zúčastnit, její práce tak 
byla prezentována formou posteru a hodnoce-
na mimo pořadí ostatních prací.

Obecně lze konstatovat, že předložené práce 
pokrývaly prakticky kompletní rozsah výzku-
mu Ústavu technologie vody a prostředí. Opět 
byla potvrzena dobrá připravenost studentů 
prezentovat a obhajovat své výsledky, a to 
jak po stránce faktické, tak formální. Z reakcí 
studentů na dotazy a připomínky při diskusi 
je vidět obecně rostoucí suverenitu projevu 
a kvalitu vědomostí. Úroveň mluveného 
projevu a reakce na kladené dotazy při velké 
vyrovnanosti často rozhodovaly o výsledku 
jednotlivých soutěžících. Studenti zvládají 
svoji práci kvalitně prezentovat, i díky tomu, 
že v průběhu studia absolvují semináře se za-
měřením na slovní projev, prezentace a zpra-
cování odborných informací. Vítězné práce 
se svým rozsahem a kvalitou blížily naplnění 
požadavků na diplomovou práci a prezentace 
při SVK byla pro všechny zúčastněné dobrou 
přípravou na obhajobu diplomové (případně 
bakalářské) práce.

Úspěšná účast studentů nižších ročníků 
(vítězka je studentkou prvního ročníku ma-
gisterského studia) je příslibem kvality i do 
dalších let. Věříme, že nejen tyto úspěchy 
mladších studentů budou motivovat další 
jejich kolegy k větší míře zapojení do odborné 
činnosti ústavu již v nižších ročnících.

Na finančních odměnách pro soutěžící 
studenty se tradičně významnou měrou podílí 
Nadační fond Veolia, jehož štědrý příspěvek 
ještě zvyšuje motivaci studentů účastnit se 
SVK a poprat se o co nejlepší umístění. Zá-

stupce skupiny Veolia, technický ředitel Veolia 
Voda a.s. Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, 
LLM. se prezentace vybraných prací aktivně 
zúčastnil, čímž dodal soutěži pro studenty 
vyšší prestiž.

Pořadí Jméno
1. Bc. Ondrčková Sandra
2. Bc. Dolejš Petr
3. Bc. Chovancová Lucie
4.–5. Bc. Kouba Vojtěch
4.–5. Bc. Piňosová Lucie
6.–8. Bc. Škopová Vladimíra
6.–8. Bc. Vachová Petra
6.–8. Vokáč Jaroslav
Poster Bc. Hladíková Zuzana

 
Vzhledem k tomu, že práce prezentované na 

SVK jsou do jisté míry i průřezem výzkumné 
současné činnosti ÚTVP, uvádíme také jejich 
anotace.

Simulace autotrofní denitrifikace v kontinu-
álním reaktoru
Autor:  Petr Dolejš
Ročník: M2
Školitel: Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Odstranění dusíku z odpadních vod je ne-
dílnou součástí dnes už každé větší čistírny 
odpadních vod na našem území. Proces nitri-
fikace-denitrifikace je již technicky zvládnutý. 
Denitrifikace se ale vyznačuje potřebou lehce 
rozložitelného substrátu jako donoru elektro-
nů pro denitrifikační heterotrofní biomasu. 
Tento technologicko-ekonomický problém má 
ale v jistých podmínkách alternativní řešení, 
a to denitrifikaci autotrofní.

Tato předkládaná z větší části rešeršní práce 
poodkrývá současný stav poznání procesu 
autotrofní denitrifikace a diskutuje parametry 
ovlivňující jeho průběh. Prezentovány jsou 
rovněž výsledky z provozu laboratorního 
modelu. V reaktoru o objemu 3,75 litru je 
simulován proces odstranění nitrifikované 
odpadní vody za současné spotřeby sulfidů 
jako donoru elektronů. Bylo dokázáno, že 
účinnost odstranění dusičnanového dusíku 

je přímo závislá na koncentraci sulfidické síry 
v reaktoru, která je v procesu limitujícím fak-
torem. Zkoumaný poměr těchto dvou prvků je 
zásadním aspektem řízení vzniku konečného 
produktu.

Hodnocení kvality vody na horním toku 
řeky Jizery
Autor:  Zuzana Hladíková 
Ročník:  M2 
Školitel: doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Práce se zabývá dlouhodobým hodnocením 
kvality povrchové vody na území Krkonoš-
ského národního parku. V roce 2012 byla 
pozornost zaměřena na řeku Jizeru, a to od 
jejího pramene až po soutok s řekou Jizerkou. 
Jednalo se o 47 odběrových profilů jak řeky 
Jizery, tak jejích významných přítoků, k nimž 
se řadí hlavně ty z rekreačních oblastí, např. 
z Kořenova, Rokytnice nad Jizerou, Harra-
chova aj. 

Monitoring odběrových míst z důvodu 
sněhové pokrývky zahrnuje období květen až 
říjen 2012. Pozornost je zaměřena především 
na hodnocení ukazatelů TOC, CHSKMn, hod-
noty pH, konduktivity, některých vybraných 
kationtů a aniontů.

Mezi ukazatele, které doznávají největší 
změny na úseku pramen Jizery – soutok s Ji-
zerkou patří koncentrace celkového organic-
kého uhlíku TOC, jedná se o snížení cca 80 %. 
Naopak hodnota konduktivity se navýšila až 
sedminásobně. Největší změnu v podélném 
profilu dosahuje koncentrace chloridů, je-
jichž hodnoty jsou více než dvacetinásobně 
navýšené a ukazují na antropogenní zatížení 
v oblasti.

Optimalizace fixace vzorků aktivovaného 
kalu pro analýzu FISH
Autor:  Lucie Chovancová
Ročník: M2
Školitel: Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.

Tato práce je zaměřena na nalezení optimál-
ní metody fixace vzorků aktivovaného kalu 
pro analýzu fluorescenční in situ hybridizace. 

Na vzorek aktivovaného kalu bylo apliková-
no pět různých postupů fixace paraformalde-
hydem (PFA). Tento typ fixace je používán pro 
Gram-negativní bakterie, proto jsou jednotlivé 
fixace vyhodnoceny pomocí nitrifikačních 
bakterií, běžně přítomných v aktivovaném 
kalu. 

Jednotlivé postupy fixace se liší v době 
a teplotě inkubace, v době centrifugace, 
v násobcích gravitačního zrychlení během 
centrifugace, kolikrát je vzorek odstřeďován 
a ve způsobu přidávání fixačních činidel do 
vzorku.

Pro možnost posouzení vlivu jednotlivých 
fixačních postupů na buňky nitrifikačních 

Foto 1. Tři nejúspěšnější soutěžící, zleva Bc. 
Dolejš, Bc. Ondrčková, Bc. Chovancová

Foto 2. Soutěžící na vyhlášení výsledků
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bakterií a také pro možnost jejich vzájem-
ného srovnání byly všechny zafixované 
vzorky zhybridizovány, následně podrobeny 
mikroskopické analýze a v každém vzorku 
bylo pomocí obrazové analýzy stanoveno pro-
centuální vyjádření plochy, kterou zaujímají 
nitrifikační bakterie z plochy celkové biomasy.

Za optimální metodu fixace vzorků aktivo-
vaného kalu pro analýzu FISH je považován 
postup, kterým se dosáhlo nejvyššího procen-
tuálního zastoupení nitrifikačních bakterií 
z celkové biocenózy.

Vliv vstupní koncentrace Namon na inhibici 
NOB v biofilmovém nitritačním reaktoru
Autor:  Vojtěch Kouba
Ročník: M1
Školitel: Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Biologické odstraňování dusíku pomocí 
inovativní technologie nitritace-denitritace 
umožňuje oproti konvenční nitrifikaci-denitri-
fikaci značné energetické úspory. Limitujícím 
faktorem pro proces nitritace je vytvoření pří-
hodných podmínek pro aktivitu nitritačních 
bakterií AOB (Ammonium Oxidizing Bacteria) 
a inhibice nitratačních bakterií NOB (Nitrite 
Oxidizing Bacteria). 

Práce se zabývala oxidací amoniakálního 
dusíku směsnou kulturou mikroorganismů 
AOB procesem nitritace v biofilmovém SBR 
reaktoru provozovaném za laboratorní teploty. 
Jako substrát posloužila zředěná kalová voda 
o koncentracích Namon 600, 300 a 150 mg.l-1, 
nosičem byly polyvinylalkoholové pelety bez 
počáteční inokulace čistou kulturou. Inokula-
ce reaktoru byla provedena odtokem z labora-
torního nitritačního reaktoru. 

Cílem práce bylo zjistit vliv vstupní koncen-
trace Namon na inhibici nitratačních bakterií, 
stejně jako limitující faktory nitritačního 
procesu. 

Selektivní efekt vstupních koncentrací Namon 
600, 300 a 150 mg.l-1 se pro inhibici NOB 
ukázal jako nedostatečný zřejmě z důvodu 
adaptace NOB na FA a FNA a stratifikace 
bakterií v biofilmu.

Dezinfekční účinky plazmou aktivované vody
Autor:  Sandra Ondrčková
Ročník: M1
Školitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Voda může být čištěna mnoha různými me-
todami, ať už se jedná o metody chemické, fy-

zikální či biologické. Tyto metody se uplatňují 
také při dezinfekci vody korónovými výboji. 
Korónové výboje jsou známé svou schopností 
vodu dezinfikovat. Stále více je však zaměřo-
vána pozornost na vlastnosti kapalin poté, co 
byly účinkům výboje vystaveny. V nejedné 
práci bylo zjištěno, že kapalina, vystavena 
účinkům výboje, má dezinfekční účinky ještě 
minuty až hodiny poté, co byla její expozice 
výbojem ukončena.

V této práci byla zaměřena pozornost na 
kapalinu vystavenou účinkům výboje nad 
vodní hladinou. Jeho schopnost dezinfikovat 
vodu chemickými procesy (vznik reaktivních 
radikálů, peroxidu vodíku, ozonu, snížení 
hodnoty pH) a fyzikálními procesy (UV záření, 
elektrické pole) byla potvrzena v předešlých 
experimentech.

Pro zkoumání dezinfekčních vlastností 
kapaliny bylo nejprve nutné provést něko-
lik experimentů za optimálních podmínek. 
Bylo zjištěno, že výboj nad vodní hladinou 
je schopen za daných podmínek (pH=3,5, 
atmosféra modelového vzduchu) inaktivovat 
mikroorganismy ve vodě a kapalina vystavena 
jeho působení má dezinfekční účinky.

Měření probíhala na korónovém výboji ge-
nerovaném na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. 

Sledování kinetiky a optimalizace detekce 
bakteriálního složení laboratorního modelu 
nitrifikace ve slaných vodách
Autor:  Lucie Piňosová
Ročník: M2
Školitel: Ing. Hana Stryjová

Práce je zaměřena na sledování rychlosti 
nitrifikace ve slaných vodách. Proces je reali-
zován v diskontinuálním laboratorním mode-
lu, který je provozován od prosince loňského 
roku. Jako substrát slouží syntetická odpadní 
voda. V průběhu zapracování se postupně 
zvyšovala koncentrace amoniakálního dusí-
ku a NaCl na 60 mg/l N-NH4

+ a 20 g/l NaCl. 
V rámci sledování v této práci již nedocházelo 
ke změně v koncentraci amoniakálního dusíku 
v odpadní vodě, pouze se zvyšovala koncent-
race NaCl z 20 g/l na současných 31 g/l.

Měřena byla rychlost nitrifikace (vyjádřena 
jako přírůstek dusičnanového dusíku), která 
během sledování rostla, což je důsledkem 
adaptace nitrifikačních bakterií a zároveň 
nárůstu množství bakterií na nosiči v modelu.

Současně s prováděním kinetických testů 
je práce zaměřena na optimalizaci metody 
PCR, kterou bude v budoucnu sledován vývoj 
populací bakterií v modelu. Byly srovnány po-
lymerázy dvou firem a dále byl zkoušen vedle 
primeru specifického pro všechny bakterie 
také primer pro nitritační bakterie.

Účinnost nanovrstev na akvatické kultury
Autor:  Vladímíra Škopová
Ročník: M2
Školitel: Ing. Pavlína Adámková

Tato práce vznikla v rámci projektu DF-
11P01OVV012, který vyhlásilo ministerstvo 
kultury jako Program NAKI. Cílem tohoto pro-
jektu je ochrana památek před různými nepří-
znivými vlivy. Jedním z těchto vlivů jsou mik-
roorganismy, které napadají povrchy památek. 
Svým množením a metabolickými pochody 
povrchy ničí, fyzikálně a/nebo chemicky. 
Cílem projektu je tyto mikroorganismy šetrně 
inhibovat, tak aby byla ochráněna památka, 
ale také životní prostředí. Proto jsou hlavním 
testovaným přípravkem nanotechnologie. 

Konkrétně nanovrstvy ftalocyaninů, nátěr 
Veropal UV-40 a nanočástice kovů, u kterých 
se předpokládá účinnost (Au, Ag, Cu a Zn). 
Testy probíhaly na zelené řase Desmodesmus 
quadricauda, která se běžně užívá na testy 
toxicity. Na základě výsledků a jejich porov-
náním jsme došli k závěru, že ftalocyaniny 
jsou poměrně účinné, přesto, že ke konci testu 
inhibiční účinek klesá. Nátěr Veropal i Veropal 
s přidaným FTC byly účinné po celou dobu 
testování, které probíhalo 150 dní. Koloidní 
kovy (Cu a Zn), obsažené v kosmetických 
přípravcích, nebyly tak účinné jak se před-
pokládalo, inhibiční účinky, které přípravky 
vykazovaly, byly minimální, častěji docházelo 
ke stimulaci. Koloidní zlato i zinek měly pro-
kazatelně inhibiční účinky. Ale v přípravku se 
zinkem byly nalezeny plísně a kvasinky, proto 
není vhodný k ošetření památek.

Monitoring dešťových srážek v Krkonošském 
národním parku
Autor:  Petra Vachová
Ročník: M2
Školitel: doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Funkcí dešťových srážek jako součásti hyd-
rologického cyklu je doplňování zásob povr-
chových a podzemních vod, v rámci kterého 
dochází k vymývání pevných složek atmosfé-
ry na zemský povrch. Mezi tyto složky patří 
mimo jiné významné polutanty vyznačující se 
negativním vlivem na zemskou faunu a flóru.

Práce se zaměřuje na monitoring chemic-
kého složení dešťových srážek na území 
Krkonošského národního parku, konkrétně 
na území transektu Luční hora–Lom Strážné. 
Odběry probíhaly v 14denních intervalech 
v období od 13. 6. – 31. 10. 2012.

Mezi sledované parametry patří objem 
zachycených dešťových srážek, hodnota pH, 
konduktivita, Σ Ca+Mg, obsah jednotlivých 
forem uhlíku a dusíku a z hlavních skupin 
aniontů to jsou Cl-, SO4

2-, PO4
3-, HCO-.

Z časového hlediska mají trendy vývoje jed-
notlivých parametrů obdobný charakter a lze 
konstatovat závislost hodnot jednotlivých 
parametrů na objemu spadlých srážek. Časové 
změny jednotlivých hodnot jsou vyrovnané.

V odběrovém místě Bufet byly z dřívějších 
let úvahy, zda se nenachází ve srážkovém 
stínu. Z toho důvodu byla nainstalována 
další odběrová stanice, která tuto domněnku 
potvrdila.

Kvalita vod v zahradních jezírkách
Autor:  Jaroslav Vokáč
Ročník: B3
Školitel: Ing. Aleš Pícha, Ph.D.

Práce se zabývá čištěním vody v zahradních 
jezírkách. Cílem práce je testování tří biologic-
kých preparátů pro urychlení samočistících 
procesů v jezírkové vodě. Jako model jezírka 
slouží čtyři skleněné reaktory naplněné je-
zírkovou vodou a aktivní biomasou. Tyto 
reaktory jsou provzdušňovány, tak aby bylo 
zajištěno aerobní prostředí. Jeden reaktor 
slouží jako srovnávací, v kterém probíhají 
přirozené čistící procesy, a do ostatních jsou 
pravidelně přidávány testované preparáty. 
Pravidelně jsou odebírány vzorky a podrobo-
vány analýze. Účinnost přidávaných látek je 
hodnocena podle vývoje koncentrace CHSK, 
fosforečnanů, veškerých a rozpuštěných látek.

Text a foto:
Ing. Radek Vojtěchovský

Foto 3. Vítězka Bc. Ondrčková při své před-
nášce
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Vztah novely stavebního zákona 
k procesu EIA, IPPC a výstavbě 
a provozu ČOV

Úvod
Každá čistírna odpadních vod s vyšší kapacitu je svým charak-

terem průmyslovou stavbou a podléhá při kapacitě nad 10 000 EO 
příslušným procesům posuzování jejího vlivu na životní prostředí. 
Tyto procesy a jejich výstupy mají přímou vazbu na stavební zákon 
a příslušná správní řízení vztažená ke komplexnímu procesu výstavby 
ČOV. Výstavba městských ČOV se z hlediska BAT technologií právně 
liší od výstavby průmyslových ČOV. Kvalita posouzení vlivů staveb 
ČOV v rámci příslušných procesů je významným předpokladem 
úspěšné realizace stavby. Legislativní a technická příprava staveb ČOV 
je ale poznamenaná nedostatečnou provázaností dotčených právních 
předpisů a jejich ne zcela vyhovujícím vzájemným souladem, dále 
pak nekonkrétní formulací některých znění těchto předpisů a jejich 
nejasnou odbornou a lingvistickou úrovní. 

Výchozí stav
S vývojem legislativy ČR dochází k těsnějšímu propojení zásadních 

zákonů ovlivňujících technickou a legislativní přípravu, výstavbu 
i provozování staveb obecně průmyslového charakteru, tedy i ČOV 
včetně průmyslových. Jedná se především o tyto zákony a jejich 
prováděcí předpisy:
• novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (zákon č. 350/2012 Sb.), dále stavební zákon;
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

v platném znění;
• novela zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezo-

vání znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon 
č. 69/2013 Sb.).
Vzájemné propojení uvedených zákonů významně ovlivňuje přípra-

vu a výstavbu staveb vodního hospodářství, zejména ČOV. Dochází 
ke zvýšení časové náročnosti projektové přípravy i realizace staveb, 
dokonce v určitých případech může dojít i k ohrožení nebo až zne-
možnění realizace stavby. Neznalost výše uvedených zákonů a jejich 
úlohy i vzájemných vazeb v přípravě a realizaci staveb je v řadě 
případů příčinou zcela nereálných investičních plánů s následnými 
nepříjemnými dopady. Takovýto přístup je častý zejména u nastupující 
generace mladých, velmi sebevědomých manažerů, ale bez základ-
ních odborných znalostí problematiky a příslušné legislativy a i bez 
praktických zkušeností z investiční výstavby.

Vztah stavebního zákona k zákonu o posuzování vlivů 
na životní prostředí

První etapou výstavby ČOV je obvykle územní řízení, pokud není 
sloučeno se stavebním řízením podle § 94a stavebního zákona. 
V tomto případě musí dokumentace společná pro vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení splňovat požadavky stavebního 
zákona pro obě správní řízení.

Žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojí kromě 
náležitostí podle § 86 odst. 2 také dokumentaci vlivů záměru na 
životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní pro-
středí v souladu s § 91 odst. 4 stavebního zákona. V praxi u ČOV 
to znamená předložení dokumentace posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí podle přílohy č. 4 pro kategorii I (záměry vždy 
podléhající posouzení), bod 1.5 Čistírny odpadních vod s kapacitou 

nad 100 000 EO, tj. kapacitou vyjádřenou přepočtem z projektované 
kapacity v zatížení ČOV vyjádřené jako BSK5 pro specifickou produkci 
60 g BSK5/EO za den (platí jak pro městské ČOV, tak i pro průmyslové 
ČOV). Příslušným úřadem vydávajícím stanovisko na závěr procesu 
EIA, což je proces zahrnující dokumentaci podle § 8, posudek podle 
§ 9 a stanovisko podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., je vždy MŽP ČR.

Odst. 4 § 91 Posuzování vlivů na životní prostředí v územním ří-
zení se ale nezmiňuje o Oznámení záměru podle § 6 a Zjišťovacím 
řízení, ukončeném Závěrem zjišťovacího řízení podle § 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., jako rovněž neopominutelného dokumentu pro 
vydání územního rozhodnutí. Tento dokument je obecně zmíněn 
v odst. 2, písmeno b) § 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí, 
kde je uvedeno, že k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel 
připojí závazná stanoviska, případně rozhodnutí dotčených orgánů 
nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů. Pro ČOV je 
Zjišťovací řízení povinné podle přílohy 1, kategorie II, bod 1.9 Čistír-
ny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 EO. Příslušným 
úřadem je Krajský úřad. 

Investoři si v praxi často neuvědomují odlišnost procesu Zjišťo-
vacího řízení a procesu EIA. Zjišťovací řízení není procesem EIA 
(tedy procesem posuzování vlivů na životní prostředí), proces EIA 
následuje po Zjišťovacím řízení teprve tehdy, pokud takto rozhodne 
příslušný úřad ve vydaném Závěru zjišťovacího řízení na základě 
posouzení předmětného záměru v Oznámení záměru a připomínek 
či požadavků k tomuto Oznámení uvedených dotčenými správními 
úřady, územními samosprávnými celky, občanskými iniciativami 
i jednotlivými občany.

Základní povinný obsah zpracovaného Oznámení je daný přílohou 
č. 3 s přihlédnutím k příloze č. 2 zákona č. 100/2001 Sb. Podle této 
přílohy není povinnost zpracovávat např. odborné studie, především 
základní, jako je rozptylová studie, hluková studie a posouzení vlivů 
na veřejné zdraví, případně i další. Oznámení nemusí zpracovávat 
osoba s autorizací podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ale pro lepší 
průchodnost Zjišťovacím řízením se zpracování Oznámení autorizo-
vanou osobou doporučuje.

Zjednodušené zpracování Oznámení podle přílohy č. 3 a tím i jeho 
nižší finanční a časová náročnost láká investory podávající Oznámení 
záměru podléhajícího povinně pouze Zjišťovacímu řízení k volbě 
tohoto způsobu zpracování (např. u ČOV s kapacitou od 10 000 do 
100 000 EO). Praxe ale ukazuje ošidnost této možnosti v tom, že sou-
časný přístup příslušných úřadů je značně vstřícný k připomínkám 
a požadavkům všech subjektů vyjadřujících se k Oznámení. Většinou 
postačí absence uvedených základních studií k tomu, aby dotčené 
subjekty požadovaly proces EIA. Tomuto požadavku je obvykle 
v Závěru zjišťovacího řízení vyhověno. Investoři se dočkají nemilého 
překvapení, kdy čas vynaložený na zpracování Oznámení a průběh 
Zjišťovací řízení v délce cca 3–4 měsíce je prodloužen o doplnění 
Oznámení do podoby dokumentace EIA podle přílohy č. 4 s potřebný-
mi odbornými studiemi, novým zveřejněním, zpracováním posudku 
podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., jeho zveřejněním, veřejným pro-
jednáním a vydáním stanoviska příslušného úřadu. Prodloužení činí 
minimálně dalších 6–7 měsíců a je spojeno s příslušným navýšením 
nákladů. Lze tedy i v případě staveb ČOV s kapacitou do 100 000 
EO (zejména průmyslových ČOV) doporučit využití možnosti dané 
odst. 5, § 6 zákona č. 100/2001 Sb., a Oznámení předložit s obsahem 
a rozsahem podle přílohy č. 4, tj. jako dokumentaci EIA se všemi 
potřebnými přílohami, vše zpracované autorizovanými osobami. Po-
kud je dokumentace zpracována kvalitně a investor v průběhu jejího 
zpracování zajistí velmi důležitou osvětu pro územní samosprávné 
celky a občany i jejich případnou podporu, pak bude zejména v pří-
padě stavby ČOV vysoká pravděpodobnost, že zjišťovací řízení bude 
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ukončeno s kladným závěrem, celý proces bude trvat cca 5–6 měsíců 
a bude mít nižší náklady.

Tento postup lze doporučit zejména u ČOV (novostaveb i rekon-
strukcí) zahrnujících:
• jejich situování v bezprostřední blízkosti obytné zástavby;
• anaerobní technologie jak pro čištění organicky vysoce zatížených 

odpadních vod, tak i pro vyhnívání kalů s potenciálními emisemi 
pachových látek. Nezbytné je doložit opatření k jejich minimalizaci;

• kalové hospodářství každé ČOV s odvodňováním kalů, opět s hod-
nocením potenciálních emisí pachových látek a doložením opatření 
k jejich minimalizaci;

• nakládání s odpadními vodami s obsahem nebezpečných látek 
(např. u čištění odpadních vod z rafinerie nebo vod s obsahem 
těžkých kovů apod.);

• produkci nebezpečných odpadů (podle Katalogu odpadů) a naklá-
dání s nimi;

• technologie čištění odpadních vod s produkcí emisí znečišťujících 
škodlivin do ovzduší s doložením opatření k jejich minimalizaci;

• anaerobní technologie s výrobou bioplynu a jeho spalováním v pro-
storu ČOV či v externích energetických zdrojích;

• vypouštění do vodohospodářsky a ekologicky citlivého recipientu 
s posouzením vlivu na příslušné ekosystémy, dotčení evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí (NATURA 2 000);

• obecně prokázání dodržení všech emisních a imisních limitů vzta-
žených k vlivům provozu ČOV a případných dalších dotčených 
zařízení (např. kotelna závodu na bioplyn produkovaný ČOV) na 
relevantní složky životního prostředí.
Novelou stavebního zákona je původní znění § 91 Posuzování vlivů 

na životní prostředí v územním řízení významně rozšířeno. Podle 
novely § 91 Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení 
lze na základě odst. 1 územní řízení spojit s vybranými postupy při 
posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního 
předpisu u záměrů:
a) uvedených v příloze č. 1 kategorii II zákona č. 100/2001 Sb.;
b) u kterých příslušným úřadem je krajský úřad;
c) u kterých proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

V praxi ale je stavebními úřady vždy vyžadováno předložení Zá-
věru zjišťovacího řízení v rámci podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí, jinak stavební úřad řízení přeruší. To je tedy v rozporu 
s formulací umožňující spojit územní řízení s výše uvedenými vy-
branými postupy.

Podle odst. 4 § 91 stavebního zákona žadatel k žádosti o vydání 
územního rozhodnutí připojí rovněž dokumentaci vlivů záměru na 
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Další znění odst. 4 
a následných odstavů 5 až 11 § 91 popisují poněkud chaoticky vztah 
stavebního úřadu k postupům posuzování vlivů staveb na životní 
prostředí, a to od postupu podle zákona č. 100/2001 Sb. i od praxe 
odlišným způsobem.

V praxi podle charakteru záměru je nutné stavebnímu úřadu v rámci 
žádosti o územní rozhodnutí předložit vedle Oznámení nebo doku-
mentace EIA buď Závěr zjišťovacího řízení nepožadující proces EIA, 
nebo stanovisko příslušného úřadu. Jak Zjišťovací řízení, tak proces 
EIA probíhá mimo působnost stavebních úřadů. Podle § 91, odst. 11 
stavebního zákona zajistí stavební úřad v podmínkách územního roz-
hodnutí splnění požadavků vyplývajících ze stanoviska příslušného 
úřadu (v praxi ale i ze Závěru zjišťovacího řízení), v opačném případě 
uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Toto je 
právnická teorie. Ze zkušeností z praxe vyplývá, že pokud záměr nemá 
silnou politickou podporu, tak se prakticky nenajde úředník stavebního 
úřadu, který vydá kladné rozhodnutí o umístění stavby, aniž by mu 
byl předložen Závěr zjišťovacího řízení nepožadující proces EIA nebo 
kladné stanovisko příslušného úřadu jako závěru procesu EIA. Tyto 
zkušenosti někteří investoři v přípravě staveb podceňují, což může 
v důsledku vést i ke zmaření investičního záměru. K této poněkud ne-
přehledné situaci přispívá značný vliv laiků (a to včetně místních samo-
správ) a jejich někdy zcela nerelevantních až nereálných připomínek či 
podmínek nerespektujících legislativní limity vyplývajících z ochrany 
jednotlivých složek životního prostředí uvedených v Zjišťovacím řízení 
či v dokumentaci EIA. Je třeba dále počítat s někdy až nepochopitelnou 
vstřícností příslušných úřadů, které přejímají tyto požadavky do svých 
rozhodnutí, a tím do podmínek pro další projektovou přípravu stavby. 
Investoři by neměli podceňovat uvedené počáteční stadium technic-
ké a legislativní přípravy a měli by si ohlídat, co se v rozhodnutích 
úřadů objeví, protože to pak budou muset realizovat. Při zvažování 
odvolání se k nereálným či nákladným uloženým opatřením je nutno 
si uvědomit, že Zjišťovací řízení i proces EIA není správním řízením 

podle správního řádu, a nelze se proti Závěrům zjišťovacího řízení ani 
stanovisku příslušného úřadu odvolat. V rámci územního řízení se ale 
znovu vlivy na životní prostředí projednávají a zde je možné usilovat 
o nápravu nepatřičných podmínek z výše uvedených rozhodnutí nebo 
se v rámci územního řízení (je správním řízením) odvolat.

K vazbě stavebního úřadu na proces EIA lze připomenout, že 
dokumentace EIA má obsahovat podle přílohy č. 4 „Vyjádření pří-
slušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace…“ Často se v připomínkách laiků objevuje poukaz 
na to, že investor není vlastníkem záměrem dotčených pozemků či 
navrhované využití těchto pozemků není dle vyjádření stavebního 
úřadu v souladu s územním plánem, a jsou vznášeny požadavky na 
zamítnutí záměru v procesu EIA. Toto je neoprávněný požadavek, 
výše uvedené znění přílohy č. 4 požaduje pouze doložit vyjádření 
stavebního úřadu, a to bez vlivu jeho obsahu na výsledek procesu 
EIA. Řešení vlastnických vztahů či souladu s územním plánem obce 
je záležitostí územního řízení.

K postavení procesu EIA, resp. Zjišťovacího řízení v technické 
a legislativní přípravě staveb je nutno zdůraznit, že tyto procesy jsou 
jednou z počátečních etap komplexní technické, ekonomické, obchod-
ní a legislativní přípravy realizace každého záměru, zejména záměru 
průmyslového charakteru jako např. ČOV. Výstupem procesů jsou 
příslušné závěry a stanoviska příslušných úřadů k realizaci záměru.

Stanovisko MŽP ČR, dokumentace EIA i posudek jsou v souladu 
se zákonem č. 100/2001 Sb. a stavebním zákonem odbornými pod-
klady pro vydání správních rozhodnutí (případně opatření) podle 
zvláštních právních předpisů, a to v rámci územního řízení, procesu 
IPPC, stavebního řízení, vodoprávního řízení atd. a dále pro stanovení 
podmínek v příslušných správních rozhodnutích.

Uvedené postavení Zjišťovacího řízení a procesu EIA v technické 
a legislativní přípravě se ale často dostává do rozporu s požadavky sa-
mospráv i občanů a jejich organizací na úroveň technické rozpracova-
nosti záměru. Tyto subjekty často vyžadují informace a údaje dostupné 
až z vyšších stupňů projektové dokumentace, které se zpracovávají až 
po vydání příslušných stanovisek z procesu EIA.

Na druhé straně se zpracovatelé dokumentací EIA setkávají s výtkou 
nepřehlednosti dokumentace s obsahem „technického balastu“. Ozná-
mení i dokumentace jsou zpracovávány v rozsahu a s obsahem podle 
příslušné přílohy zákona č. 100/2001 Sb. a jsou především odbornými 
dokumenty. Kritizovaný „technický balast“ je pro posouzení vlivu na 
životní prostředí nezbytný, neboť rozsah a míru těchto vlivů u technic-
ky a technologicky složitých staveb průmyslového charakteru určují 
především jejich technická řešení a navržené technologie a zařízení! 
Pokud někdo chce seriózně posoudit možné vlivy takovýchto záměrů 
na životní prostředí, musí se umět orientovat rovněž v odborné a tech-
nické stránce záměru. Z absolvovaných procesů EIA průmyslových 
staveb rovněž vyplývá, že i mezi veřejností se vždy najde řada tech-
nicky zdatných jedinců, kteří mají značný zájem o technické řešení 
záměrů včetně detailnějších technických údajů. Rovněž je nutno vzít 
v úvahu, že dostatečné technické informace v rámci dokumentace EIA 
zabrání pozdější rozsáhlé míře dotazů, připomínek či případných ne-
opodstatněných spekulací v dalších fázích procesu EIA, které zvyšují 
riziko vydání nesouhlasného stanoviska příslušného úřadu.

Vztah stavebního zákona k zákonu o integrované 
prevenci

Pro výstavbu ČOV je rovněž důležitým zákonem zákon č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci, v platném znění. Jedná se především o pro-
blematiku nejlepších dostupných technik, resp. technologií podle 
hledisek BAT. Tento zákon nezahrnuje městské ČOV, problematika 
BAT u těchto typů ČOV je řešena v zákoně o vodách a konkrétně 
v příloze č. 7 novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Ve vztahu k prů-
myslovým ČOV zákon č. 76/2002 Sb. v příloze č. 1 nezahrnuje ČOV 
jako samostatnou kategorii průmyslových činností. Posouzení hledisek 
BAT pro průmyslové ČOV je prováděno podle sektorových dokumentů 
BREF vydaných EU pro jednotlivé kategorie průmyslových činností, 
do kterých spadá i příslušná ČOV, s přihlédnutím k průřezovým 
dokumentům BREF, zejména dokumentu „Běžné čištění odpadních 
vod a odpadních plynů; Systém managementu v chemickém prů-
myslu“. V praxi pak potřebné posouzení průmyslových ČOV může 
zpracovávat pouze odborně způsobilá osoba s autorizací pro příslušné 
výroby, nikoli technologie ČOV. Je známo, že technolog průmyslové 
ČOV se lépe orientuje ve výrobní technologii než výrobní technolog 
v technologii ČOV. Tento systém zařazení průmyslových ČOV ne-
změnila bohužel ani poslední novela zákona č. 76/2002Sb. (zákon 
č. 69/2013 Sb.), platná od 19. 3. 2013.
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Stavební zákon sice zákon o integrované prevenci výslovně nezmi-
ňuje, ale ve vztahu k ČOV má problematika nejlepších dostupných 
technologií čištění odpadních vod velký vliv na projektovanou tech-
nologii ČOV a její účinnost, což jsou významné součásti územního 
a stavebního řízení. Ze zkušeností z posledních let např. u ČOV 
komunálního typu vyplývá jednoznačný požadavek jak správců vod-
ních toků, tak i vodoprávních úřadů na dosažení úrovně BAT kvality 
vyčištěných vod podle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tento 
požadavek je motivován obavou před nesplněním závazku ČR dosáh-
nout cílového stavu kvality povrchových vod na území ČR. Dalším 
důvodem těchto požadavků je nedotažený postup stanovení cílových 
emisních limitů pro jednotlivé zdroje odpadních vod vodoprávními 
úřady na základě kombinovaného přístupu (mělo být zavedeno od r. 
2010). V současnosti stále přetrvává posouzení ovlivnění toku vypou-
štěnými vodami na základě směšovací rovnice.

Podstatně nepřehlednější je situace u průmyslových odpadních 
vod. Hlediska BAT jsou zde určována již uvedenými dokumenty 
BREF, tato hlediska a srovnání technologií ČOV se ale v projektech 
neobjevují, a tak pro kvalitu vypouštěných vod platí pro průmyslové 
odpadní vody emisní standardy podle tabulky 2 novely nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb. K těmto hodnotám lze ale konstatovat, že jejich výše již 
neodpovídá současným možnostem vyspělých technologií a negativní 
vliv na životní prostředí má i určitá rozpačitost jak správců vodních 
toků, tak i vodoprávním úřadů v určování přísnějších hodnot, než jsou 
podle tabulky 2, což pro průmyslové vody zákon o vodách umožňuje. 
V případech průmyslových ČOV je úroveň emisních limitů určována 
spíše projektanty.

Závěr
K provázanosti stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí a zákona o integrované prevenci lze ze zkušeností 
konstatovat, že poslední novela stavebního zákona činí tyto vztahy 
ještě složitějšími a nepřehlednějšími. U novel uvedených zákonů lze 
opět poukázat na nedostatky ve vzájemných vazbách včetně termi-
nologií. Opakujícím se jevem zůstává časté lingvisticky i odborně 
nepřesné a nejednoznačné vyjadřování v zákonech a jejich prová-
děcích předpisech, které pak v praxi působí problémy při technické 
a legislativní přípravě staveb a při příslušných správních řízeních. 
Toto se týká nejen výše zmiňovaných zákonů, ale i složkových zákonů 
ochrany životního prostředí jako důležitých právních předpisů pro 
projektování a provozování staveb. Ve vztahu k ČOV se jedná pře-
devším o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, zákon 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákon č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, v platném znění.

Jako příklad ne zcela jasného znění právního předpisu lze uvést 
pro projektování a provozování ČOV velmi důležitý § 38 odst. 10 ve 
znění: Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo 
cíle ochrany vod či normy environmentální kvality stanovené přímo 
použitelným předpisem Evropských společenství, vodoprávní úřad 
stanoví přísnější přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních 
vod než hodnoty stanovené nařízením vlády podle odstavce 8 (jedná se 
o novelu nařízení vlády č. 61/2003 Sb.), popřípadě může stanovit další 
ukazatele a jejich přípustné hodnoty. Takto stanovené hodnoty, které 
vláda stanoví nařízením (viz výše), nesmí být přísnější než hodnoty do-
sažitelné použitím nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškod-
ňování odpadních vod (poznámka: jedná se pouze o městské odpadní 
vody s hodnotami BAT zahrnutými v novele N.V. č. 61/2003 Sb.!); 
normy přímo použitelného předpisu Evropských společenství tím nejsou 
dotčeny. Obdobně to platí i v případech ukazatelů znečištění a jejich 
hodnot stanovených nařízením vlády podle § 31 (týká se zdrojů pitné 

vody), § 34 (týká se povrchových vod využívaných ke koupání), § 35 
(týká se podpory života ryb).

Na základě výše uvedeného § a odstavce nabyla odborná veřejnost 
i projektanti dojmu, že vodoprávní úřad nemůže pro komunální ČOV 
stanovit přísnější emisní limity, než jsou limity BAT podle přílohy 
č. 7 novely N.V. č. 61/2003 Sb. Lze tedy předložit k úvaze na základě 
znění příslušných předpisů otázku, zda je tomu opravdu tak?

Ani prováděcí předpis k zákonu o vodách (novela N.V. č. 61/2003 Sb.) 
tuto situaci plně nevyjasňuje. Závěr § 6 odst. 2 tohoto předpisu zní: 
V případě, že kombinovaným přístupem vypočtené emisní limity ne-
mohou být dosaženy ani za použití nejlepších dostupných technologií 
v oblasti zneškodňování odpadních vod a z důvodu místních přírodních 
podmínek (zde jde především o vysoce citlivý problém nízkovodného 
a silně znečištěného recipientu), stanoví vodoprávní úřad emisní li-
mity ve výši nejpřísnějších limitů, které lze použitím nejlepší dostupné 
technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo v místních 
přírodních podmínkách dosáhnout. Jaké to mají být hodnoty a kdo je 
stanoví, jestliže již první část věty by měla zahrnovat BAT hodnoty 
dle přílohy č. 7? Z výše uvedených znění nevyplývá jednoznačně, 
zda může, či nemůže vodoprávní úřad stanovit ve svém rozhodnutí 
přísnější limity, než jsou limity BAT podle přílohy č. 7 novely N.V. 
č. 61/2003 Sb.

K výše uvedenému mohu uvést současný příklad z praxe. Pro obec 
je zvýšena kapacita ČOV z 1 200 na 1 950 EO. Jedná se o rekonstrukci 
a modernizaci ČOV, v rámci nového územního řízení jsou navrhovány 
limity v úrovni BAT podle přílohy č. 7 novely N.V. č. 61/2003 Sb. 
s odkazem na výše uvedené § příslušných předpisů. Platné rozhodnutí 
o nakládání s vodami ale uvádí významněji nižší limity, které jsou 
stávajícím stavem ČOV plněny. Jak to tedy bude v tomto případě s výše 
diskutovanou problematikou stanovení emisních limitů? Lze odborně 
i lidsky pochopit, že rekonstrukcí a modernizací technologie ČOV 
v úrovni BAT by mělo být dosahováno stejné či lepší kvality vyčištěné 
vody než u stavu před rekonstrukcí, na druhé straně ale mám jako 
projektant nárok navrhnout a i požadovat emisní limity v úrovni BAT, 
a nikoli být nucen akceptovat nižší hodnoty? Blízký čas ukáže, jak se 
s tímto vodoprávní úřad za přispění správce vodního toku vypořádá.

Přes veškeré uvedené výhrady ke kvalitě právních předpisů v oblasti 
výstavby ČOV a životního prostředí, mohou investoři, projektanti 
a provozovatelé doufat v lepší časy. V Hospodářských novinách ze 
dne 4. 4. 2013 je zveřejněna informace, že na MŽP se rodí plán, jak 
velkým českým podnikům (pro zahraniční investory to neplatí? – ti 
kvůli procesům EIA z ČR utíkají!) i drobným živnostníkům usnadnit 
podnikání a odstranit byrokratickou zátěž s odhadovanou úsporou 
9 mld Kč. Jen aby tento porod nebyl natolik komplikovaný a rizikový, 
že by jej rodička nepřežila.

Závěrem lze znovu upozornit investory, aby kladli patřičný důraz 
na kvalitní přípravu posuzování vlivů staveb na životní prostředí. 
Týká se to především zajištění dostatečných a úplných technických 
podkladů a zpracování kvalitní dokumentace EIA, patřičné osvěty 
záměru u veřejnosti i poskytnutí dostatečného času pro uvedenou 
přípravu. Nutno upozornit na to, že standardní technické podklady 
zpracované projektanty (např. studie proveditelnosti, dokumentace 
pro územní řízení) nejsou pro účely Zjišťovacích řízení i procesů EIA 
úplné a dostatečné. Zejména u staveb ČOV je výhodné, je-li zpracova-
tel dokumentace EIA rovněž technologem pro čištění odpadních vod, 
a může tak zajistit včasnou a potřebnou zpětnou vazbu na investora 
a projektanta v průběhu zpracování dokumentace EIA. Je nešťastné, 
mění-li se zásadní parametry stavby a její technologie v průběhu 
zpracování dokumentace EIA (dopady na programové řešení odbor-
ných studií) nebo dokonce v průběhu procesu EIA či v dokumentaci 
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Informace o konaném semináři Voda 
v krajině 2013

Dne 28. března 2013 proběhl ve velké zasedací místnosti Magi-
strátu hlavního města Prahy 3. bienální seminář Voda v krajině 
2013, pořádaný Asociací pro vodu České Republiky – CzWA a Obec-
ně prospěšnou společností Čistá Želivka ve spolupráci s Centrem 
environmentálních studií, o.s., a Vědeckou radou OPS Čistá Želivka. 

Sponzory semináře, organizovaného pod mottem „Vodárenské 
povodí – socioekonomický prostor vytvářející kvalitu vody v nádrži“, 
byly Povodí Vltavy, s. p. ,a Ekosystém spol. s r.o. Mediálními partnery 
akce byly časopisy Vodní hospodářství a NIKA. Záštitu nad seminářem 
poskytli ministr životního prostředí ČR, ministr zemědělství ČR, pri-
mátor hl. m. Prahy a hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák. 

Semináře se zúčastnilo 79 platících účastníků a přednášejících. 
Mezi účastníky byli zástupci ministerstev, státní správy a samosprávy, 
podniků Povodí, vysokých škol a výzkumných ústavů a komerčních 
společností působících v oblasti vodního hospodářství, jakož i nevlád-
ních a neziskových organizací. 

Seminář byl strukturován do tří přednáškových sekcí, v každé se 
6 až 8 odbornými prezentacemi expertů k těmto hlavním tématům:

Voda v krajině – možnosti omezování současného nepříznivého 
stavu vyplývajícího z probíhajících klimatických změn.

Integrovaný management vodárenského povodí – současná opat-
ření managementu vodárenského povodí.

Vodárenská nádrž Švihov – hlavní problémové okruhy v povodí 
vodárenské nádrže a základní směry jejich řešení.

Kromě diskuse k jednotlivým přednáškám, proběhla na závěr semi-
náře souhrnná diskuse k předneseným tématům. Zástupci Vědecké 

rady OPS Čistá Želivka konstatovali, že diskutovaná témata budou 
využita při zpracování programového dokumentu k zajištění trvalé 
udržitelnosti tohoto významného vodního zdroje pro 1,5 milionu 
obyvatel hlavního města Prahy, kraje Středočeského a kraje Vysočina. 
Závěry ze semináře a vybrané zajímavé příspěvky budou zveřejněny 
v některém z dalších čísel časopisu Vodní hospodářství. 

CzWA  
a Vědecká rada OPS Čistá Želivka 

pro územní řízení. Tyto změny jsou totiž zejména samosprávou 
a veřejností vnímány jako nedostatečná připravenost záměru, a tím 
i nevěrohodnost jeho již zpracovaných a k posouzení předložených 
vlivů na životní prostředí. Rovněž je v případě změn s potenciálními 
vlivy na životní prostředí provedenými po procesu EIA nutno požádat 
příslušný úřad o jejich schválení bez nutnosti dalšího procesu EIA či 
změn v již provedeném procesu.

Ing. Václav Hammer
EKOSYSTEM s.r.o.
Podkovářská 800/6

190 00  Praha-Vysočany
e-mail: hammer@ekosystem.cz
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Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hos-
podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech 
působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Václav Hammer, Ing. Markéta Hrnčírová, doc. Ing. Pavel 
Jeníček, CSc., Ing. Martin Koller, doc. RNDr. Dana Komínková, 
Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Ph.D., Ing. Tomáš Vítěz, 
Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz

Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz

Nástroje pro podporu provozování 
a investiční výstavby vodovodů

V úterý 26. března 2013 se v příjemném prostředí Konferenčního 
centra VŠCHT na koleji Sázava na pražském Jižním Městě konal his-
toricky první seminář pořádaný obornou skupinou Vodárenství při 
CzWA ve spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT.  
Samotný název semináře napovídal, jaká část široké vodárenské pro-
blematiky bude tentokrát cílem. Semináře se účastnilo na padesát 
vodárenských odborníků z celé republiky.

Seminář zahájila přednáška Dušana Trtila (PVS) s názvem Meto-
dika zařazování obnovy vodovodní sítě do střednědobého investičního 
plánu. Autor posluchače seznámil se způsobem tvorby plánů se 
střednědobým  horizontem 5 let pro nové a rozvojové investice spolu 
s rekonstrukcemi. PVS má pro zařazování do střednědobého plánu 
vypracován systém, ve kterém jsou pro každou zamýšlenou akci 
přidělovány vážené body. Kritérii pro zařazení akce do plánu, která 
vyplňuje provozovatel, může být míra koroze, počet poruch, jakost 
dodávané vody, množství úniků, stáří materiálu atd. 

Problematiku optimalizace konkrétní vodovodní sítě pomocí ma-
tematického modelu a měrné kampaně přiblížil příspěvek Romana 
Badina z VAK Beroun s názvem Model a optimalizace vodovodní sítě 
obce Tlustice. Zásobování vodou v malé obci o potřebě vody průměrně 
1 l/s bylo negativně ovlivňováno připojením sousední průmyslové zóny 
se spotřebou 3 l/s a velkými nerovnoměrnostmi v odběru. Ve spolupráci 
s firmou DHI byla provedena v zájmovém území měrná kampaň, s jejíž 
pomocí byl kalibrován model v prostředí MIKE URBAN. Technickým 
řešením, které vzešlo z modelových simulací, byla nakonec pouze 
instalace redukčního ventilu a zpětné klapky. Šlo tedy o minimální 
investiční náklady a plné využití stávajících zařízení a částí sítě.

Do oblasti neinvazivního monitoringu potrubí nás zavedla přednáška 
Vladimíra Glase (STemCon). Analýza zbytkové síly stěny potrubí 
umožňuje zjistit aktuální stav potrubí, odhad zbytkové životnosti a ur-
čit provozní a údržbová doporučení bez nutnosti odstávky a narušení 
integrity potrubí. Diagnostika je prováděna měřením elektrického, 

magnetického a akustického signálu v potrubí. Teoretické informace 
byly přiblíženy na case study ve firmě Unipetrol, kdy bylo zkoumá-
no potrubí DN 1200 okruhu chladicí vody. Relevance výsledků byla 
potvrzena při vyjmutí potrubí, zajímavé byly fotografie se skutečným 
stavem potrubí dokladující vysokou míru správnosti původně nein-
vazivně naměřených dat.

Přednáška Jany Říhové Ambrožové z ÚTVP VŠCHT Praha měla 
název Význam monitoringu distribučních sítí pro jejich provoz a projek-
tování. Nejdříve kriticky zhodnotila současné výluhové testy materiálů 
přicházejících do styku s pitnou vodou.  Ty dostatečně nepodchycují 
všechny faktory – není hodnocena např. podpora mikrobiálního růstu 
a tvorby biofilmu, popř. vliv na biologickou stabilitu vod. Z provoz-
ního hlediska byly velmi zajímavé závěry ze sledování odkalování 
potrubí. Nadměrné odkalování může zvyšovat korozi potrubí, navíc 
může stimulovat růst biofilmu. Doc. Říhová Ambrožová zmínila i ně-
kolik nových metod typu ready to use, které mohou nahradit složité 
laboratorní kultivační metody a pomoci k rychlé orientaci v provoz-
ních situacích za současné úspory nákladů.

Kvalifikovaný závěr semináře byl v rukou Jiřího Rosického ze spo-
lečnosti Želivská provozní. Ve svém příspěvku zhodnotil vývoj oboru 
po roce 1989 a nastínil základní 
teze problematiky trvale udrži-
telného rozvoje.  Zdůraznil, že 
končí období rozvoje s podporou 
masivních dotací a začíná období 
s důrazem na obnovu a udržení 
vodovodů a kanalizací v řádném 
stavu, kdy vodné a stočné bude 
v zásadě jediným zdrojem pro 
financování obnovy infrastruktury. 

Díky pozornému a aktivnímu 
auditoriu se podařilo naplnit 
hlavní cíl semináře – podnítit dis-
kusi k danému tématu. Ačkoliv se 
v programu počítalo s diskusí, její 
značná část musela být z časových 
důvodů odkloněna do kuloárů. 
Za všechny diskusní příspěvky, které obohatily program semináře, 
zmiňme alespoň dva. Ing. Drbohlav (SWECO-Hydroprojekt) skvěle 
doplnil Rosického příspěvek pohledem odborníka –projektanta, který 
se na utváření oboru léta aktivně podílí. V kuloárech se pak hojně 
diskutovala informace Ing. Lipolda o evropské iniciativě o vodě (http://
www.right2water.eu/cs), o které se mnoho nemluví, ale může mít 
v budoucnu významný vliv na vodárenství.

Závěrem všechny čtenáře zveme k návštěvě webu odborné skupiny 
Vodárenství (czwa.cz/os/osvod), kde naleznete všechny prezentace ze 
semináře a zároveň informace o naší skupině.

Jiří Paul, Nina Strnadová, Helena Sochorová
os-vod@czwa.cz

CzWA si Vás dovoluje pozvat na přednášky, u nichž je odborným 
garantem, které proběhnou v rámci výstavy Vodovody a kanalizace 
ve čtvrtek 23. 5. 2013 v přednáškovém sálu – hala 2D, výstaviště 
PVA Praha-Letňany. Vstup je volný. 

10:00 – DČOV– ohlašování, legislativa, vhodnost jednotlivých typů 
vzhledem k lokalitě, centrální  či decentrální řešení. Přednášející: 
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r. o.

10:30 – Jak se stát odborně způsobilou osobou (OZO) pro kontrolu 
domovních čistíren na ohlášení a jak probíhá kontrola na lokalitě. 
Přednášející: Ing. Martin Koller, Ekosystem spol. s r. o. 

11:00 – Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich spe-
cifika. Přednášející: Ing. Věra Jelínková, VÚV T. G. M. v. v. i. 

11:30 – Použití nejlepších dostupných technologií při povolování 
vypouštění městských odpadních vod. Přednášející: Dr. Milan Lánský, 
1 SčV, a. s. 

12:00 – Problematika posuzování vlivů na životní prostředí a nej-
lepších dostupných technik v oblasti čištění průmyslových odpad-
ních vod. Přednášející: Ing. Václav Hammer, Ekosystem spol. s r.o. 

12:30 – Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpad-
ních vod. Přednášející: Dr. Jan Bartáček, VŠCHT Praha.
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Ministerstvo zemědělství k přípojkám

Část novely zákona nařizující majitelům vodovodních přípojek 
platit jejich opravy byla do zákona přidána na podnět Úřadu ombuds-
mana. Ten poukazoval na spory mezi majiteli přípojek a provozovateli 
sítí. Ti se často zdráhají opravovat na své náklady přípojky, které jsou 
už po době životnosti. Vysoké náklady na už neúčinné opravy pak 
zahrnují do ceny vodného a stočného. Patřičná úprava novely potom 
byla Úřadu ombudsmana zaslána. Výhrady k ní žádné nepřišly.

Poté, co sám Úřad tuto část napadl, se Ministerstvo zemědělství 
dohodlo se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny PČR odložit 
projednávání zákona o dva měsíce. V té době se zástupci Ministerstva 
zemědělství sejdou se všemi zainteresovanými stranami, tedy Sdru-
žením oboru vodovodů a kanalizací, Svazem měst a obcí a dalšími 
dotčenými subjekty. Výsledkem bude taková podoba novely, která 
zamezí zbytečnému plýtvání při správě a provozu vodovodních sítí 
a zároveň s ní budou souhlasit všichni, jichž se týká. Záměrem noveli-
zace zákona o vodovodech a kanalizacích totiž rozhodně není finančně 

zatížit majitele přípojek, ale právě zamezit zbytečným ztrátám, které 
zatěžují peněženky nás všech.

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích vychází ze zkušeností 
z praxe. Většina poruch vodovodních i kanalizačních přípojek je 
způsobena překročenou životností těchto zařízení. V současnosti 
platí za výměnu přípojky její vlastník, zatímco za pouhou opravu 
provozovatel kanalizační nebo vodovodní sítě. Vlastníci pak často 
žádali o opravu přípojky, která už byla za hranicí životnosti, a bylo 
tak jasné, že bude nutné ji v krátké době opravovat znovu. Toto ne-
systémové řešení zvyšuje náklady všem uživatelům, protože provo-
zovatelé rozpočítávají výdaje na opravy do cen vodného a stočného. 
Kompromis by do budoucna mohl spočívat například v tom, že by 
opravu přípojky hradil její majitel pouze po hranici jeho pozemku. 
Opravu té části přípojky, která vede pod veřejným prostranstvím, by 
platil provozovatel sítě. 

- MZe –

Rádi otiskneme i názory a zkušenosti čtenáři v této záležitosti. 
Vzhledem k termínům projednávání je očekáváme do 10. června na 
stransky@vodnihospodarstvi.cz. Věříme, že i tyto podněty budou 
tvůrci zákona zvažovat. 





ŽÁDNÉ KOMPROMISY

Oběžné kolo S-tube nedělá kompromisy 
mezi velkou průchodností  a účinností hydrauliky

• Účinnost: bezkonkurenční účinnost 
 bez kompromisu snížení volné průchodnosti

• Průchodnost: oběžné kolo S-tube 
 umožňuje čerpání vody s obsahem 
 větších pevných částic bez rizika ucpání

• Jednoduchost: robustní a jednoduchý design    
 prodlužuje životnost a snižuje náklady 
 na údržbu

Řada čerpadel SE a SL má v současnoti nejlepší celkovou účinnost na trhu. 
Inovativní technologie od Grundfos spojují inteligenci, motory, 
hydrauliku a funkce tak, aby čerpadla obstála ve výzvách čerpání 
odpadních vod s maximalní hydraulickou, elektrickou a mechanickou 
učinností.
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