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Ještě k tomu moři

V minulém čísle jsem psal mimo jiné i o tom, jak jsem byl svědkem 
pláží znečištěných plasty. Dokumentoval jsem to i fotkou s tristním 
obsahem. Z toho, co moře vyplaví, lze však udělat i zajímavé kom-
pozice. O jednu jsem se pokusil a dovoluji si podělit se o ni s Vámi 
a zavzpomínat tak na letošní čas dovolených.

Těsně poté, co jsem ono úvodní slovo napsal, se na www.seznam.cz 
objevil článek Osmý kontinent z odpadků v Pacifiku dál bobtná. O co 
jde? Poprvé si tohoto jevu, kdy moře je od obzoru k obzoru pokryto 
vrstvou plastů,  lidé všimli v  roce 1997 a odhaduje  se,  že v  tomto 
konkrétním případě leží tato plovoucí černá skládka na ploše od 700 
tisíc do 15 milionů kilometrů čtverečních. Vytvořila se na místě, kde 
se střetávají v Tichém oceánu některé proudy. Je tvořena především 
směsí plastů a  jiných odpadků, které  sem doputují  ze  západního 
pobřeží Severní Ameriky.
Nemysleme si ale, že my, Evropané, jsme z obliga: tisíce tun plastu, 

které se prý v mořích a oceánech budou rozkládat stovky let, odnáší 

vítr ze skládek podél pobřeží Evropy nebo je do moře splaveno povod-
ňovými vlnami. Ani my vnitrozemci nemáme svědomí čisté. Evropské 
řeky vlévající se do moře s sebou nesou ročně stovky tisíc tun umělého 
pláví. Zajímalo by mě, kolik by se získalo energie, pokud by se tento 
odpad zachytil a spálil? Kolik bioplynek, které „spalují“ zemědělské 
produkty, by nebylo třeba? A kolik asi tisíců hektarů půdy by se mohlo 
nechat ležet ladem, aby si odpočinula? 
Nejlepší by ale jistě bylo, pokud by tento odpad nevznikl. Takové 

povzdechy však v dnešní době vzbuzují u většinové společnosti jen 
úsměšky buď litující (Co ty jsi za chudáčka?!), nebo pohrdlivé (Co ty 
jsi za hlupáka?!). Nahrává tomu dnešní ekonomická konstelace, kdy 
se externality do nákladů nepočítají, a i současné rozpoložení spo-
lečnosti, žijící s klapkami na očích a s přesvědčením: po nás potopa!
Proto u nás v obchodě působím dojmem podivína nebo Dona Qui-

jota: použité plastové sáčky třeba na pečivo hned po prvém použití 
nedávám do  recyklovaného odpadu a už vůbec ho nevyhazuji do 
odpadků, ale znova s nimi jdu do obchodu na nákupy. Tvrdím, že ka-
ždý sáček lze bez problémů takto použít 3–5 krát a tvrdím, že igelitky 
jsou většinou zcela zbytečné a snad je jejich použití odůvodnitelné 
u každého v řádově jednotkách případů ročně. Jelikož prý každý z nás 
spotřebuje ročně asi 200 sáčků a tašek a – řekněme, že v průměru 
jeden kus váží cca 5 gramů, tak mi vychází, že v Česku se takto ročně 
vyprodukuje deset milionů kilogramů zbytečného plastu. Když už se 
od jeho používání nedokážeme oprostit, tak kdyby aspoň každý z nás 
opakovaně ty sáčky používal! Nebylo by třeba vyprodukovat plast, 
z něhož přes zásadní zlepšení na poli recyklace v posledních asi deseti 
letech stejně velká část končí na skládkách – v lepším případě, nebo 
v pangejtech podél silnic a za humny měst i vesnic – v případě horším. 
No a to nemluvím o jiných plastových odpadech, najmě obalech 

od limonád, vod a minerálek. Kdo si ještě vzpomene, že před pár lety 
byly minerálky dodávány v zelených skleněných lahvích? Mimo mé 
chápání je masivní spotřeba běžné balené vody. Mám dojem, že ti, 
kteří kupují balenou pitnou vodu, často nadávají na drahotu, třeba 
i  toho vodného,  ale neuvědomují  si,  že voda balená v plastových 
lahvích je až stokrát dražší než voda z kohoutku. Ostatně jsem si jist, 
že vím, která voda – zda balená, či z kohoutku – je lepší. O tom však 
příště… Nyní  stačí  jen připomenout,  že už  jen  tím,  že nebudeme 
vyžadovat, aby nám balili balené a nepitím balené vody, pomáháme 
i krajině a moři, a tedy i sobě!

Ing. Václav Stránský
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Méně kalu.
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Pana RNDr. Petra Kubalu jsme nyní oslovili nikoliv jako generálního ředitele Povodí Vltavy, 
státní podnik, nýbrž jako předsedu Svazu vodního hospodářství ČR.

Stránský: Před více jako dvaceti lety vznikl 
Svaz zaměstnavatelů ve vodním hospodářství. 
Plnil, krom jiného, zaměstnavatelské funkce 
a dále pak se intenzivně zabýval transfor-
mačními procesy, to je privatizací vodního 
hospodářství, kde šlo především o to, aby bylo 
zabráněno snahám o rozložení vodohospo-
dářských soustav a tím o ochromení dobře 
fungujícího vodního hospodářství. Jak se mu 
tyto snahy povedly? Tedy v jakém stavu je u nás 
vodohospodářský obor? 

Kubala: Úvodem bych rád zdůraznil, že 
vodní hospodářství, jak obor vodovodů a ka-
nalizací, tak i obor vodních toků, je stabilizo-
vaným sektorem a úrovní své infrastruktury 
i institucionálním uspořádáním se nemusí ve 
vyspělé Evropě za nic stydět.

Zachovat tuto stabilitu vodního hospodář-
ství však někdy není snadné a samozřejmé. 
V obou oborech sledujeme snahy o dezinteg-
raci a vyčleňování dílčích částí infrastruktury 
z fungujících vodárenských a vodohospo-
dářských soustav, což by ve svém důsledku 
přinášelo problémy s udržitelností i cenou 
provozních služeb na provozovaných méně 
efektivních částech infrastruktury. 

Svaz vodního hospodářství ČR (dále jen 
Svaz) se především prostřednictvím trvalé 
komunikace s ministerstvy zemědělství a život-
ního prostředí snaží v tomto směru pozitivně 
ovlivňovat vodohospodářskou legislativu, 
pravidla dotačních programů i nastavení eko-
nomických nástrojů. Ne vždy se to však Svazu 
úplně podaří – v poslední době např. vodo-
hospodáři jen částečně uspěli v diskusi s MŽP 
ohledně pravidel financování projektů vodovo-
dů a kanalizací z Operačního programu Životní 
prostředí v oblasti oddělitelnosti infrastruktury. 

Svaz prostřednictvím svých členů, zejména 
konzultačních firem, spolupracuje v této oblasti 
i se sdružením SOVAK ČR, a to při organizaci 
odborných seminářů zaměřených např. na 
rizika dezintegračních tendencí ve vodárenství. 

Stránský: Jaké funkce má dnes jeho nástup-
ce, tedy Svaz vodního hospodářství?

Kubala: Děkuji za tuto otázku. Právě v těch-
to dnech se podařilo inovovat webové stránky 
Svazu, ze kterých je patrné nejen základní 
poslání Svazu, ale i jeho aktivity ve směru 
k všeobecné informovanosti veřejnosti o ce-
lém systému vodního hospodářství. Obecně 
lze však říci, že hlavní poslání našeho Svazu je 
hájit zájmy vodního hospodářství, prosazovat 
spolupráci a společné postupy vodohospodářů 
všech oborů při řešení zásadních otázek vod-
ního hospodářství a plnit i koordinační funkci 
vůči vládě a Parlamentu ČR. 

Svaz se snaží sjednocovat zájmy všech obo-
rů vodního hospodářství, především společ-
ností vodovodů a kanalizací, správců vodních 
toků – správců povodí, ale i konzultačních 
firem. Musí při této své činnosti často hledat 
přijatelné kompromisy, neboť ne vždy jsou 
zájmy všech skupin podniků a podnikatelů 
ve vodním hospodářství jednotné.

Nové představenstvo Svazu se bude snažit 
více reagovat na podněty z řad svých členů, 
jak představitelů „velké vody“ – státních pod-

niků Povodí, tak i zástupců oboru vodovodů 
a kanalizací – představitelů společností vlast-
níků i společností provozních. 

Očekávám, že řada podnětů bude přicházet 
i od našich členů – konzultačních a projekto-
vých společností.

Stránský: Krátce po roce 2000, kdy byl před-
sedou Jiří Rosický, usiloval Svaz o vytvoření 
koncepce své činnosti. Pro obor vodních toků 
tento dokument vypracoval Ladislav Novák, 
který předtím byl prvním předsedou Svazu 
a generálním ředitelem Povodí Ohře. Jak si 
on vzpomíná, práce na koncepci VaK vázly. 
Existují dnes nějaké koncepce pro malou a vel-
kou vodu? Jestli ano, jak jsou využívány a co 
zásadního obsahují, tedy jak a kam by se měl 
obor malé i velké vody vyvíjet?

Kubala: Svaz se usnesl, že po schválení 
Koncepce vodohospodářské politiky vládou 
ČR v roce 2011 vyhodnotí ty směry Koncepce, 
které jsou prioritní z pohledu zájmu vodo-
hospodářů – členů Svazu pro další období do 
roku 2013. Následně valná hromada Svazu 
schválila Hlavní směry své činnosti pro toto 
období a vždy v souvislosti s konáním valné 
hromady je upřesňovala.

Hlavní směry činnosti SVH ČR pro období 
do roku 2013 jsou orientovány na tyto okruhy 
zájmu:
– sledovat přípravu procesu plánování v ob-

lasti vod podle novely vodního zákona 
a jednáním s MŽP a MZe usměrňovat tento 
proces s ohledem na zájmy členů Svazu,

– sledovat stav financování vodohospodář-
ských projektů z veřejných zdrojů – ze-
jména z Operačního programu Životní 
prostředí, programu Podpora prevence před 
povodněmi a programu Výstavba a obnova 
vodovodů a kanalizací,

– spolupracovat s MŽP a MZe při koncipová-
ní priorit a dotačních titulů po roce 2013, 
prioritních oblastí podmínek financování 
i věcného zaměření projektů na úseku vody 
a vodního hospodářství pro následné pro-
gramovací období EU 2014–2020.
Na  jednání představenstva Svazu, které 

proběhne v únoru příštího roku, bude jednáno 
o přípravě dalšího koncepčního dokumentu 
Hlavní směry činnosti SVH ČR pro období do 
roku 2015. Vodohospodářská veřejnost bude 
o tomto dokumentu informována bezprostřed-
ně po jeho schválení valnou hromadou Svazu 
v dubnu roku 2014.

K nejvýznamnějším koncepčním činnostem 
ve vodním hospodářství bezpochyby patří 

proces „plánování“ podle novely vodního 
zákona, který transponuje Rámcovou směrnici 
o vodní politice, vymezuje a chrání veřejné 
zájmy, jako jsou ochrana vod jako složky 
životního prostředí, snížení nepříznivých 
účinků povodní a sucha a udržitelné užívání 
vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování 
pitnou vodou, a proces „pořizování plánů pro 
zvládání povodňových rizik“, který transpo-
nuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 
o vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik, jehož cílem je zmírňování účinků po-
vodní. V rámci pořizování plánů pro zvládání 
povodňových rizik vznikají tzv. mapy povod-
ňového nebezpečí a mapy povodňových rizik 
v oblastech, které byly vymezeny jako oblasti 
s významným povodňovým rizikem. V těchto 
mapách se prolínají informace o hloubce za-
plavení a rychlosti proudění vody s informa-
cemi o využívání daného území.  Plány povodí 
i plány pro zvládání povodňových rizik jsou 
aktualizovány v šestiletých cyklech. Právě tyto 
koncepční materiály by měly být základem 
zejména pro rozvoj velké vody.

Stránský: Setkal jsem se s názorem, že 
o činnosti Svazu je dobře informováno jeho 
představenstvo, ostatní vodohospodářské or-
ganizace málo a veřejnost v podstatě vůbec. 
Co Vy na to?

Kubala: Setkal jsem se s tímto názorem také 
a určitě se s ním ještě setkávat budu. Problém 
je především v již zmíněném poslání Svazu, 
a to hájit zájmy vodního hospodářství a vodo-
hospodářů všech oborů a prosazovat je vůči 
vládě a Parlamentu ČR. Jedná se o mravenčí 
práci spojenou s jednáním s ministerstvy např. 
při připomínkování vodohospodářských záko-
nů a vyhlášek, koncepčních a programových 
dokumentů včetně projednávání dotačních 
titulů, metodických postupů, směrnic apod. 
Tato činnost není na veřejnosti tolik vidět.

Nemáme svůj časopis jako SOVAK, ale chce-
me dát o sobě víc vědět již zmíněnými novými 
webovými stránkami, o kterých určitě připraví-
me informaci jak na stránkách vašeho časopisu 
Vodní hospodářství, tak i v časopise SOVAK. 
Oba časopisy chceme více využívat k aktuál-
ním informacím o naší činnosti.

Koncem září bude mít nové představen-
stvo své první zasedání, kde budeme hovořit 
o dalším zaměření aktivit Svazu. Rozhodně 
nechceme, aby naše činnost byla v budoucnu 
vnímána jen v souvislosti s organizací oslav 
Světového dne vody nebo organizací soutěže 
Vodohospodářská stavba roku. 

Takže v tomto směru jsme zejména vůči 
veřejnosti dlužníkem, ale jsem přesvědčen, 
že se nám informování veřejnosti o činnosti 
Svazu podaří nikoliv vylepšit, ale v podstatě 
nastavit a zavést.

Stránský: Jak Svaz nahlíží na současné 
rozdělení kompetencí v oboru?

Kubala: Svaz si je vědom toho, že součas-
né rozdělení kompetencí bylo na přelomu 
tisíciletí, při schvalování nového vodního 
zákona, kompromisem mezi zájmy Minister-
stva životního prostředí, kterému v 90. letech 
příslušely rozhodující kompetence ve vodním 
hospodářství, a Ministerstvem zemědělství, 
kterému bez opory ve vodním zákoně byly 
v roce 1990 přiřazeny některé kompetence 
v oboru vodovodů a kanalizací a oboru „me-
liorací“. V roce 1997 k Ministerstvu zeměděl-
ství přešly kompetence k podnikům Povodí 
a lze konstatovat, že vliv tohoto ministerstva 
na vodu a vodní hospodářství je v současné 

vh 9/2013286



době podstatně výraznější, a to i v povědomí 
vodohospodářské veřejnosti.

Nelze říci, že rozdělení kompetencí je 
ideální. Podle mého názoru jsou problémy 
především ve třech oblastech: nejednotnosti 
řízení vodoprávních úřadů, roztříštěnosti 
v řízení ochrany před povodněmi a dále v zá-
ležitostech mezinárodních vztahů.

Stránský: Sebelepší záměry, pokud nemají 
finanční krytí, valnou cenu nemají, protože 
zůstávají pouze na papíře. Jak Svaz hodnotí 
tuto stránku věci (surová voda, vodné, stočné, 
úplaty, dotace a konec konců i odpisy)?

Kubala: Politika ekonomických nástrojů, 
resp. výše poplatků nebo regulované ceny 
vodohospodářské služby (vodné, stočné, cena 
surové vody) je věčným problémem. Důvodem 
je skutečnost, že stále není vytvořeno takové 
politické a sociální prostředí, kdy by odběratel 
služby mohl zaplatit veškeré náklady dodava-
telů služby, a to včetně potřebných nákladů na 
obnovu infrastruktury a investice. Např. velmi 
obtížně bude řešitelné financování infrastruk-
tury protipovodňových opatření nebo plavby 
z ceny služby. Uplatnění dotací bude proto 
i v dalších několika letech aktuální.

Nevidím takový problém ve výši poplatků 
např. za vypouštění odpadních vod, ale jak 
se správně ptáte – v možnosti zahrnout plné 
reálné odpisy do ceny služby.

Ohledně regulace cen služby lze konsta-
tovat neustálý, spíše pozitivní vývoj, hodně 
ovlivněný zkušenostmi z financování projektů 
ze zdrojů EU. Svaz bude jednoznačně prosa-
zovat, v souladu s čl. 9 Rámcové směrnice, 
postupnou návratnost nákladů na vodohos-
podářské služby včetně environmentálních 
nákladů a nákladů na efektivní využívání 
vodních zdrojů. 

Stránský: Velké peníze mohou přijít od EU. 
Jsou připraveny projekty lépe než v minulosti, 
kdy – jestli si dobře vzpomínám – jsme v pr-
vém roce vlastně žádné prostředky nečerpali, 
protože jsme EU nepředložili žádné relevantní 
programy (nejen ve vodním hospodářství)?

Kubala: Pravda je jen poloviční. Nešlo zda-
leka jen o připravenost projektů. Problém byl 
spíše ve sjednání podmínek pro financování 
s Evropskou komisí. Je znám např. vývoj tzv. 
Podmínek přijatelnosti vodohospodářských 
projektů v oboru vodovodů a kanalizací, který 
byl Ministerstvem životního prostředí sjednán 
s Evropskou komisí až v prosinci roku 2007. 
Dále nebyla dlouho jasná kritéria pro výběr 
prioritních projektů. První znění Implemen-
tačního dokumentu bylo vydáno až v červnu 
roku 2007.  Např. první výzva pro prioritní 
osu 1, oblast podpory 1.3, tj. na úseku ochrany 
před povodněmi, byla vyhlášena až koncem 
roku 2007. Ze zkušenosti víme, že další admi-
nistrace od podání žádosti do vlastní realizace 
trvá někdy až 2 roky.

Takovému stavu by rád Svaz v příštím pro-
gramovém období včas předešel jednáním při 
přípravě klíčových dokumentů vydávaných 
MŽP a SFŽP.

Stránský: Mnozí žehrají nad tím, že v sou-
časnosti v soutěžích vyhrávají nabídky s nej-
nižší cenou, tím se snižuje však kvalita. S tím 
lze souhlasit. Na druhou stranu často zakázku 
vysoutěží firma, která však na vlastní stavbě 
toho moc neudělá a většinu práce nechá udě-
lat subdodavatelsky od malých firem za cenu 
a podmínek, které jsou pro firmu, jež soutěž 
vyhrála, velice zajímavé. Jak se na tyto dva 
pohledy dívá Svaz?

Kubala: Nemohu zde formulovat stanovisko 
Svazu, protože nové představenstvo jej k to-
muto velmi diskutovanému tématu nezaujalo. 
Můj názor je ten, že veřejný zadavatel, jak 
vlastník vodárenské infrastruktury nebo pod-
nik Povodí, musí využít všech možností, které 
poskytuje zákon o veřejných zakázkách, aby 
mu byla poskytnuta dodávka díla nebo služby 
včas a v požadované kvalitě a kvalifikovaným 
dodavatelem. Mohu konstatovat, že například 
státní podnik Povodí Vltavy má pozitivní 
i negativní zkušenosti s aplikací novely tohoto 
zákona, především při realizaci staveb doto-
vaných z veřejných zdrojů. Rozhodně budu 
podporovat řádné vyhodnocení dosavadních 
zkušeností z aplikace novely, které by mělo 
směřovat k další právní úpravě, a to v co nej-
kratší době po parlamentních volbách. 

Členy Svazu jsou i naše významné tradiční 
konzultační a projektové společnosti, které mají 
jistě řadu negativních poznatků, kdy v přesvěd-
čení, že nabízejí kvalitní službu za cenu nízko 
pod průměrnou cenou na trhu, jsou v soutěži 
„poraženi“ firmou, která zdaleka nemá takové 
reference a odborné předpoklady. Za chybu 
lze považovat, že v současné celospolečenské 
atmosféře je kladen hlavní důraz pouze na 
cenu. Tímto se dostávají zadavatelé mnohdy do 
velmi složitých situací, zejména s ohledem na 
skutečnost, že právě zadavatel je v konečném 
důsledku odpovědný za řádnou funkci, provoz 
a vlastně i kvalitu zhotoveného díla, jehož 
životnost zdaleka přesahuje obvyklé záruční 
lhůty. S tímto problémem se setkáváme právě 
u vodohospodářských staveb, jako je výstavba 
vodovodů a kanalizací, protipovodňových 
opatření, hrází atd. Ruku na srdce, každý z nás, 
když si něco pořizuje v rámci soukromého 
života, tak v mnoha případech dle významu 
a povahy věci při rozhodování hodnotí více 
parametrů, než jen cenu…

Stránský: Hodně se diskutuje o situaci 
ve výzkumu a vývoji. Jedna strana říká, že 
se zanedbává, druhá upozorňuje na to, že 
dopady výsledků bývají pro praxi malé a ne-
použitelné…

Kubala: Na základě vlastní zkušenosti si 
dovoluji říci, že obojí je pravda.

Je to takový začarovaný kruh, který se odvíjí 
z nedostatku finančních prostředků. Skoro to 
vypadá, že se bez výzkumu učíme žít, že ho 
nepotřebujeme, ale to je hluboký omyl.

Je žádoucí, aby se tato situace zlepšila. 
V současné době se snažíme využívat alespoň 
aplikovaný výzkum, kde zadání v podstatě 
vychází z požadavku konkrétních subjektů 
na výzkumné instituce a následně jsou tyto 
výsledky ihned využívány v praxi.

Stránský: Absolventů pro obor je málo a často 
je jejich úroveň nedostačující. I proto bylo na-
vrhováno, aby u Svazu byla vytvořena komise 
složená ze zástupců praxe a vysokých a střed-
ních škol, která by se problematikou kontinuálně 
zabývala. Cílem bylo zlepšení souladu mezi 
profilem absolventů středních a vysokých škol 
a potřebami praxe. Jak je tomu nyní?

Kubala: Přiznám se, že o obdobných ambi-
cích Svazu jsem neslyšel. Mám ale informace 
z České vědeckotechnické vodohospodářské 
společnosti, která má tuto komisi vytvořenu 
a vyvíjí řadu aktivit v této oblasti. V tomto 
smyslu nemám tak vyhraněný názor, že by 
absolventů bylo málo nebo měli nedostačující 
úroveň. Dobrý absolvent, který se již za studia 
zajímá o vodohospodářskou praxi například 
formou stáží a ukáže své kvality, má dobrý 

předpoklad, že může být dobře zaměstnán. 
Podnik, ve kterém pracuji, alespoň takové 
zkušenosti má. Domnívám se, že každá firma, 
má-li zájem, kvalitního absolventa najde. My-
slím, že jakákoliv komise, byť by byla u Svazu, 
na tom nic nezmění. 

Stránský: V poslední době se stále více obje-
vují snahy kdysi privatizované provozy nejen 
v oblasti vodárenství a čistírenství opět vrátit 
municipalitám, hovoří se o tzv. komunalizaci. 
Jaký má na to Svaz názor?

Kubala: Částečně jsem již odpověděl při 
Vaší první otázce ohledně některých dezin-
tegračních tendencí. Dosud platná Koncepce 
vodního hospodářství z pohledu SVH prosazuje 
působení jak „silných vlastníků infrastruktu-
ry“, tak i „silných provozovatelů“.  Důvody 
spočívají především ve třech oblastech – soli-
darita velkých obcí s malými v ucelených regi-
onech, zejména na vodárenských soustavách, 
dále předpoklad vyšší odbornosti a profesní 
zkušenosti u velkých společností či svazků 
obcí a konečně vyšší efektivita zajišťování slu-
žeb, jak z hlediska tvorby zdrojů na obnovu, 
tak i ceny služby.

Budu doporučovat vlastníkům infrastruk-
tury vždy podrobně analyzovat všechny as-
pekty – výhody a nevýhody možných řešení 
(oddílný model, vlastnický model či samo-
provozování) s využitím zkušených poraden-
ských firem i vlastních zkušeností vlastníků. 
Vhodnou formou jsou technicko-ekonomické 
studie nebo v případě větších měst či regionů 
Koncesní projekty.

Stránský: Blíží se nové plánovací období ve 
vodním hospodářství. Jakou roli v něm chce 
hrát Svaz?

Kubala: Jak jsem už zmínil, je jednou z pri-
orit Hlavních směrů činnosti Svazu spoluprá-
ce s MŽP při koncipování dotačních titulů 
po roce 2013, prioritních oblastí podmínek 
financování i věcného zaměření projektů na 
úseku vody a vodního hospodářství pro ná-
sledné programovací období EU 2014–2020. 
Předpokládám přitom, že bude schválen nový 
Operační program Životní prostředí a že bude 
opět velkou výzvou pro vodní hospodářství.

Půjde nám hlavně o dvě věci: aby zaměření 
projektů jak v oblastech vodovodů a kanaliza-
ci nebo ochrany před povodněmi, tak zlepšení 
vodního režimu v krajině bylo nastaveno na 
co nejvyšší přínos a účinek a vedlo k tomu, 
aby podmínky financování projektů, resp. 
podmínky finanční podpory byly pro inves-
tory motivační a současně reálné. 

Myslím, že co se týká čerpání ze stávající-
ho Operačního programu Životní prostředí, 
máme mnoho poznatků, které je třeba zúročit, 
aby bylo možné následný program efektivně 
využívat.

Stránský: Možná jsem nepoložil otázku, 
kterou jste očekával. Pokud tomu tak je, prosím 
položte si ji sám a sám si na ni odpovězte.

Kubala: Máte pravdu. S ohledem na sku-
tečnost, že řídím státní podnik Povodí Vltavy, 
tak bych očekával otázku týkající se letošních 
červnových povodní. A možná zrovna tu, 
která se týká manipulací na Vltavské kaská-
dě... pokud ji tedy nemáte připravenou pro 
RNDr. Cílka.

K této věci mohu říci v rámci našeho roz-
hovoru jen několik základních faktů, protože 
jinak je to téma, nad kterým bychom si mohli 
povídat hodně dlouho. Pravdou je, že i tato po-
vodeň, její vyhodnocení, bude určitě tématem 
činnosti Svazu.
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Takže stručně k manipulacím na Vltavské 
kaskádě. Nádrže Vltavské kaskády byly na 
povodňovou událost, která začala v noci ze 
soboty 1. 6. na neděli 2. 6. 2013, připraveny 
v souladu s předpověďmi ČHMÚ. V sobotu 
ráno 1. 6. 2013 byl vytvořen dokonce dvoj-
násobný volný objem (cca 180 mil. m3) ve 
Vltavské kaskádě (Lipno, Orlík, Slapy) oproti 
jejímu vymezenému retenčnímu prostoru. 
V případě Orlické nádrže je vymezený retenční 
prostor 60 mil. m3 a v sobotu ráno byl volný 
dvojnásobek, tedy 120 mil. m3.  Manipulace 
na Vltavské kaskádě před a v průběhu povodně 
umožnily přípravu protipovodňových opatření 
(oddálení odtoku) na dolním úseku Vltavy pod 
kaskádou, a tím došlo k přípravě dolní trati 
Vltavy a přilehlých území na možnost dalšího 
zvýšení odtoku (jednalo se o umístění lodí do 
ochranných přístavů, vystěhování náplavek, 
mnohde i zahájení výstavby protipovodňových 
opatření). Manipulace na Vltavské kaskádě 
probíhaly s ohledem na  průběh povodně na 
neregulované Berounce a Sázavě. Po kulminaci 
dolní Vltavy plnila kaskáda funkci, kdy jednak 
obnovovala volný prostor k zadržení vody a zá-
roveň docházelo ke snižování průtoku na úseku 
Vltavy pod kaskádou s cílem snížit kulminaci 
dolního toku Labe.

Dále bychom asi zacházeli do velkých 
detailů. To můžeme nechat na jindy, ale dů-
ležitá je skutečnost, že každá povodeň je jiná. 
Tato povodeň se vyznačovala tím, že srážky 
byly zejména ve středních polohách a přímo 
v postižených místech. To znamenalo značný 

nárůst průtoků zejména na těch menších vod-
ních tocích, které jindy překročíte, a najednou 
tam tekly desítky m3 vody. Pro mě osobně je 
důležité, že již v průběhu povodně, kdy byly 
manipulace na Vltavské kaskádě podrobe-
ny velké kritice některých starostů obcí na 
dolním toku Vltavy, byla správnost postupu 
manipulací potvrzena odborníky z ČVUT 
a panem profesorem Brožou i dalšími. 

Zpátky ale ke Svazu. Tato povodeň roz-
dmýchala diskusi z řad mnohých starostů nad 
„přehodnocením účelu Vltavské kaskády“. 
Vltavská kaskáda byla budována zejména pro 
nadlepšování průtoků na dolním úseku Vltavy 
a Labe. Možnost její protipovodňové ochrany 
se pohybuje v rozmezí 10–20leté vody. Tato 
otázka bude zcela jistě řešena a nalézt na ni 
správnou odpověď nebude jednoduché, a to 
zejména v období, kdy, ať si to chceme či 
nechceme připustit, budeme řešit zejména 
problematiku sucha a problematiku střídání 
extrémních hydrologických situací. Právě 
v zapojení do řešení této problematiky vidím 
prostor pro aktivity Svazu, které by mohly být 
z hlediska odborného značným přínosem pro 
tuto celospolečenskou diskusi. 

Stránský: Poslední otázka. Chtěl bych zavést 
takovou tradici spočívající v tom, že požádám 
dotazovaného, v tomto případě Vás, aby mi do-
poručil, koho příště požádat o rozhovor a jakou 
otázku mu položit?

Kubala: V průběhu tuším srpna jsem viděl 
v České televizi reportáž o problematice vod-
ních děl postavených v minulosti na cizích 

pozemcích, v souvislosti s nabytím účinnosti 
nového Občanského zákoníku k 1. lednu 
2014. Protože se touto problematikou zabývá-
me již dlouhou dobu, spolu s Ministerstvem 
zemědělství, správci povodí, správci vodních 
toků a dalšími, tak mne docela překvapilo 
zcela jednoznačné vystoupení pana náměstka 
ministryně spravedlnosti sekce legislativně 
právní Mgr. Františka Korbela, PhD. v této 
reportáži,  který se v podstatě vyjádřil, že na-
bytí účinnosti nového Občanského zákoníku 
nemá žádný vliv na výkon správy vodních 
toků. Byl bych sám rád, kdyby tomu tak bylo, 
ale nejsem si tím zcela jist. Proto si myslím, 
že by nejen  celou odbornou vodohospodář-
skou veřejnost, ale i zástupce obcí, vlastníky 
těchto vodních děl i vlastníky pozemků pod 
těmito vodními díly, stejně jako občany, na 
které může mít provoz a údržba takovýchto 
vodních děl dopady např. při ochraně před 
povodněmi,  zajímalo, jaký je pohled pana 
náměstka Mgr. Františka Korbela, PhD. na 
tuto problematiku.

Ing. Václav Stránský

Zbrusu nový Občanský zákoník přinese vodo-
hospodářům jistě i jiné otázky. Prosím proto 
čtenáře, kteří by potřebovali ozřejmit dopady 
nového Občanského zákoníku na obor vod-
ního hospodářství, aby mi svoje otázky panu 
náměstku Korbelovi poslali na stransky@
vodnihospodarstvi.cz.

Malé vodní elektrárny v ČR 2013
perspektivy odvětví po roce 2014 
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a nádržích  a další...

mediální partner

místo konání
hotel DAP, Vítězné nám. 4, Praha 6

Více informací naleznete na 
internetové stránce

www.bids.cz/mve
organizátor

B.i.D. services s.r.o.
Milíčova 20, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 781 017
e-mail: lukas.kosina@bids.cz

Do 20. září 2013 využijte 
možnost registrace za 

poplatek

Konference Průmyslová ekologie 2014
Mezioborová konference pro zájemce o problematiku interakce průmyslových aktivit a životního prostředí

Datum konání: 26.-27. března 2014
Místo konání: Autoklub ČR, Smetanův sál, Opletalova 29, Praha 1
Organizátoři: Cendec, VŠCHT Praha, ČVUT Praha, SEKURKON, s.r.o.
Předseda vědecké rady: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 
(Vlad.Koci@vscht.cz)
Více informací a přihlášky: www.sekurkon.cz/kurz/9817

Témata konference jsou následující:
1. Produktová ekologie, udržitelné stavby a ekodesign. Do sek-

ce budou zařazeny přednášky zaměřené na vývoj a výrobu envi-
ronmentálně šetrných produktů ve stavebnictví, chemické výrobě 
i ostatních průmyslových odvětvích. 

2. Environmentální technologie. Do sekce budou zařazeny příspěv-
ky zaměřené na vývoj nových technologií sloužících ke snižování 
antropogenních environmentálních dopadů

3. Ekoinovace a postupy jejich hodnocení. Do sekce budou zařaze-
ny přednášky zaměřené na hodnocení skutečného environmentál-
ního přínosu ekoinovativních technických a technologických řešení 
metodami jako je LCA, MFA, IOA a další. 

4. Udržitelnost v environmentálním reportingu, marketing a CSR. 
Do sekce budou zařazeny přednášky na téma využití témat udržitel-
nosti produktů při komunikaci se zákazníky, problematiku ověřová-
ní environmentálních prohlášení a ekoznaček a zkušenosti podniků 
s tématy udržitelnosti v EPD, CSR, GRI, ekolabelingu a podobně)

Pod záštitou Hlavní partneři akce Mediální partner
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TNV 75 9011 Hospodaření 
se srážkovými vodami
1. část: Volba způsobu odvodnění 
a technického řešení
Ivana Kabelková, David Stránský a Vojtěch Bareš

Klíčová slova
srážkové vody – udržitelné hospodaření – decentrální zařízení – zne-
čištění srážkových vod – předčištění – přípustnost – proveditelnost

Souhrn
Tento článek je prvním ze třídílné série, která popisuje základní 

principy a vysvětluje stěžejní body nové TNV 75 9011. První část 
popisuje postup volby způsobu odvodnění, kdy jednotlivé způsoby 
(vsakování, odvádění do povrchových vod, odvádění jednotnou 
kanalizací) musí být v pořadí priorit postupně posouzeny z hlediska 
jejich proveditelnosti a přípustnosti. Při volbě technického řešení 
je pak u vsakovacích zařízení kladen důraz na jejich hydraulické 
zatížení pro zohlednění jejich čisticího účinku a u odvádění do vod 
povrchových na opatření pro předčištění srážkové vody v závislosti 
na nutnosti odstraňování určitého druhu znečištění.

u

Úvod
Nakládání se srážkovou vodou ve městech a obcích je jednou 

z kritických podmínek jejich rozvoje. Prudký nárůst zpevněných 
ploch v důsledku rychlé urbanizace spolu s klimatickými změnami 
v posledních desetiletích umocňují ekonomickou a ekologickou 
neudržitelnost konvenčního způsobu odvodnění, založeného na co 
nejrychlejším odvedení srážkových vod z urbanizovaného území 
prostřednictvím stokové sítě do vodních recipientů [1]. Přechod 
k novému pojetí odvodnění urbanizovaných území podle principů 
udržitelného rozvoje, kdy jsou v maximální možné míře napodobo-
vány přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací, 
je proto nevyhnutelný. Základem této koncepce přírodě blízkého 
hospodaření se srážkovými (a to převážně dešťovými) vodami (proto 
se vžila zkratka HDV) je decentralizovaný způsob odvodnění, jehož 
podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku 
a vracet ho do přirozeného koloběhu vody. V nejužším slova smyslu 
jsou přírodě blízká opatření a zařízení HDV taková, která podporují 
výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. V širším 
slova smyslu sem patří i zařízení, která alespoň určitým způsobem 
přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody a k ochraně vod-
ních toků, např. akumulací a užíváním dešťové vody v nemovitostech 
nebo retencí a regulovaným (opožděným) odtokem do stokové sítě.

Zatímco v rozvinutých zemích (např. USA, Kanada, Velká Britá-
nie, Austrálie, Nový Zéland, Německo, Švýcarsko, Nizozemí) je toto 
nové pojetí odvodnění nejrychleji rozvíjející se součástí městského 
odvodnění již po několik desetiletí a je legislativně zakotveno včetně 
nejlepších dostupných technologií či nejlepších postupů při hospo-
daření se srážkovými vodami (tzv. Best Management Practices, BMP), 
v České republice má tento přístup určité zpoždění.

Český právní rámec položil základ pro HDV v roce 2007, kdy se 
v Plánu hlavních povodí ČR [2] objevily formulace zdůrazňující 
nutnost snižovat množství srážkových vod odváděných kanalizací 
a zlepšit podmínky pro jejich přímé vsakování do půdního prostředí, 
a požadavek na uplatnění koncepce nakládání s dešťovými vodami, 
umožňující jejich zadržování, vsakování i přímé využívání v genere-
lech odvodnění urbanizovaných území. Na požadavky PHP v r. 2009 
navázala Politika územního rozvoje ČR [3]. V roce 2009 proběhla 
novelizace Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území [4] a nabyla účinnosti Vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby [5], které konkretizují priority 
a požadavky HDV na stavebním pozemku (pokud není plánováno jiné 
využití srážkových vod, např. pro provoz stavby či závlahu). Zásadním 
legislativním nástrojem hospodaření se srážkovými vodami pak byla 
novelizace Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v roce 2010 [6], v rámci 
níž byla přidána definice srážkových vod a založena povinnost hos-
podařit se srážkovou vodou přímo na pozemku stavby, a to nejenom 
u novostaveb, ale též při změnách staveb a při změnách jejich užívání.

V letech 2012 a 2013 vešly v platnost dvě normy týkajících sráž-
kových vod, a to ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod [7] 
a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami [8]. Současný 
právní rámec a zaměření obou norem jsou graficky vyjádřeny na obr. 1.

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, kterou po odbor-
né stránce zpracovali autoři tohoto článku, vychází z obdobných tech-
nických předpisů používaných zejména v Německu[9, 10], Rakousku 
[11, 12, 13], Švýcarsku [14] a Velké Británii [15] a jejím předmětem je:
•	 návod ke správné volbě způsobu odvodnění podle priorit daných 

legislativou a ke správnému technickému řešení,
•	 specifikace technického řešení – objektů a zařízení včetně jejich 

schémat,
•	 postupy dimenzování objektů a zařízení doprovázené výpočetními 

příklady,
•	 požadavky na provoz objektů včetně specifikace údržby jednotli-

vých objektů a zásad pro jejich realizaci a předání do užívání.
Tento článek je prvním ze třídílné série, která vznikla na základě 

TNV 75 9011 [8], a popisuje blíže některé aspekty důležité při volbě 
způsobu odvodnění a technického řešení. Nejedná se o doslovnou 
a úplnou citaci normy. Ve 2. části pak bude pozornost soustředěna na 
hodně diskutované aspekty při projednávání normy, tj. na stanovení 
přípustného odtoku ze stavebních pozemků a jeho regulaci. Ve 3. části 
bude čtenář seznámen s principy dimenzování objektů a zařízení HDV 
a budou uvedeny příklady návrhových výpočtů pro některá typická 
decentrální zařízení. 

Volba způsobu odvodnění
Zásadní změnou, kterou HDV přináší, je větší spektrum možností, 

kam srážkovou vodu odvést. Oproti dřívějšímu stavu, kdy byla sráž-
ková voda výhradně odváděna do jednotné či dešťové kanalizace, 
HDV nabízí více typů příjemců1 srážkových vod a navíc jim přiřazuje 
různé priority. 

Volba způsobu odvodnění respektuje priority dané Vyhláškou č. 
501/2006 Sb. [4], kdy stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby 
na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze 
zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich 
jiné využití; přitom musí být řešeno:
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se 

závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li 
možné vsakování;

1  Typ prostředí, do kterého jsou srážkové vody odváděny. Může jím být ovzduší, 
půdní a horninové prostředí, povrchová voda (prostřednictvím svodnic nebo 
dešťové kanalizace), nebo jednotná kanalizace.

Obr. 1. Povinnost hospodařit se srážkovou vodou vyplývající z čes-
kého právního rámce a zaměření norem ČSN 75 9010 [7] a TNV 
75 9011 [8]
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2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací 
k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich 
možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich 
zachycení;

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich 
regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
TNV 75 9011 navíc doporučuje, aby alespoň 30 % ze zastavěné 

plochy pozemku umožnilo odpar přímo (evaporace) nebo prostřed-
nictvím vegetace (transpirace), např. prostřednictvím vegetačních 
střech či vegetačních krytů fasád.

Při volbě příjemce vod ze srážkového odtoku se pak postupuje dle 
priorit uvedených výše a studuje se jejich místní proveditelnost a pří-
pustnost, z nichž vyplyne technické řešení včetně případné nutnosti 
předčištění srážkových vod. Místní proveditelnost zodpovídá otázku, 
zda je zaústění do příjemce technicky realizovatelné, a přípustnost 
otázku, zda zaústění srážkových vod neohrožuje příjemce z hlediska 
jakosti či množství vod. Přitom je vždy nutno začít od posouzení mož-
nosti vsakování, až poté posoudit možnost odvedení do povrchových 
vod (přímé – prostřednictvím svodnic nebo nepřímé – prostřednictvím 
dešťové kanalizace) a až v poslední řadě možnost zaústění do jednotné 
kanalizace. Jinak formulováno: aby bylo možné přejít k prioritě č. 2, 
musí být věrohodně vyloučena priorita č. 1 (tzn., že je nepřípustná 
či neproveditelná), a obdobně – aby bylo možné přejít k prioritě č. 3, 
musí být věrohodně vyloučeny priority č. 1 a 2.

Technická proveditelnost určitého způsobu odvodnění v dané 
lokalitě závisí především na:
•	 velikosti odvodňované plochy a množství srážkových vod,
•	 geologických podmínkách,
•	 dostupnosti vodního toku nebo kanalizace a na prostorových mož-

nostech,
•	 možnostech retence,

•	 stavebních a technologických možnostech,
•	 sousedských právních vztazích.

Přípustnost se posuzuje ve vztahu k příjemci srážkových vod a její-
mi hlavními kritérii jsou aspekty ochrany podzemních vod, povrcho-
vých vod a půdy. Se srážkovými vodami se nakládá dle stupně jejich 
znečištění, přičemž není vhodné směšovat málo znečištěné a vysoce 
znečištěné srážkové vody a vody s různými typy znečišťujících látek, 
vyžadující odlišné způsoby předčištění. V souvislosti s tím norma 
uvádí přehlednou tabulku typických znečišťujících látek na jednot-
livých typech ploch a kvantifikuje očekávané znečištění srážkových 
vod (tab. 1).

Při volbě způsobu odvodnění musí být též rozhodnuto o příjemci 
vod z bezpečnostních přelivů (v souladu s § 6, odst. 4 [5]), a to u vsa-
kovacích zařízení dle ČSN 75 9010 [7], u ostatních se doporučuje, aby 
příjemce byl stejný jako příjemce vod z regulovaného odtoku. Přepady 
z bezpečnostních přelivů mohou být též zaústěny do následných 
opatření HDV (řetězení opatření). 

Volba technického řešení
Vsakování

Proveditelnost a přípustnost vsakování stanoví ČSN 75 9010 [7], 
a to především způsob, rozsah a výstupy geologického průzkumu pro 
vsakování a dále klasifikaci srážkových vod z hlediska jejich znečištění 
(vody přípustné, podmínečně přípustné a vody z potenciálně výraz-
něji znečištěných ploch) a přípustnosti různých způsobů vsakování. 
V některých oblastech TNV 75 9011 [8] problematiku vsakování dopl-
ňuje, zejména o důraz na hydraulické zatížení zařízení pro zohlednění 
jeho čisticího účinku a o bližší specifikaci podmínečně přípustných 
vod a způsobů předčištění. 

Aspekty ovlivňující technické řešení vsakování jsou:
•	 Proveditelnost vsakování z geologického hlediska, zejména:

Tab. 1. Typické znečišťující látky na jednotlivých typech ploch a očekávané znečištění srážkových vod
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Střechy

vegetační extenzivní

vegetační intenzivní

○
○

○
○

○
○

○
○

○
●

○
●

○
○

○
○

inertní ● ● ○/● ○/● ○/● ○/● ○/● ○
s plochou neošetřených kovových částí 
do 50 m2 ● ● ● ○/● ○/● ○/● ○/● ○
s plochou neošetřených kovových částí 
50 m2 až 500 m2 ● ● ●● ○/● ○/● ○/● ○/● ○
s plochou neošetřených kovových částí 
nad 500 m2 ● ● ●●● ○/● ○/● ○/● ○/● ○

Zatravněné plochy ●/●●● ●/●●● ○ ○ ● ● ○/● ○
Komunikace  
pro chodce a cyklisty ●● ● ○/● ○/● ● ● ● ○/●

Parkoviště

málo frekventovaná (osobní auta) ●● ● ● ● ● ● ● ●
(vysoce) frekventovaná (os. auta a busy) ●● ●● ●● ●● ● ● ● ●●
nákladní autad ●●● ●●● ●●● ●●● ● ● ● ●●

Pozemní komunikace

málo frekventovanéa (příjezdy k domům) ●● ● ● ● ● ● ● ●
středně frekventovanéb ●● ●● ●● ●● ● ● ● ●●
vysoce frekventovanéc ●● ●●● ●●● ●●● ● ● ● ●●●

Plochy u skladišť, 
manipulační plochy ●/●●● ●/●●● ●/●●● ●/●●● ● ● ● ●/●●
Komunikace 
zemědělských areálů ●●● ●●● ●● ●● ●●● ●●● ●●● ○/●
○
●
●●
●●●
/

neznečištěná srážková voda
mírně znečištěná srážková voda
středně znečištěná srážková voda
vysoce znečištěná srážková voda
až

a < 300 automobilů za 24 h, např. příjezdy k domům a místní komunikace v obytné zástavbě
b 300 automobilů až 15 000 automobilů za 24 h
c

d

nad 15 000 automobilů za 24 h, obvykle dálnice a rychlostní silnice
parkoviště, která nejsou součástí veřejných komunikací
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– vsakovací schopnost půdního a horninového prostředí, která 
určuje velikost vsakovací plochy vsakovacího zařízení (čím 
větší je koeficient vsaku, tím menší může být tato plocha);

– mocnost špatně propustných krycích vrstev (nad půdním 
a horninovým prostředím, do něhož se vsakuje), která ovlivňuje 
technické a konstrukční řešení vsakovacího zařízení;

– vzdálenost hladiny podzemní vody, která limituje možnou 
hloubku vsakovacího zařízení; úroveň základové spáry vsa-
kovacího zařízení by měla být alespoň 1,0 m nad maximální 
hladinou podzemní vody [7].

•	 Proveditelnost vsakování z hlediska prostorových a sklonitostních 
poměrů území:
– prostorové možnosti, které ovlivňují, zda je možno realizovat 

povrchové vsakovací zařízení či zda je nutno použít podzemní 
vsakovací zařízení;

– sklon terénu, kdy ve sklonitém terénu (více než 5 %) je povr-
chové vsakování (zejména plošné) často 
nevhodné či nemožné;

– prostorové možnosti, které jsou rozho-
dující pro velikost vsakovací plochy 
a retenčního objemu vsakovacího zaří-
zení;

– prostorové možnosti, které mohou 
určovat poměr připojené redukované 
odvodňované plochy a vsakovací 
plochy vsakovacího zařízení Ared/Avsak, 
směrodatný pro hydraulické zatížení 
vsakovacího zařízení a jeho čisticí úči-
nek; čím nižší je hydraulické zatížení 
zařízení, tím vyšší je jeho čisticí účinek.

 Z hlediska dodržení podmínek a nároků 
na funkci vsakovacího zařízení je nutné 
prostorové uspořádání stavby koordinovat 
s návrhem vsakovacího zařízení.

•	 Přípustnost vsakování z hlediska znečištění 
srážkových vod, kdy:
– pro vody přípustné je možno použít po-

vrchová a podzemní vsakovací zařízení;
– vody podmínečné přípustné smí být 

vsakovány povrchově přes zatravně-
nou humusovou vrstvu; při vsakování 
v podzemních vsakovacích zařízeních 
musí být nejprve předčištěny (to platí 
i pro vody ze střech s plochou povrchu 
neošetřených kovových částí přichá-
zející do kontaktu se srážkovou vodou 
50 až 500 m2, je-li napojena na jedno 
vsakovací zařízení [10, 13, 14]);

– vsakování vod potenciálně vysoce 
znečištěných (např. vod ze středně 
a vysoce frekventovaných pozemních 
komunikací a parkovišť i vod ze střech 
s plochou povrchu neošetřených ko-
vových částí nad 500 m2) představuje 
významné environmentální riziko. Po-
kud mají být tyto vody ve výjimečných 
případech vsakovány, je nutné zachytit 
celý jejich objem, příslušným způso-
bem ho předčistit a před vypuštěním 
do vsakovacího zařízení prokázat jejich 
vyhovující jakost vzorkováním. K jejich 
vsakování je nutný souhlas vodopráv-
ního úřadu [7];

– přípustnost vsakování srážkových vod 
odtékající z ploch u skladišť, manipu-
lačních ploch a účelových komunikací 
zemědělských areálů je nutno posuzo-
vat individuálně s ohledem na jejich 
znečištění a možnosti předčištění;

– vsakování v místech se starou ekologic-
kou zátěží je zakázáno.

Pro volbu technického řešení vsakování 
uvádí TNV doporučené způsoby vsakování 
srážkových vod z různých typů ploch s ohle-
dem na jejich znečištění a na hydraulické 
zatížení vsakovacího zařízení a jeho čisticí 

účinek (tab. 2). Z této tabulky je rovněž patrné, kdy je popřípadě 
nutno doplnit předčištění srážkových vod (upraveno podle [9, 10, 
11, 13]). Způsoby předčištění srážkových vod při vsakování a jejich 
účinnost pro různé druhy znečištění jsou v normě též doporučeny 
(tab. 3) (upraveno podle [12]).

Přednostním způsobem vsakování je povrchové vsakování přes 
souvislou zatravněnou humusovou vrstvu, a to nízko zatěžované 
plošné (Ared/Avsak ≤ 5) nebo v průlehu či v průlehu doplněném rýhou 
(5 < Ared/Avsak ≤ 15). Tento způsob je vhodný pro odstraňování všech 
typických druhů znečištění obsažených v přípustných a podmínečně 
přípustných srážkových vodách. 

Při plošném vsakování přes nesouvisle zatravněnou plochu nedo-
statečné tloušťky humusové vrstvy (např. zatravňovací tvárnice) nebo 
bez zatravněné humusové vrstvy (např. porézní povrchy) je účinnost 
čištění velmi nízká. Propustné zpevněné povrchy slouží především ke 
snížení srážkového odtoku v místě jeho vzniku a nejsou považovány 

Způsob vsakování

Typ plochy

Povrchové vsakování
Podzemní  
vsakování

Přes zatravněnou 
humusovou vrstvu

Přes 
nesouvisle 

zatravněnou 
humus. 
vrstvu

Bez zatravněné 
humusové vrstvy
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Vegetační střechy extenzivní
Vegetační střechy intenzivní

++
++

++
++

++
++

o
o

o
o

++
-

++
-

Střechy a terasy z inertních materiálů ++ ++ ++ o o ++ +
Střechy s plochou neošetřených kovových 
částí do 50 m2 ++ ++ + o o + +

Komunikace pro chodce a cyklisty ++ ++ + + + + -
Málo frekventovaná parkoviště os. aut ++ ++ + + + - -
Málo frekventované pozemní komunikacea 
(příjezdy k domům)

++ ++ + + + - -

Střechy s plochou neošetřených kovových 
částí 50 m2  až 500 m2 ++ ++ + o o - --

Středně frekventované pozemní komuni-
kaceb ++ ++ + -- -- -- --

(Vysoce) frekventovaná parkoviště (osobní 
auta a autobusy)

++ + + -/-- -/-- -- --

Střechy s plochou neošetřených kovových 
částí nad 500 m2 ++ + + o o -- --

Vysoce frekventované pozemní komuni-
kacec ++ + + -- -- -- --

Plochy u skladišť, manipulační plochy +/-/-- -/-- -- -- -- -- --
Komunikace zemědělských areálů +/-/-- -/-- - -- -- -- --
Parkoviště nákladních autd -- -- -- -- -- -- --

++
+
-
--

o
/

přípustné
zpravidla přípustné, popřípadě vhodné předčištění
problematické, nutné předčištění
nepřípustné, nevhodné způsoby uvedenými v této tabulce; vody z těchto ploch mohou být 
ve výjimečných případech vsakovány po splnění požadavků článku 5.1.2.4.
nepoužívá se
až

 a, b, c, d viz Tab. 1

Tab. 2. Doporučené způsoby vsakování srážkových vod z různých typů ploch s ohledem na 
jejich znečištění
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za vsakovací zařízení, do nichž by měla být 
odváděna voda z jiných zpevněných povrchů.

Vsakování v centrální vsakovací nádrži 
nebo v systému průlehů a rýh má v důsledku 
vyššího hydraulického zatížení (Ared/Avsak > 
15) nižší účinnost čištění. Pro vysoce znečiště-
né vody je nutno doplnit předčištění, zejména 
zachycení nerozpuštěných látek. 

Podzemní vsakovací zařízení s přímým 
vsakováním do propust nějších vrstev 
půdního a horninového prostředí bez 
průchodu zatravněnou humusovou vrstvou 
jsou přípustná pouze pro nejméně znečištěné 
srážkové vody a volí se pouze výjimečně. 
Dává se přednost podzemnímu vsakování 
liniovému (vsakovací rýhy) a plošnému 
(podzemní prostory vyplněné štěrky nebo 
bloky) před bodovým (vsakovací šachty). 
Podzemní vsakovací zařízení musí být 
chráněna předčisticím zařízením, zejména pro 
zachycení nerozpuštěných látek, popřípadě 
i jiných druhů znečištění [7].

V případě nedostatečné vsakovací schop-
nosti půdního a horninového prostředí 
prokázané geologickým průzkumem je nutné 
kombinovat vsakování s regulovaným odtokem 
do povrchových vod či jednotné kanalizace.

Odvádění do povrchových vod
Z hlediska proveditelnosti se pro odvádění 

srážkových vod do vod povrchových u každé 
stavby hodnotí:
•	 dostupnost povrchových vod, která závisí 

na vzdálenosti odvodňované stavby od 
vhodného místa napojení do povrchových 
vod, stávajících svodnic nebo dešťové kana-
lizace, na výškových poměrech území a na 
majetkoprávních vztazích,

•	 dostupnost stávajících svodnic nebo deš-
ťové kanalizace, jejichž prostřednictvím by 
měla být srážková voda do vod povrchových odvedena.
V případě jednoduchých staveb pro bydlení a rekreaci se za pro-

veditelné zpravidla považuje napojení do vzdálenosti nepřesahující 
100 m, v případě větších stavebních projektů až 500 m, a zároveň 
možnost provést odvodnění gravitačně.

Přípustnost odvádění srážkových vod do vod povrchových závisí na:
•	 míře a druhu jejich znečištění,
•	 míře ochrany povrchových vod (např. citlivé oblasti, rybné vody, 

vodárenské účely),
•	 ohrožení vodních toků hydrobiologickým stresem v důsledku 

zaústění srážkových odtoků.
Přípustnost odvádění do vod povrchových z hlediska znečištění 

srážkových vod a doporučená opatření pro jejich předčištění z růz-
ných typů ploch jsou uvedena v tab. 4: 
•	 U nízko znečištěných srážkových vod (např. vod z vegetačních 

či inertních střech a střech s neošetřenými kovovými částmi do 
500 m2, komunikací pro chodce a cyklisty a málo frekventovaných 
parkovišť a pozemních komunikací) není zapotřebí provádět žádná 
opatření pro jejich předčištění před zaústěním do povrchových vod. 

•	 Podle očekávané míry znečištění srážkových vod z pozemních 
komunikací a parkovišť se doporučuje alespoň jednoduché me-
chanické předčištění a zadržení či odloučení lehkých kapalin. Při 
vyšším znečištění nebo u povrchových vod, u nichž je nutná vyšší 
ochrana, jsou vhodné retenční půdní filtry, popř. filtrace přes ad-
sorpční materiál pro zachycení těžkých kovů.

•	 Srážkové vody ze střech s neošetřenými kovovými částmi o ploše 
větší než 500 m2 je před zaústěním do povrchových recipientů 
nutno předčistit filtrací přes zatravněnou humusovou vrstvu či 
v zařízení s adsorpcí těžkých kovů [10].

•	 Přípustnost odvádění srážkových vod odtékajících z ploch u skla-
dišť, manipulačních ploch a účelových komunikací zemědělských 
areálů je nutno posuzovat individuálně s ohledem na jejich znečiš-
tění a možnosti předčištění.

•	 Srážkové vody z parkovišť nákladních aut, která nejsou součástí 
veřejných pozemních komunikací a kde hrozí zvýšené riziko zne-
čištění, je dovoleno odvádět do povrchových vod pouze po nároč-

nějším mechanickém předčištění a zadržení či odloučení lehkých 
kapalin.
Pro výpočet přípustného odtoku ze stavebního pozemku se dopo-

ručuje hodnota specifického odtoku 3 l/(s×ha), avšak z provozních 
důvodů hodnota regulovaného odtoku z  jednoho zařízení HDV (tj. 
obvykle z jedné stavby) nemá být nižší než 0,5 l/s. Přípustnému odtoku 
a jeho regulaci se bude podrobněji věnovat část 2.

Způsob čištění Zařízení
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Zachycení hrubých 
nečistot

Vtokové mřížky ++ -- -- -- -- --
Lapače listí ++ -- -- -- -- --
Česle ++ -- -- -- -- --
Síta +, o -- -- -- -- --

Vsakování přes 
zatravněnou humusovou 
vrstvu (filtrace, adsorpce, 
biologické čištění)

Průlehy
Průlehy-rýhy 
Vsakovací nádrže

++ ++ ++ ++ ++ ++

Gravitační separace látek 
(sedimentace pevných 
částic a vyplavání 
lehkých látek)

Kalové jímky
Usazovací nádrže

++ ++ ++ ++ -- --

Odlučovače lehkých ka-
palin s kalovou jímkou

++ ++ + ++ -- --

Filtrace mechanická
Pískové a štěrkové filtry ++ ++ + -- -- +
Geotextilie ++ ++ + -- -- --

Filtrace přes adsorpční 
materiál

Aktivní uhlí, koks o o ++ ++ ++ --
Zeolity o o ++ ++ + --
Hydroxidy železa  
a hliníku

o o ++ -- -- --

Adsorbenty olejů -- -- -- ++ -- --
++
+
o
-
--

vhodné
podmínečně vhodné
ve spojení s dalšími opatřeními
spíše nevhodné
nevhodné

Tab. 3. Způsoby předčištění srážkových vod při vsakování a účinnost pro různé druhy 
znečištění

Typ plochy Opatření
Vegetační střechy
Střechy z inertních materiálů
Střechy s plochou neošetřených 
kovových částí do 500 m2

Komunikace pro chodce a cyklisty
Málo frekventovaná parkoviště 
osobních aut
Málo frekventované pozemní ko-
munikacea (příjezdy k domům)

není nutné

Středně frekventované pozemní 
komunikaceb

(Vysoce) frekventovaná parkoviště 
(osobní auta a autobusy)

minimální požadavek: jednoduché 
mechanické předčištění – kalová 
jímka s nornou stěnou pro zadržení 
lehkých kapalin; pokud možno, 
doplnit o filtraci 

Střechy s plochou neošetřených 
kovových částí nad 500 m2

filtrace přes zatravněnou humuso-
vou vrstvu nebo filtrace přes adsor-
benty těžkých kovů

Vysoce frekventované pozemní 
komunikacec

Plochy u skladišť, manipulační 
plochy 
Komunikace zemědělských areálů 
Parkoviště nákladních autd

minimální požadavek: náročnější 
mechanické předčištění – odlučovač 
lehkých kapalin, usazovací nádrž 
s nornou stěnou; pokud možno, 
doplnit o filtraci, příp. filtrace přes 
adsorpční materiály

a, b, c, d  viz Tab. 1

Tab. 4. Doporučená opatření pro předčištění srážkových vod z růz-
ných typů ploch při zaústění do povrchových vod
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Nižší hodnota přípustného od-
toku může být za účelem zvýšené 
ochrany vodních toků stanovena 
vodoprávním úřadem v případě, 
že je provedeno posouzení hyd-
raulické kapacity a hydrobiolo-
gického stresu ve vodním toku. 
Ve výjimečných případech může 
být se souhlasem vodoprávní-
ho úřadu povolena i jiná (vyš-
ší) hodnota přípustného odtoku 
v případě rekonstrukcí pozemních 
komunikací v zastavěném území 
obce, u kterých je prokazatelně 
technicky nemožné dodržet tuto 
hodnotu. Stanovení této hodnoty 
se provádí na základě posouzení 
hydraulické kapacity a hydrobio-
logického stresu ve vodním toku 
kombinovaným přístupem při 
zohlednění všech zaústění srážko-
vých vod (včetně vod z dešťových 
oddělovačů), které v posuzovaném 
úseku vodního toku mohou spolu-
působit [16].

V případě, že srážkové vody jsou 
odváděny do vod povrchových pro-
střednictvím stávajících svodnic či 
stávající dešťové kanalizace, stanoví 
přípustný odtok do svodnic jejich 
správce a do dešťové kanalizace 
její vlastník a/nebo provozovatel 
na základě posouzení hydraulické 
kapacity svodnic a dešťové kana-
lizace z hlediska možného vzniku 
přetížení a záplav (viz povolené 
četnosti přetížení podle ČSN EN 
752 [17]), při respektování přípustného odtoku ze stavebního pozemku. 
Potřebu provedení výpočtu ověřujícího schopnost svodnic či dešťové 
kanalizace odvést bezpečně srážkové vody z nové zástavby (za účelem 
umožnění či odmítnutí nového napojení) zváží vlastník/provozovatel 
s ohledem na velikost připojovaných ploch.

Při technickém řešení je preferovaným způsobem odvedení sráž-
kových vod do vod povrchových prostřednictvím svodnic, které 
podporuje výpar a snížení kulminačních odtoků. 

Retenční objekty pro zdržení odtoku mohou být suché (poldry) 
nebo se zásobním prostorem (tj. se stálým nadržením). S ohledem 
na krajinotvornou a estetickou funkci a podporu evapotranspirace je 
vhodné navrhovat retenční objekty především jako povrchové nádrže 
se zatravněnými břehy, případně části retenčních dešťových nádrží se 
zásobním prostorem provozovat jako biotop s biologickým čištěním 
vody. Vhodné jsou též umělé mokřady (mělké nádrže se stálým na-
držením a s vodními rostlinami, plnícími funkci biologického čištění 
srážkových vod), které jsou určené ke zvýšení vlhkostních poměrů, 
úpravě jakosti vody, retenci a regulaci odtoku vody. Každý retenční 
objekt musí být vybaven regulátorem odtoku a bezpečnostním pře-
livem. V územích a na pozemcích, kde není dovoleno vsakování 
(staré ekologické zátěže, podzemní stavební objekty apod.), musí být 
retenční objekty konstrukčně řešeny tak, aby nedocházelo k průsaku 
vody do horninového podloží.

Volba opatření pro předčištění srážkové vody při jejím zaústění do 
vod povrchových závisí na nutnosti odstraňování určitého druhu 
znečištění. Doporučená opatření pro předčištění srážkových vod 
z různých typů ploch uvádí v normě tabulka (tab. 5), obdobně jako 
v případě vsakování. Zařízení pro předčištění srážkových vod před 
zaústěním do povrchových vod pracují na stejných principech jako 
při vsakování, navíc jsou však často řešena tak, aby plnila současně 
čisticí a retenční funkci (viz výše). Pro zvýšení účinnosti se mecha-
nické čištění sedimentací či filtrací doplňuje biologickým čištěním 
pomocí vegetace nebo v půdě.
Odvádění do jednotné kanalizace

Z hlediska proveditelnosti se pro odvádění srážkových vod do jed-
notné kanalizace u každé stavby hodnotí dostupnost jednotlivých stok, 
která závisí na vzdálenosti odvodňované stavby od vhodného místa 
napojení na stávající jednotnou kanalizaci, na výškových poměrech 
území a majetkoprávních vztazích. Obdobně jako u odvádění do vod 
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Gravitační separace 
látek (sedimentace 
pevných částic a vy-
plavání lehkých látek)

Kalové jímky 
Usazovací nádrže

++ ++ ++ ++ -- --

Dešťové nádrže ++ ++ ++ ++ -- --
Hydrodynamické odlučovače ++ + + -- -- --
Odlučovače lehkých kapalin ++ ++ + ++ -- --

Sedimentace a biolog-
ické čištění

Retenční nádrže se zásobním 
objemem, mokřady

+, o ++ ++ -, o ++ ++

Filtrace mechanická
Pískové a štěrkové filtry ++ ++ + -- -- +
Geotextilie ++ ++ + -- -- --

Filtrace a biologické 
čištění (popř. přes 
půdní vrstvu)

Pískové a štěrkové filtry po-
rostlé vegetací

+, o ++ ++ - ++ ++

Průlehy – rýhy
Retenční půdní filtry

+, o ++ ++ ++ ++ ++

Filtrace přes adsorpční 
materiál

Aktivní uhlí, koks o o ++ ++ ++ --
Zeolity o o ++ ++ + --
Hydroxidy železa a hliníku o o ++ -- -- --
Adsorbenty olejů -- -- -- ++ -- --

++
+
o
-
--

vhodné
podmínečně vhodné
ve spojení s dalšími opatřeními
spíše nevhodné
nevhodné

Tab. 5. Způsoby předčištění srážkových vod při zaústění do povrchových vod a účinnost pro různé 
druhy znečištění

povrchových se v případě jednoduchých staveb pro bydlení a rekreaci 
za proveditelné zpravidla považuje napojení na jednotnou kanalizaci 
do vzdálenosti nepřesahující 100 m, v případě větších stavebních 
projektů až 500 m, a zároveň možnost provést odvodnění gravitačně.

Pro přípustnost z hlediska znečištění je podstatné to, že připoje-
ním srážkových vod do jednotné kanalizace nesmí být překročeny 
hodnoty ukazatelů znečištění stanovené v kanalizačním řádu pro 
odpadní vody. 

Pro výpočet přípustného odtoku platí stejná doporučení jako v pří-
padě odvádění do povrchových vod (tj. specifický odtok 3 l/(s×ha), 
min. regulovaný odtok z  jednoho zařízení HDV 0,5 l/s).

Nižší hodnota přípustného odtoku nebo v případě rekonstrukcí 
pozemních komunikací v zastavěném území obce, u kterých je 
prokazatelně technicky nemožné dodržet hodnotu vypočtenou na 
základě specifického odtok 3 l/(s×ha), i jiná (vyšší) hodnota, může být 
stanovena vlastníkem a/nebo provozovatelem kanalizace se souhlasem 
vodoprávního úřadu, a to na základě posouzení hydraulické kapacity 
jednotné kanalizace z hlediska jejího přetížení (viz povolené četnosti 
přetížení podle ČSN EN 752 [17]), posouzení emisních a imisních 
kritérií dešťových oddělovačů (např. dle [16]) a posouzení kapacity 
ČOV. Potřebu provedení výpočtu ověřujícího schopnost jednotné ka-
nalizace odvést bezpečně srážkové vody z nové zástavby (za účelem 
umožnění nebo odmítnutí nového napojení) zváží vlastník a/nebo 
provozovatel s ohledem na velikost připojovaných odvodňovaných 
ploch. Výpočet se provede v projektové dokumentaci, případně může 
být nutný přepočet generelu odvodnění obce. 

Preferovaným způsobem technického řešení odvedení srážkových 
vod do jednotné kanalizace je opět odvedení prostřednictvím svod-
nic. Před zaústěním srážkových vod do jednotné kanalizace je nutné 
realizovat opatření zamezující vniku nerozpuštěných látek a ropných 
látek. Retenční objekty jsou konstrukčně řešeny obdobně jako v přípa-
dě odvádění srážkových vod do vod povrchových.

Závěry
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami pomáhá naplňo-

vat státem zaváděnou ekologicky i ekonomicky udržitelnou koncepci 
nakládání se srážkovými vodami. Přestože je norma orientována 
zejména na novou zástavbu (a stavby, u nichž jsou prováděny změny 
nebo měněno jejich využití [4]), její principy a technická řešení jsou 
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aplikovatelné i ve stávající zástavbě při odpojování zaústění srážko-
vého odtoku z nepropustných ploch do stokové sítě. To může být 
vhodným řešením v případech, kdy stoková síť je přetížena a neplní 
dostatečně svoji funkci, v okamžiku zavedení ekonomických moti-
vačních nástrojů (zpoplatnění odvádění srážkových vod) či v případě 
zájmu vlastníka nemovitosti chovat se udržitelně bez ohledu na 
ekonomickou výhodnost.

Při plánování prostorového uspořádání stavby je nutné minimali-
zovat riziko, které vzniká v okamžiku, kdy je prostorové uspořádání 
stavby navrženo dříve, než je řešeno její odvodnění. Výsledkem této 
situace může být nemožnost dodržení návrhových parametrů HDV 
a tím nutnost změny uspořádání stavby (např. změny ploch střech, 
komunikací či typu jejich povrchů). Proto je důležité prostorové 
uspořádání stavby řešit současně a v interakci s jejím odvodněním.

V obecné rovině doporučuje TNV koordinovat volbu způsobu od-
vodnění jednotlivých stavebních pozemků s územním plánováním 
obce. Tento krok je zásadní z hlediska rozvoje měst a obcí, neboť sou-
časný stav legislativy je orientován pouze na jednotlivého stavebníka 
a často tak vznikají řešení, která jsou sice lokálně technicky správná, 
nicméně z pohledu širšího celku nevhodná. Tato problematika však 
odborně i technicky přesahuje rozsah zpracované TNV a vyžaduje 
zpracování samostatného předpisu, orientovaného nikoliv na vodo-
hospodáře, ale na urbanisty a architekty.

Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných 
v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy č. MSM 6840770002.
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This paper is the first one of a three part series based on TNV 75 
9011 Sustainable Stormwater Management. The paper describes the 
procedure of the choice of the drainage concept, when the concepts 
(stormwater infiltration, separate system, combined system) have to 
be subsequently examined as to their admissibility and feasibility. 
Selecting the technical solution, the focus is put on the hydraulic 
loading of the infiltration devices reflecting their treatment efficiency 
and on the stormwater treatment measures suitable for the removal 
of specific pollutants in the separate system.
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Inhibícia druhého stupňa 
nitrifikácie  
na ČOV Duslo a. s. Šaľa
Mikuláš Buday, Peter Németh, Alena Andrášiová

Kľúčové slová
priemyselné odpadové vody – dvojkalová aktivácia – nitrifikácia – 
nitritácia – inhibícia

Súhrn
Biologická čistiareň odpadových vôd Duslo a. s. Šaľa s dvojstup-

ňovou, dvojkalovou aktiváciou čistí cca 300 m3.h-1 odpadových vôd. 
Z celkového objemu aktivačných nádrží aj v prvom aj v druhom 
stupni aktivácie je 50 % udržiavaných v oxickom a 50 % v anoxic-
kom stave. Významnú časť čistených odpadových vôd (130 m3.h-1) 
tvoria oteplené priemyselné odpadové vody. Z uvedeného dôvodu je 
teplota vody na výstupe z čistiarne odpadových vôd v rozsahu 16 °C 
(v zime) až 32 °C (v lete). pH odpadovej vody je medzi 8 a 9. Koncen-
trácia anorganických solí (hlavne NaCl a NaHCO3) je v oblasti 4 až 
8 g.l-1, z toho asi polovica je NaCl. Koncentrácia Namon je v rozsahu 
120 až 170 mg.l-1. V anoxickej časti prvého stupňa aktivácie sa od-
straňuje NO3-N a NO2-N s vysokou účinnosťou. V oxickej časti tvorba 
NO2-N bola pozorovaná len výnimočne a tvorba NO3-N vôbec nebola 
zaznamenaná. V oxických reaktoroch druhého stupňa aktivácie sa 
tvorí výlučne len NO2-N. Tvorba NO3-N bola pozorovaná len krát-
kodobo, výnimočne pri neštandardných stavoch kvality odpadovej 
vody. V štandardnom stave je úplne inhibovaná. 

u

Úvod
Koncepcia čistenia odpadových vôd v Duslo a. s. Šaľa bola vypra-

covaná na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého 
storočia. Na čistenie odpadovej vody z výroby amoniaku a priemy-
selných hnojív bola postavená ionexová čistiareň odpadových vôd 
(IČOV) pracujúca na princípe zachytávania NH3 a NH4

+ na katexoch 
s následným navrátením zachytených iónov do technológie výroby 
priemyselných hnojív vo forme roztoku NH4NO3 [1]. Na čistenie od-
padových vôd z výroby produktov organickej chémie a splaškových 
odpadových vôd bola postavená biologická čistiareň odpadových 
vôd (BČOV), koncipovaná ako dvojstupňová (dvojkalová) aktivácia. 
V roku 1997 v prvom stupni aktivácie bola realizovaná predradená 
denitrifikácia [2]. 

Na BČOV sa čistí zmes priemyselných a splaškových odpadových 
vôd. Po stránke zdroja znečistenia odpadových vôd významne prevlá-
dajú priemyselné odpadové vody. Výskyt nitritácie bol prvýkrát pozo-
rovaný koncom apríla 2003. Nitratácia však bola úplne inhibovaná. Jej 
výskyt bol krátkodobo pozorovaný až v roku 2010. Krátka informácia 
o inhibícii nitratácie na predmetnej BČOV bola podaná v [3]. Na tomto 
mieste sa podrobnejšie uvádza problematika inhibície druhého stupňa 
nitrifikácie na tejto ČOV v rokoch 2003 až 2011.

Popis technológie a ukazovateľov BČOV
Bloková schéma BČOV je znázornená na obrázku 1. Objem nádrží 

a prietok odpadovej vody je uvedený v tabuľke 1.
S cieľom zlepšenia podmienok biologického čistenia odpadových 

vôd na vstupe do BČOV dňa 8. 4. 2009 bola uvedená do prevádzky 
kaskáda štyroch nádrží označených ako A1. V tejto kaskáde sú čistené 
odpadové vody z výroby produktov organickej chémie a časť splaško-
vých odpadových vôd. Splaškové odpadové 
vody sú pridávané k priemyselným odpado-
vým vodám s cieľom udržiavania koncentrácie 
anorganických solí v zmesovej odpadovej vode 
pod 15 g.l-1. Tieto nádrže sú miešané vertikál-
nymi miešadlami a sú udržiavané v anoxickom 
stave. Prebieha v nich biologická denitrifikácia 
[4]. Dňa 17. 5. 2011 využívanie kaskády bolo 
prerušené z dôvodu začatia rekonštrukčných 
prác na BČOV. Uvedený časový úsek je vyzna-
čený na nasledujúcich obrázkoch 3–20 zvislou 
prerušovanou čiernou čiarou. 

Po prechode anoxickými nádržami kaskády A1 a dosadzovacou 
nádržou k prúdu odpadových vôd sú pridané odpadové vody z IČOV 
a zvyšok splaškových odpadových vôd. Táto zmes odpadových vôd 
vstupuje do kaskády nádrží označených ako A2 a O1 nazývaných 
I. stupeň aktivácie. Dve paralelné nádrže v bloku A2 sú miešané ver-
tikálnymi miešadlami a sú udržované v anoxickom stave. Prebieha 
v nich biologická denitrifikácia. Dve paralelné nádrže v bloku O1 sú 
miešané a prevzdušnené povrchovými aerátormi. Kaskáda štyroch 
nádrží označených ako O2 sa nazýva II. stupeň aktivácie. Prvá a štvrtá 
nádrž je miešaná a prevzdušnená povrchovými aerátormi. Je snaha 
v nich udržať nitrifikáciu. Druhá a tretia nádrž tohto bloku je len mie-
šaná vertikálnymi miešadlami. Prebieha v nich mierna denitritácia. 
Typický priebeh koncentrácie NO2-N v jednotlivých nádržiach II. 
stupňa aktivácie je znázornený na obrázku 2.

Biologicky rozložiteľná časť CHSK v prevažnej miere je tvorená me-
tanolom, acetónom, i-propanolom, metyl-i-butylketónom, toluénom, 
cyklohexanolom a anilínom. Jej biologicky nerozložiteľnú časť tvoria 
deriváty difenylamínu a v menšej miere polyvinylalkohol a častice 
polyvinylacetátových disperzií. Pomer BSK5 : CHSK je v oblasti 0,3 
až 0,4. Zaťaženie kalu (v BSK5) v I. stupni aktivácie bolo v oblasti 0,08 
až 0,1 kg.kg-1.d-1.

Recykel aktivovaného kalu v oboch stupňoch aktivácie je udržia-
vaný v oblasti 0,4 až 0,5. Charakteristické ukazovatele aktivovaných 
kalov sú uvedené v tabuľke 2. Koncentrácia aktivovaného kalu je 
uvedená ako koncentrácia nerozpustených látok stanovená pri 105 °C.

Vzhľadom na kolísanie vlastností vstupujúcej odpadovej vody 
a následne aj vody na výstupe z I. stupňa  aktivácie a vody na výstupe 
z II. stupňa aktivácie (vyčistenej odpadovej vody), proces biologického 
čistenia je podrobne sledovaný odberom vzoriek vody z vybraných 
uzlov a ich analýzou trikrát denne (vždy na začiatku zmeny, o 06:00, 
14:00 a 22:00). Údaj pre ten ktorý deň sa získal ako priemer hodnôt 
jednotlivých analýz. 

Výskyt nitritácie v II. stupni aktivácie bol prvýkrát pozorovaný kon-
com apríla 2003. Z uvedeného dôvodu v ďalšom sú uvedené výsledky 
vyhodnotenia kvality odpadových vôd a činnosti biologickej ČOV od 
1. 1. 2003. Posledným vyhodnocovaným dňom je 14. 12. 2011. Nasle-
dujúci deň bola zmenená technologická zostava BČOV uvedením jej 
zrekonštruovanej časti do skúšobnej prevádzky. Podrobné vyhodnotenie 
je prezentované za uvedené obdobie, t.j. za 3 270 kalendárnych dní.

Obr. 1. Bloková schéma BČOV Duslo a.s. Šaľa

Obr. 2. Znázornenie koncentrácie NO2-N 
jednotlivých reaktoroch II. stupňa aktivácie 

Obr. 3. Znázornenie časového priebehu tep-
loty vody na výstupe z II. stupňa aktivácie

Tab. 1. Objemy nádrží, prietok odpadovej vody a jej zdržná doba 

 A1 A2 O1 O2

Q  [m3.h-1] 140 300 300 300

V  [m3] 875 2 650 2 650 2 650

Θ  [h] 6,3 8,8 8,8 8,8

Tab. 2. Charakteristické ukazovatele aktivovaných kalov

 kaskáda A1 I.° aktivácie II.° aktivácie

koncentrácia  [g.l-1] 12 až 15 8 až 9 5 až 6

kalový index  [ml.g-1] 25 až 40 30 až 40 30 až 50

vek  [deň] 13 až 17 8 až 12 13 až 17
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Na diskutovanej BČOV oteplené priemysel-
né odpadové vody (varákové zvyšky a parné 
kondenzáty) tvoria významnú časť (130 m3.h-1) 
čistených odpadových vôd. Teplota čiste-
nej odpadovej vody síce vykazuje sezónne 
kolísanie, ale na významne vyššej teplotnej 
úrovni ako na mestských ČOV. Časový priebeh 
teploty vody na výstupe z II. stupňa aktivácie 
(vyčistenej odpadovej vody) je znázornený 
na obrázku 3. (Na všetkých obrázkoch je 
uvedený 2‑dňový kĺzavý priemer hodnôt).

Vzhľadom na to, že podmienky a výsledky 
čistenia odpadovej vody v jednotlivých stup-
ňoch aktivácie vzájomne sa významne líšia, 
v ďalšom sú tieto údaje uvedené a hodnotené 
oddelene. 

Charakterizácia I. stupňa aktivácie 
Odpadové vody z výroby produktov organickej chémie („organické 

odpadové vody“ – OOV) sú významným zdrojom nielen organických 
látok, ale aj anorganických solí (NaCl, NaHCO3). Koncentrácia rozpus-
tených látok na vstupe do I. stupňa aktivácie je v rozsahu 4 až 8 g.l-1. 
Prítomnosť NaHCO3 v koncentrácii 2 až 4 g.l-1 má za dôsledok vysoké 
pH odpadových vôd na vstupe. Hodnoty kolíšu medzi 7,5 až 9,5. Po 
prechode odpadových vôd nádržami I. stupňa aktivácie sa vplyvom ega-
lizácie kvality vody a denitrifikácie krajné hodnoty pH zmenia na 8 až 9.

Výnimky tvoria časové úseky, keď je výroba organických produktov 
prerušená s cieľom vykonania ročnej údržby strojno-technologického 
zariadenia, z dôvodu porúch zariadenia alebo z dôvodu odbytových 
problémov produktov v dôsledku svetovej hospodárskej krízy. V týchto 
časových úsekoch pH na vstupe určuje prúd odpadových vôd z IČOV 
v množstve 50 až 70 m3.h-1, s priemerným obsahom 1 000 mg.l-1 voľnej 
HNO3. Pri nedostatočnej kyselinovej neutralizačnej kapacite zmesovej 
odpadovej vody pH na vstupe klesne až na 6,0 (výnimočne až na 3,5). 
V prípade veľmi nízkej koncentrácie denitrifikačného substrátu mini-
málne hodnoty pH na výstupe z I. stupňa aktivácie sú v oblasti 6,5. 
V II. stupni aktivácie sa už krajné hodnoty pH významne nemenia. 
Časová závislosť pH na vstupe do I. stupňa aktivácie a na výstupe 
z neho je znázornená na obrázku 4.

Stálou zložkou odpadových vôd vstupujúcich do BČOV sú zlúčeni-
ny dusíka (Norg, Namon, NO2-N, NO3-N). V I. stupni aktivácie prebieha 
intenzívna denitrifikácia na úkor organických látok nachádzajúcich 
sa vo vstupujúcej odpadovej vode. Z organických látok obsahujúcich 
dusík sa uvoľňuje Namon. Časové závislosti CHSK a koncentrácie anor-
ganických foriem dusíka na vstupe do I. stupňa aktivácie a na výstupe 
z neho sú znázornené na obrázkoch 5 až 8.

Charakterizácia II. stupňa aktivácie 
Zmeny CHSK prechodom odpadovej vody nádržami II. stupňa aktivá-

cie boli malé. Biologicky rozložiteľné látky boli rozložené už v I. stupni 
aktivácie pri koncentrácii aktivovaného kalu 8 až 9 g.l-1 a zdržnej dobe 
odpadovej vody v nádržiach tohto stupňa v oblasti 17,5 hodiny. Prie-
merné hodnoty na vstupe a na výstupe z II. stupňa boli 325 mg.l-1 a 323 
mg.l-1. Z uvedeného dôvodu znázornenie časového priebehu CHSK na 
vstupe a výstupe z II. stupňa aktivácie nie je uvedené. Časové závislosti 
pH a koncentrácie anorganických foriem dusíka na vstupe do II. stupňa 
aktivácie a na výstupe z neho sú znázornené na obrázkoch 9 až 12.

V prvej dekáde mesiaca august 2010 v II. stupni aktivácie bola 
stanovená významne nižšia koncentrácia NO2-N na výstupe ako na 
vstupe. V uvedenom časovom úseku bola pozorovaná tvorba NO3-N 
v tomto reakčnom uzle. Maximálny nárast koncentrácie NO3-N bol 
stanovený dňa 3. 8. 2010 (v 2 773. deň). V tomto období bola preru-
šená výroba organických chemikálií s cieľom realizácie celoročných 
strojno-technologických údržbárskych prác. Podrobný rozbor sledo-
vaných ukazovateľov preukázal, že v tomto časovom úseku klesla 
koncentrácia rozpustených látok do oblasti 1 g.l-1 a koncentrácia Namon 
na vstupe do oblasti 10 mg.l-1. pH bolo v oblasti 7,0. Znázornenia ča-
sového priebehu vybraných ukazovateľov odpadovej vody sú uvedené 
na obrázkoch 13 až 17.

Vyhodnotenie
Vo väčšej časti sledovaného obdobia CHSK odpadovej vody na vstupe 

bola v rozsahu 1 000 až 2 000 mg.l-1. Krátkodobo sa vyskytovali aj hod-
noty nad 3 000 mg.l-1. V celom sledovanom období CHSK vstupujúcej 
odpadovej vody mala klesajúcu tendenciu. Pokles bol najvýznamnejší 
v rokoch 2003 a 2004. Priemerná hodnota CHSK odpadovej vody na 
výstupe z I. stupňa bola 325 mg.l-1. Zmeny CHSK prechodom odpadovej 

Obr. 4. Znázornenie časového priebehu pH 
vody na vstupe a výstupe z I. stupňa aktivácie

Obr. 5. Znázornenie časového priebehu CHSK 
na vstupe a výstupe z I. stupňa aktivácie

Obr. 6. Znázornenie časového priebehu 
kon cen trácie Namon na vstupe a výstupe z I. 
stupňa aktivácie 

Obr. 7. Znázornenie časového priebehu 
koncentrácie NO2-N na vstupe a výstupe z I. 
stupňa aktivácie 

Obr. 8. Znázornenie časového priebehu 
koncentrácie NO3-N na vstupe a výstupe z I. 
stupňa aktivácie 

Obr. 9. Znázornenie časového priebehu pH 
vody na vstupe a výstupe z II. stupňa aktivácie

Obr. 10. Znázornenie časového priebehu 
koncentrácie Namon na vstupe a výstupe z II. 
stupňa aktivácie 

Obr. 11. Znázornenie časového priebehu 
koncentrácie NO2-N na vstupe a výstupe z II. 
stupňa aktivácie 
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vody nádržami II. stupňa aktivácie boli minimálne. Priemerná hodnota 
CHSK na výstupe z II. stupňa bola 323 mg.l-1. 

Koncentrácia NO3-N na vstupe mala rastúcu tendenciu až po zara-
denie kaskády nádrží A1 ako denitrifikačného stupňa dňa 8. 4. 2009 
(v 2 290. deň) do technologickej linky BČOV. Po začatí prevádzky kas-
kády sa vyskytuje zlom na časovom priebehu koncentrácie NO3-N ako 
aj na časovom priebehu CHSK. V kaskáde A1 dochádzalo k odstráneniu 
časti NO3-N na úkor časti vstupujúcej CHSK. Na časovom priebehu 
koncentrácie NO2-N sa nevyskytovala jednoznačná časová tendencia.

V celom sledovanom období koncentrácia Namon vstupujúcej odpa-
dovej vody mala významne klesajúcu tendenciu. V nádržiach I. stupňa 
aktivácie z dôvodu rozkladu organických látok obsahujúcich dusík 
dochádzalo k nárastu koncentrácie Namon Priemerný nárast bol 16 mg.l-1. 
Po zaradení kaskády nádrží A1 ako denitrifikačného stupňa do techno-
logickej linky BČOV nárast bol mierne nižší, 12 mg.l-1. Po zahrnutí tohto 
nárastu maximálna koncentrácia Namon eliminovaná v celej BČOV bola 
v oblasti 120 až 130 mg.l-1. Tieto hodnoty sú nižšie ako koncentrácia 
Namon na vstupe do I. stupňa aktivácie, čiže v popisovanom usporiadaní 
BČOV nebola schopná odstraňovať celú vstupujúcu koncentráciu Namon. 
V časovom priebehu koncentrácie Namon na vstupe a výstupe z I. stupňa 
v období 2. 5. 2010 až 23. 11. 2010 (2 689. až 2 894. deň, t.j. 214 dní) 
bol zaregistrovaný stav, keď koncentrácia na výstupe bola významne 
nižšia ako na vstupe. Tento stav sa opakoval v období 31. 8. 2011 až 
9. 10. 2011 (3 165. až 3 204. deň t.j. 40 dní).

V anoxickej časti I. stupňa aktivácie v celom sledovanom období 
prebiehalo odstraňovanie oxidovaných foriem dusíka. V rokoch 2003 
až 2004 účinnosť odstránenia oboch foriem bola vysoká. Priemerná 
koncentrácia NO2-N klesla z 12,9 mg.l-1 na 1,9 mg.l-1 a NO3-N z 26,3 
mg.l-1 na 2,4 mg.l-1. V ďalšom časovom priebehu redukcia oxidovaných 
foriem dusíka prebiehala už v nedostatku organického substrátu. Vy-
skytovali sa aj stavy s vysokou koncentráciou sledovaných zlúčenín. 
Koncentrácia NO3-N na výstupe však vždy bola nižšia ako na vstupe. 
Na druhej strane koncentrácia NO2-N na výstupe z I. stupňa aktivácie 
vo vyššie uvedených časových úsekoch bola významne vyššia ako na 
vstupe. V týchto stavoch v oxickej časti tohto uzla prebiehala nitritácia 
už v tomto uzle.

Na obrázku 18 je znázornený časový priebeh zmeny koncentrácie 
Namon a NO2-N prechodom odpadovej vody nádržami I. stupňa aktivácie.

V II. stupni aktivácie vo väčšine sledovaného obdobia koncentrácia 
Namon na výstupe bola vždy nižšia ako na vstupe. Opačný bol stav 
v koncentrácii NO2-N. Na obrázku 19 je znázornený časový priebeh 
týchto zmien.

Diskusia
Na BČOV Duslo a. s. Šaľa priemyselné odpadové vody tvoria vý-

znamnú časť čistených odpadových vôd, čo sa týka prietoku vody a sú 
absolútne určujúce, čo sa týka znečistenia odpadových vôd, a to aj 
v anorganických ako aj v organických zložkách znečistenia. Používané 

technológie výroby jednotlivých výrobkov určujú množstvo a kvalitu 
čiastkových prúdov odpadových vôd. V rámci únosných ekonomic-
kých nákladov producenti odpadových vôd majú len obmedzené 
možnosti na ovplyvnenie ich ukazovateľov. 

Ako z vyššie uvedených znázornení časových priebehov sledova-
ných veličín vyplýva, v popisovanej BČOV boli súčasne dodržané 
všetky tri najdôležitejšie podmienky inhibície tvorby NO3-N, ako 
vysoká koncentrácia Namon, vysoké pH a limitácia koncentrácie roz-
pusteného kyslíka. Z dôvodu významných ekonomických výhod jej 
realizácie, problematika inhibície tvorby NO3-N je už dlhšiu dobu 
predmetom intenzívneho skúmania vrátane realizovaných zariadení 
[5, 6, 7]. Z uvedeného dôvodu hlbší rozbor teoretických predpokladov 
predmetnej technológie neuvádzame.

Pri bežnej koncentrácii Namon 50 mg.l-1 až 150 mg.l-1 a pri pH v oblasti 
8 až 9 koncentrácia NH3-N je v oblasti 2,5 mg.l-1 až 50 mg.l-1. Tieto 
koncentrácie sú dostačujúce na významnú inhibíciu rozvoja NO2-N 
oxidujúcich baktérií [6, 7]. Kolísanie koncentrácie Namon v širokom 
rozsahu (viď obrázok 10) tiež vykazuje silný inhibičný vplyv. Zvý-
šená teplota vody na jednej strane umožňuje činnosť BČOV v oblasti 
ďaleko od spodnej a hornej hranice teplotnej inhibície nitrifikácie a na 
druhej (hlavne v letnom období) významne posúva rovnováhu sme-
rom k tvorbe NH3-N z NH4

+ a tým prispieva k inhibícii tvorby NO3-N.
V oxických nádržiach oboch stupňov aktivácie koncentrácia roz-

pusteného kyslíka bola v oblasti 4 až 6 mg.l-1. Uvedená koncentrácia 
rozpusteného kyslíka nemá inhibičný vplyv na činnosť baktérií 
oxidujúcich dusitany na dusičnany. V oboch stupňoch aktivácie sú 
však zaradené anoxické nádrže so zdržnou dobou odpadovej vody 
8,8 hodín v I. stupni aktivácie a 4,4 hodiny v II. stupni aktivácie (so 
zdržnou dobou aktivačnej zmesi 5,9 hodín a 2,9 hodín). V anoxických 
nádržiach I. stupňa aktivácie prebiehala intenzívna denitrifikácia 
(dochádzalo k významnému poklesu koncentrácie NO3-N a NO2-N). 
V anoxických nádržiach II. stupňa aktivácie prebiehala mierna denit-
ritácia. Stanovenia koncentrácie NO2-N v jednotlivých reaktoroch II. 
stupňa aktivácie preukázali, že nitritácia prebieha len v aerovanom 
prvom a štvrtom reaktore. V druhom a treťom neaerovanom reaktore 
prebieha mierna (endogénna) denitritácia, čo je dôkazom anoxických 
podmienok v týchto reaktoroch. Zdržná doba aktivačnej zmesi v II. 
stupni aktivácie je približne 6 hodín, z toho 3 hodiny v oxických 
reaktoroch a 3 hodiny v anoxických reaktoroch. Táto deľba zdržnej 
doby v oxických reaktoroch a v anoxických reaktoroch významne 
prispieva k inhibícii rastu mikroorganizmov schopných oxidovať 
NO2-N na NO3-N v tejto kaskáde.

Nárast koncentrácie NO2-N v uvedených reaktoroch bol približne 
rovnaký (blízky), v oblasti 13 mg.l-1 až 18 mg.l-1. Malé zmeny koncen-
trácie NO2-N v oblasti 2 mg.l-1 až 3 mg.l-1 NO2-N poukazujú na to, že 
v odpadovej vode v II. stupni aktivácie je už len malá koncentrácia 
biologicky rozložiteľných látok a aktivovaný kal tohto stupňa ČOV má 
len minimálnu zásobu látok vhodných ako denitrifikačný substrát. 

Obr. 15. Znázornenie časového priebehu pH 
na vstupe a výstupe II. stupňa aktivácie

Obr. 16. Znázornenie časového priebehu 
koncentrácie NO2-N na vstupe a výstupe II. 
stupňa aktivácie 

Obr. 17. Znázornenie časového priebehu 
koncentrácie NO3-N na vstupe a výstupe II. 
stupňa aktivácie 

Obr. 12. Znázornenie časového priebehu 
koncentrácie NO3-N na vstupe a výstupe z II. 
stupňa aktivácie

Obr. 13. Znázornenie časového priebehu 
koncentrácie rozpustených látok na vstupe 
do I. stupňa aktivácie 

Obr. 14. Znázornenie časového priebehu 
koncentrácie Namon na vstupe a výstupe II. 
stupňa aktivácie 
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Nezanedbateľný je aj vplyv koncentrácie anorganických solí (NaCl 
a NaHCO3). V bežných koncentráciách ich výskytu 4 g.l-1 až 8 g.l-1 
majú významný inhibičný vplyv na mikroorganizmy oxidujúce 
NO2-N a tým tiež prispievajú k hromadeniu NO2-N v odpadovej 
vode [8]. 

Výskyt nitritácie v II. stupni aktivácie bol pozorovaný od konca 
apríla 2003. Dochádzalo k poklesu koncentrácie Namon a k rastu kon-
centrácie NO2-N. Je potrebné zdôrazniť, že k zmenám koncentrácií 
uvedených foriem dusíka dochádzalo v identických čiastkových 
časových úsekoch. To znamená, že nárast koncentrácie NO2-N je dô-
sledkom biologickej oxidácie Namon a nie čiastočnej redukcie NO3-N. 
Vo väčšine sledovaného časového úseku na výstupe z II. stupňa 
aktivácie oproti výstupu z I. stupňa boli pozorované len minimálne 
zmeny v koncentrácii NO3-N. 

Nitritácia bola často prerušená na kratšie alebo dlhšie obdobie. Je 
však potrebné uviesť, že určité náznaky začatia tohto procesu boli 
badateľné, ale boli eliminované nevhodnou kvalitou vstupujúcej 
odpadovej vody (hlavne z dôvodu prieniku anilínu a derivátov dife-
nylamínu do II. stupňa aktivácie). Skokové zvýšenie tvorby NO2-N 
(od 2 290. dňa) je dôsledkom zaradenia kaskády A1 do technológie 
BČOV. V tejto kaskáde v anoxických podmienkach pri koncentrácii 
aktivovaného kalu 12 až 15 g.l-1 a zdržnej dobe odpadovej vody cca 
6 hodín dochádzalo k významnej denitrifikácii za použitia časti orga-
nických látok nachádzajúcich sa v odpadovej vstupujúcej do kaskády 
[4]. Rozklad časti organických látok v tomto stupni zvýšil celkový efekt 
ich odstránenia (v kaskáde A1 a v I. stupni aktivácie) a tým sa zlepšili 
podmienky nitritácie v II. stupni aktivácie.

V období od 8. 4. 2010 do 8. 8. 2010 (2 655. až 2 777. deň) boli dve 
obdobia zníženej koncentrácie anorganických solí a tiež aj pH v jed-
notlivých odberových miestach zapríčinené prerušením produkcie 
organických výrobkov a odpadových vôd z ich výroby:
• prvé od 2 655. do 2 713. dňa, v trvaní 59 dní z dôvodu svetovej 

ekonomickej krízy,
• druhé od 2 757. do 2 777. dňa, v trvaní 21 dní z dôvodu ročnej 

údržby strojno-technologického zariadenia.
V priebehu prvého prerušenia produkcie odpadových vôd z výroby 

organických výrobkov pH na vstupe bolo v oblasti 6,5 až 6,9. Vplyvom 
denitrifikácie na výstupe z I. stupňa aktivácie pH bolo 7,0 až 7,4. 

Číselné hodnoty kľúčových faktorov inhibície nitratácie (koncen-
trácia Namon a pH a tým aj NH3-N ako aj koncentrácie anorganických 
solí) pozorované v prvej dekáde mesiaca august 2010 už nedokázali 
inhibovať oxidáciu NO2-N na NO3-N. Tvorba NO3-N sa uskutočnila na 
úkor poklesu koncentrácie NO2-N. Úbytok koncentrácie NO2-N nemo-
hol byť saturovaný oxidáciou Namon z dôvodu jeho nízkej koncentrácie 
v odpadovej vode vstupujúcej do II. stupňa aktivácie. 

Obnovenie produkcie odpadových vôd malo za následok stúpnutie 
koncentrácie anorganických solí na vstupe na 6 až 9 g.l-1, stúpnutie 
pH na vstupe na 8 až 9 a na výstupe z I. stupňa aktivácie na 7,5 až 
8,0. Po dosiahnutí týchto obvyklých hodnôt kľúčových ukazovateľov 
tvorba NO3-N v II. stupni aktivácie bola eliminovaná. 

Uvedené zmeny nevyvolali prudký pokles prírastku koncentrácie 
NO2-N. Nesúlad medzi priebehmi poklesu úbytku koncentrácie Namon 
a nárastu koncentrácie NO2-N sa dá vysvetliť na základe zapojenia 
nádrží I. stupňa aktivácie a dosadzovacej nádrže. V nádrži O1 sa nit-
ritáciou spotrebúva Namon. Časť vytvoreného NO2-N vratným kalom je 
prečerpávaná do nádrže A2, kde dochádza k denitritácii. Tento mecha-
nizmus zabezpečuje spotrebu Namon, pričom len časť spotrebovaného 
množstva Namon zostáva vo forme NO2-N.

V celom ostatnom sledovanom časovom období (ani pred ani po 
uvedených udalostiach) tvorba NO3-N nebola pozorovaná. Znázor-

Obr. 18. Znázornenie časového priebehu 
zmeny koncentrácie Namon a NO2-N prechodom 
odpadovej vody nádržami I. stupňa aktivácie 

Obr. 19. Znázornenie časového priebehu 
zmeny koncentrácie Namon a NO2-N prechodom 
odpadovej vody nádržami II. stupňa aktivácie 

Obr. 20. Znázornenie časového priebehu zme-
ny koncentrácie NO2-N a NO3-N prechodom 
odpadovej vody nádržami II. stupňa aktivácie

nenie časového priebehu zmeny koncentrácie NO2-N a NO3-N je 
uvedené na obrázku 20.

Za použitia aktivovaného kalu z II. stupňa aktivácie v rokoch 2009 
až 2011 boli často vykonávané laboratórne diskontinuálne testy stano-
venia špecifickej nitrifikačnej rýchlosti. V týchto testoch tvorba NO3-N 
mimo už uvedeného obdobia nebola pozorovaná.

Od 2 679. dňa (od 25. dňa prerušenia produkcie odpadových vôd 
z výroby organických produktov) v I.  stupni aktivácie boli pozorova-
né významné zmeny v dovtedajších priebehoch koncentrácie Namon 
a NO2-N oproti všetkým predchádzajúcim prerušeniam výroby. Sú-
časne dochádzalo k rastu koncentrácie NO2-N na výstupe z I. stupňa 
aktivácie. Uvedený úbytok koncentrácie Namon bol pozorovaný celkovo 
207 dní (do 2 886. dňa) a bol ukončený zvýšeným prienikom anilínu 
(silného nitrifikačného inhibítora) do BČOV.

Zhrnutie
Zloženie zmesových odpadových vôd vstupujúcich do BČOV 

Duslo a. s. Šaľa z pohľadu koncentrácie Namon, pH, koncentrácie kys-
líka, koncentrácie anorganických solí a teploty splňuje podmienky 
na inhibíciu tvorby NO3-N. V dvojstupňovej (dvojkalovej) aktivácii 
v druhom stupni je koncentrácia Namon v oblasti 50 až 150 mg.l-1, pH 
v rozsahu 7,8 až 8,8 a teplota v rozsahu 16 až 31 °C. V tomto stupni 
je snaha udržiavať oxidáciu Namon, ktorá bola v minulosti prerušovaná 
prítomnosťou nitrifikačných inhibítorov. Za podmienok vhodných 
na oxidáciu Namon sa tvorí výhradne len NO2-N. Tvorba NO3-N bola 
len krátkodobo pozorovaná v II. stupni aktivácie v neštandardných 
stavoch kvality odpadovej vody. Za určitých podmienok je možné 
udržiavať oxidáciu Namon aj v I. stupni aktivácie. Výsledky namerané 
na BČOV čistiacej zmes priemyselných a splaškových odpadových 
vôd o celkovom prietoku 300 m3.h-1 potvrdzujú poznatky získané na 
modelových a čiastočne aj na prevádzkových zariadeniach popísaných 
v odbornej literatúre.

Je však potrebné uviesť, že inhibícia tvorby NO3-N na popisovanej 
BČOV nie je výsledkom cieľavedomej regulácie kľúčových ukazova-
teľov odpadovej vody, ale je daná kvalitou odpadových vôd vystupu-
júcich z jednotlivých technológií výroby cielených produktov a tým 
kvalitou odpadových vôd vstupujúcich do predmetnej BČOV.

Poďakovanie: Autori príspevku ďakujú vedeniu Duslo a. s. Šaľa za 
financovanie výskumu v predmetnej oblasti a za udelenie súhlasu 
na zverejnenie dosiahnutých výsledkov. 
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The biological wastewater treatment plant of Duslo, a. s., Šaľa 
cleans about 300 m3.h-1 of wastewater by using of the two–stage and 
two–sludge technology. The 50 % of total volume of activation tanks 
are kept in oxic condition and 50 % of all activation tanks are kept 
in anoxic condition in the first and secondary stage. Heated waste 
waters represent a considerable part of cleaned wastewater. Due to 
the reason mentioned above the temperature of water at exit from 
wastewater treatment plant is in the range of 16 °C (in winter) to 
32 °C (in summer). pH of wastewater is between 8 and 9. Concentra-
tion of inorganic salts (predominantly NaCl and NaHCO3) is in the 
range of 4 to 8 g.l-1, the half of it is NaCl. Concentration of Namon is in 
the range of 120 to 170 mg.l-1. Removal of NO3-N and NO2-N is carried 
out with high efficiency in anoxic part of the first stage of WWTP. 
The generation of NO2-N in oxic part was rarely observed and the 
generation of NO3-N wasn’t noticed at all. In oxic reactors of second-
ary stage of activation only NO2-N is generated. The generation of 
NO3-N was observed only for a short period of time, exceptionally at 
the non–standard quality of wastewater. The generation of NO3-N by 
the cleaning wastewater of standard quality is completely inhibited.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

MOBILNÍ APLIKACE V PRAXI 
VODáRENsKé AKCIOVé 
sPOLEČNOstI

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se zhruba před 
dvěma lety pustila do vývoje mobilních aplikací pro využití při řešení 
konkrétních praktických úkolů. První z nich se týká činnosti labora-
toří, kde byla mobilní aplikace využita při evidenci odběrných míst.

Laboratoře VAS zajišťují v souladu s požadavky legislativy chemic-
kou a mikrobiologickou kontrolu pitné vody, odpadních vod a kalů. 
Převážná většina odběrů vzorků i kontrolních analýz spadá do 
kategorie akreditovaných činností. Ročně se provádějí desítky tisíc 
chemických a mikrobiologických analýz více než 38 000 vzorků, 
které jsou odebírány na 12 535 odběrných místech. Lokalizace 
mnoha odběrných míst je obtížná, protože některá z nich jsou hůře 
přístupná, například samostatné zdroje vody v lesním terénu, špatně 
identifikovatelná místa kanalizační sítě apod. 

Do konce roku 2010 fungovaly laboratoře VAS v každém okrese 
samostatně, byly součástí příslušné divize a každá z nich měla 
samostatnou akreditaci. Evidence odběrných míst v jednotlivých 
laboratořích byla vedena zpravidla pomocí některého z nástrojů 
MS Office a opírala se především o detailní znalost teritoria. V roce 
2011 byly laboratoře sloučeny do jednoho celku, který byl následně 
akreditován jako celek. 

Jedním z požadavků akreditačního orgánu bylo zavedení jednotné 
evidence odběrných míst. Současně bylo třeba řešit zvýšení kvality 
celého systému vzorkování, zajistit kontrolu všech fází procesu 
i kvalitu a dostupnost informací. Sloučení laboratoří navíc nasto-
lilo otázku možnosti změn teritorií, v nichž jednotlivé laboratoře 
až dosud působily, a zastupitelnosti či nahraditelnosti pracovníků, 
provádějících odběr vzorků. Bylo proto třeba vytvořit nový systém, 
který by umožňoval jednoznačnou identifikaci odběrného místa, po-
řizování záznamů v terénu, on-line kontroly a současně i propojení 
s laboratorním informačním systémem LabSys, který je v laborato-
řích VAS používán od roku 2008.

Bylo rozhodnuto vyvinout mobilní aplikaci pro záznam polohy 
a dalších charakteristik odběrného místa i jeho aktuálního stavu 
a rovněž pro popis podmínek samotného odběru. Vzorkaři v každé 
laboratoři byli vybaveni tablety a ve spolupráci se softwarovou 
firmou Software Solutions, jejíž technologie TEMPUS byla zvolena 
jako nejlépe vyhovující danému účelu, probíhal během loňského 
roku vývoj a implementace jednotlivých složek systému. Ve druhém 
pololetí roku 2012 nový systém přešel ze zkušebního režimu do pl-
ného provozu. Celá práce pak vyvrcholila v dubnu 2013 akreditací 
systému. Postupně byly odstraněny i problémy, vyplývající z propo-
jení mobilní aplikace s laboratorním informačním systémem LabSys. 
Vzorkaři laboratoří VAS mobilní aplikaci již řadu měsíců rutinně 
používají, provádějí pasportizaci odběrných míst včetně fotografií, 
zaznamenávají údaje o odběru, připravují protokol o odběru a ode-
sílají data do databáze. Vznikl tak sofistikovaný a robustní systém, 
který je v ČR unikátní a budí zasloužený zájem.

Další zajímavé uplatnění mobilní aplikace nabízí oblast inspekce 
kanalizace. Při provádění prohlídek kanalizace se pracovníci našeho 
střediska občas – zvláště u starších kanalizací ve špatném stavu – 
setkávali s požadavkem, aby součástí kamerové prohlídky byl i zá-
znam stavu šachty. Tento požadavek bylo možné z řady praktických 
důvodů, především kvůli manipulaci s kamerou, splnit jen obtížně. 
Proto byl hledán způsob, který by umožnil kontrolu kanalizačních 
šachet, efektivní záznam jejich stavu a snadnou evidenci záznamů 
včetně fotodokumentace.

V průběhu prvního pololetí roku 2012 byla vyvinuta mobilní 
aplikace, která byla posléze v červenci 2012 vyzkoušena v praxi na 
konkrétní zakázce pro město Velké Meziříčí, jejíž součástí bylo i zdo-
kumentování stavu kanalizačních šachet v obcích Hrbov, Svařenov, 
Kúsky a Lhotky. Zadavatel požadoval základní údaje o každé šachtě, 
posouzení stavu i pořízení fotodokumentace. Kromě standardních 
videozáznamů tak vzniklo cca 150 záznamů stavu kanalizačních 
šachet, které byly postupně z tabletu odesílány do databáze. Zázna-
my obsahují mj. údaje o materiálech i profilech stok na vstupu i na 
výstupu, posouzení stavu šachty i fotodokumentaci. V desktopu je 
pak možné fotografie prohlížet a využívat širokých možností filtro-
vání a třídění záznamů a jejich další editace.  

V obou případech se ukázalo, že využití mobilních aplikací zjed-
nodušuje, urychluje a zkvalitňuje práci s terénními informacemi, 
šetří čas pracovníků a usnadňuje jejich kontrolu.

Ing. Ilja Kašík, CSc.
Ředitel technické divize

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
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LINKy ODVODňOVANIA A ZAhusťOVANIA KALu fIRMy VANEX

Z dôvodu výkonu, čistoty filtrátu a zvýšenia výstupnej sušiny od-
porúčame použiť pre proces zahusťovania kalov emulzné flokulanty. 
V niektorých prípadoch je možné dosiahnuť s emulznými flokulantmi 
aj dvojnásobný výkon ako pri použití práškových flokulantov.

Pásové lisy VX – 6N ÷ 12N
Pásové lisy VX majú predĺženú gravitačnú zónu nielen na spodnom 

filtračnom site a aj na hornom site. Dĺžka gravitačnej zóny 5,7 m 
s preklopením lisovaného kalu v cca 2/3 zóny na spodné vyčistené 
sito umožňuje lisovanie kalov s nízkou vstupnou sušinou (už okolo 
1 %) a lisovanie nehomogénnych kalov. 

Výkon zariadení pri 4% vstupnej sušine: 2,0 ÷ 15,0 m3/hod.

Pásové lisy VX – 15N a 20N
Rozmerovo a výkonovo najvyššia rada pásových lisov pre väčšie 

ČOV a priemysel. 
Výkon zariadení pri 4% vstupnej sušine: 9,0 ÷ 28,0 m3/hod.
Predpokladaná výstupná sušina z pásových lisov (komunálne kaly) 

je 16 ÷ 30 % pri podiele organických častí vo vstupnom kale max. 
65 %.

Spotreba flokulantu pri práci na pásových lisoch je 2–4 kg/t a.s.

Pásové zahusťovače VX – PAZA 6 ÷ 22
Firma vzhľadom k pozitívnym ohlasom z praxe vyrába predovšet-

kým pásové zahusťovače VX PAZA. Pásové zahusťovače sú určené 
predovšetkým na zahusťovanie kalov a tým redukciu ich objemového 
množstva pred vyhnívacími vežami, na zahusťovanie riedkych kalov 
pred odvodňovacími zariadeniami, ale aj na mnohé ďalšie účely.

Pásové zahusťovače VX sa dodávajú s možnosťou uzatvorenia 
pracovného priestoru, čím sa zamedzí šírenie zápachov a aerosolov 
z oplachu sita v miestnosti zahusťovania kalu.

Spotreba flokulantu pri zahusťovacom procese je 2–3,5 kg/t a.s.
Chemické hospodárstvo
tvorí súčasť liniek VANEX, avšak zariadenie je možné dodať aj ako samo-
statný celok, keďže obsahuje vlastný rozvádzač s ovládacími prvkami.

Zariadenie pracuje v plnoautomatickom alebo ručnom cykle prí-
pravy roztoku.

Chemické hospodárstvo je možné vyhotoviť aj v ďalších vyhotove-
niach, prípadne ho plne prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Novinky firmy VANEX z oblasti konštrukcie zariadení
Použitie nového typu flokulačného zariadenia (mixéra) pri všet-

kých typoch pásových lisov a pásových zahusťovačoch
Výrazným spôsobom sa zlepšilo zapracovanie kalu s roztokom 

flokulantu, čo prispelo k zvýšeniu výkonu zariadení v niektorých 
prípadoch až do 30 % a taktiež zlepšilo ekonomiku prevádzky z dôvo-
du zníženia spotreby flokulantu. Zariadenie je vyrobené z nerezovej 
ocele a jeho otáčky sú plynule nastaviteľné z ovládacieho panela lisu.

Rám lisov na všetkých typoch je štandardne vyrábaný z nerezo-
vých profilov, čím bolo dosiahnuté predĺženie životnosti, zvýšenie 
estetickej a zostatkovej hodnoty zariadení. VANEX v prípade požia-
davky umožňuje nerezové prevedenie aj iných zariadení, napr. nádrže 
chemických hospodárstiev a pásových zahusťovačov.

Použitie klzných ložísk z vysokomolekulárneho plastu zabez-
pečilo menšiu náročnosť na údržbu a opravy zariadení (materiál je 
samomazný) pri životnosti, ktorá je minimálne taká ako pri ložiskách 
doposiaľ používaných.

Firma vyvinula nový typ vysokotlakového lisu, ktorého konštruk-
cia a výkonové parametre sa osvedčili vo firmách papierenského prie-
myslu ako SHP Harmanec, a.s., TETRA PAK PRODUCTION – Beograd, 
OOO KRONEX – Zmiev.

Pre čistenie filtrátu firma ponúka zariadenie VX – CF, ktoré zabez-
pečí vyčistenie odtekajúceho filtrátu do 100 mg/l N.L. 

VANEX spol. s r.o., vyrába a dodáva okrem spomenutých zariadení 
aj iné komponenty kalových koncoviek (mobilné linky s pásovým 
lisom VX – GRORO, konštrukcie z plastov pre rôzne účely, pomalobež-
né pásové dopravníky, závitovkové dopravníky...) a poskytuje služby 
odvodnenia kalu pre menšie ČOV na vlastnom pojazdnom zariadení.

Ing. Igor Jančík, konateľ Vanex spol. s r.o.
Vyšné Fabriky 763, 03301 Liptovský Hrádok

tel.: +421 44 522 33 66
e-mail: vanex@vanex.sk

www.vanex.sk

VANEX sa od svojho vzniku (1992), na základe skúseností z praxe 
(cca 300 zabudovaných zariadení), zaoberá vývojom a sústavným zdo-
konaľovaním pásových lisov a ostatných doplňujúcich komponentov 
odvodňovacích a zahusťovacích liniek.

Pri lisoch VX boli zohľadnené viacročné skúsenosti konštrukčného 
tímu firmy VANEX z aplikácií odvodňovania rôznych druhov kalov.

Pásové lisy VX – GORO 6V ÷ 12V
Výkonovo a rozmerovo najmenším lisom z produkcie firmy VANEX 

je pásový lis VX-GORO. Samotný lis a jeho konštrukcia vzišli z po-
žiadavky na jednoduché zariadenie, ktoré by svojimi výkonovými 
parametrami a ekonomickou dostupnosťou bolo schopné zabezpečiť 
odvodňovanie komunálnych kalov pre lokality s pripojením cca 
1000–5000 EO.

Výkon zariadení pri 4% vstupnej sušine: 0,5 ÷ 8,6 m3/hod.
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Srážení ammoných iontů 
jako chemická předúprava 
splaškové odpadní vody
Miloš Kočárník, Václav Hammer

Klíčová slova
chemická předúprava – odpadní voda – srážení – amonné ionty – 
struvit

Souhrn
V odborných publikacích se již v minulosti mnoho autorů zabý-

valo odstraňováním amonných iontů a znovu získáváním fosforu 
srážením z odpadních vod ve formě hexahydrátu fosforečnanu 
amono-hořečnatého, Struvitu [1, 2, 3]. Tento článek shrnuje výsledky 
měření odstraňování amonných iontů z  předčištěné surové odpadní 
vody na strojně stíraných česlích čistírny odpadních vod s kapa-
citou EO > 100 000. Vzorkovací místo odpadní vody bylo zvoleno 
těsně za česlemi a před dávkovacím zařízením síranu železitého, 
které je umístěno v nátokovém kanálu do primárních usazováků. 
Cílem bylo ověřit účinnost srážení N-NH4 v surových komunálních 
vodách v podmínkách primárních usazováků bez úpravy pH. Byly 
provedeny dva druhy laboratorních batch testů, a to s vypočteným 
přídavkem srážecího činidla MgCl2·6H2O vůči minoritnímu polutan-
tu (PO4

3-) obsaženému ve vzorku odpadní vody a dále s vypočtenou 
dotací Na3PO4·12 H2O a přídavkem srážecího činidla.

u

1  Úvod
Mnoho ČOV, ať už komunálních nebo průmyslových, řeší klíčo-

vou otázku odstraňování amonných iontů, resp. celkového dusíku, 
jejichž účinnosti odstraňování nedosahují předepsaných hodnot nebo 
předepsaných emisních limitů na odtoku. To může být způsobeno 
zvýšenými koncentracemi redukovaných forem dusíku na přítoku 
přesahujícími projektované hodnoty a nedostatečnou nitrifikací. 
Jedna z metod získávání dusíku (N) a fosforu (P) je srážení ve for-
mě Struvitu ze splaškové odpadní vody, a tím snižování vstupních 
polutantů v odpadní vodě. Tato metoda nabízí inovativní řešení ve 
vodohospodářském průmyslu. Jak je známo, metoda srážení Struvitu 
nejenomže váže nutrienty do nerozpustné formy, která se dále jedno-
duše separuje, ale přidanou hodnotou této metody je využití sraženiny 
v zemědělství jako hnojiva [2]. 

Pokud by účinnost odstraňování amoniakálního dusíku byla ales-
poň 50%, mohla by být tato metoda chemického předsrážení využita 
pro celkové odlehčení látkového zatížení na vstupu do biologické 
části, nebo by mohla být aplikována během rekonstrukcí více lin-
kového uspořádání ČOV. V době rekonstrukce jedné linky může být 
druhá linka hydraulicky přetížena se zachováním látkového zatížení 
N-NH4. Vedle sledování úbytku amonného iontu jsou testy zaměřeny 
na změnu ostatních ukazatelů, které se běžně stanovují v městských 
komunálních odpadních vodách. Pro efektivní tvorbu Struvitu s mini-
málním procesním časem a provozními náklady je nutné najít vhodné 
místo dávkování činidel a podmínky chemické reakce. Odborné 
články uvádějí, že ideální pro tvorbu sraženiny by měla být vysoká 
koncentrace rozpuštěných forem P-PO4 a N-NH4 a nízká koncentrace 
nerozpuštěných látek. Limitujícím faktorem je poté obsah Mg2+ a pH 
[2]. Řada autorů [1] jako ideální rozsah pH uvádí pH=8–9 a stechio-
metrické množství reakčních komponent nebo jejich mírný přebytek. 

Srážecí reakce je vyjádřena rovnicí:

NH4
+ + PO4

3- + MgCl2 6·H2O = NH4MgPO4 + 2·Cl- + 6·H2O  (1)

2  Metodika srážecích testů
Obsah orthofosforečnanů ve splaškové odpadní vodě byl analýzou 

zjištěn jako minoritní vůči stechiometrii amonných iontů srážecí 
reakce (1). Testy byly provedeny v 1,5 l vzorku odebrané odpadní 
vody po stupni hrubého mechanického předčištění bez úpravy pH 
ve dvou variantách, a to:
1. s přídavkem vypočteného množství Mg2+ ve formě roztoku 

MgCl2·6H2O vůči stanovené koncentraci orthofosforečnanů PO4
3-. 

Test byl proveden se stechiometrickým množstvím, deseti- a dva-

cetinásobným přebytkem roztoku Mg2+ dle rovnice (1) vůči mino-
ritnímu obsahu fosforečnanů

2. s přídavkem vypočtené dotace PO4
3-ve formě Na3PO4·12H2O. Do-

tovaná dávka odpovídala stechiometrii srážecí reakce vůči obsahu 
amonných iontů a již přítomným iontům orthofosforečnanů ve 
vzorku. K homogenizovanému vzorku bylo opět přidáno stechiome-
trické množství, deseti- a dvacetinásobný přebytek Mg2+ ve formě 
roztoku MgCl2·6H2O.
Testování bylo provedeno za laboratorní teploty 22 °C a 30minuto-

vého míchání po přídavku všech činidel. Jako referenční stanovení 
byl analyzován slepý vzorek. V celkem sedmi vzorcích byly stanoveny 
parametry Ncelk, Pcelk, N-NH4

+, P-PO4
3-, CHSKCr, BSK5, NL, pH.

NL a pH byly stanoveny v homogenizovaném vzorku. Ncelk, Pcelk, 
N-NH4

+, P-PO4
3-, CHSKCr, BSK5 v dekantovaném vzorku. Ncelk, Pcelk, 

N-NH4
+, P-PO4

3- ve filtrovaném vzorku.
Na základě složení odpadní vody (tab. 1) odebrané těsně za česlemi 

před dávkováním síranu železitého bylo vypočteno dávkování sráže-
cího činidla a dávka PO4

3- (tab. 2 a 3).

N-NH4
+ P-PO4

3- NH4
+ PO4

3- pH

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

38,5 4,8 49,6 14,7 8,1

Dávka X [mg] X1 [mg] X2 [mg] V [ml] V1 [ml] V2[ml]

MgCl2 6H2O 47,2 51,8 56,7 94 104 113

Dávka X [mg] X1 [mg] X2 [mg] V [ml] V1 [ml] V2[ml]

MgCl2 6H2O 838 922 1005 84 92 100

Dávka Y [mg] V´[ml]

Na3PO4.12H2O 1477 147

Tabulka 1. Složení odpadní vody stanovené těsně po provedených 
odběrech

Stechiometrické koeficienty srážecí reakce:
1 mg PO4

3-  2,14 mg MgCl2·6H2O
1 mg PO4

3-  2,35 mg MgCl2·6H2O (10% přebytek)
1 mg PO4

3-  2,57 mg MgCl2·6H2O (20% přebytek)
1 mg NH4

+  11,27 mg MgCl2·6H2O
1 mg NH4

+  5,26 mg PO4
3-

1 mg PO4
3-  4 mg Na3PO4·12H2O

Test bez dotace fosforečnanů 
Tabulka 2. Dávkované množství srážecího činidla v testu bez dotace 
fosforečnanů

X – dávka MgCl2 6H2O v mg (X – stechiometrie, X1 – 10% přebytek; X2 – 
20% přebytek)
V – dávka MgCl2 6H2O v ml (V – stechiometrie, V1 – 10% přebytek; V2 – 20% 
přebytek); roztok 500 mg/l

Test s dotací fosforečnanů
Tabulka 3. Dávkované množství srážecího činidla s dotací fosfo-
rečnanů

Y – dávka Na3PO4 . 12H2O v mg (Y – stechiometrie)
V´ – dávka Na3PO4 . 12H2O v ml (V´ – stechiometrie); roztok 10g/l
X – dávka MgCl2 6H2O v mg (X – stechiometrie, X1 – 10% přebytek; X2 – 
20% přebytek)
V – dávka MgCl2 6H2O v ml (V – stechiometrie, V1 – 10% přebytek; V2 – 20% 
přebytek); roztok 10g/l

3  Výsledky a vyhodnocení
Naměřené hodnoty jsou souhrnně uvedeny v tabulkách 4–6 a vy-

hodnoceny na následujících obrázcích 1–9. P – NE (test bez přídavku 
fosforečnanu), P – ANO (test s dotací fosforečnanu).

Obrázek 1 zobrazuje naměřená data testu s dotací a bez dotace 
fosforečnanů v homogenizovaném vzorku. Z obrázku je patrný znač-
ný vliv dotovaného fosforu pro nárůst kalu vzniklého srážecí reakcí, 
a to cca o 40 % bez ohledu na jeho přidávané množství. Výsledek 
srážecí reakce bez dotace fosforečnanů naopak nezaznamenal žádné 
pozitivní změny oproti slepému vzorku. Za těchto podmínek se sra-
ženina netvoří.
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Obrázek 2 zobrazuje naměřená data testu 
s dotací a bez dotace fosforečnanů v dekanto-
vaném vzorku v parametru CHSK i BSK. Z ob-
rázku lze odvodit pozitivní vliv dotace fosfo-
rečnanů na úbytek organického znečištění 
z rozpuštěné formy do nerozpustné sraženiny. 
To se projevuje hodnotou CHSK i BSK. V pa-
rametru CHSK až o 60 %, v parametru BSK 
až o 72 %. Těchto hodnot bylo dosaženo s do-
tací fosforečnanů (20% přebytek). V případě 
testu bez dotace fosforečnanů se zaznamenal 
částečný pokles CHSK i BSK, ne však v tak 
významné míře jako s dotací fosforečnanů.

Obrázek 3 zobrazuje naměřená data testu 
s dotací a bez dotace fosforečnanů v dekanto-
vaném vzorku v parametru Ncelk a Namon. Mi-
nimálního, prakticky bezvýznamného úbytku 
bylo dosaženo v parametru Namon a v parame-
tru Ncelk nebyly zaznamenány žádné změny 
v testu bez dotace fosforečnanů. Výsledné 
hodnoty v testu s přídavkem fosforečnanů 
jsou ovlivněny stáním vzorku a pozdním 
stanovením a jsou zatíženy metodickou chy-
bou. Objektivní posouzení je vyhodnoceno ve 
filtrovaném vzorku.

Obrázek 4 zobrazuje naměřená data testu 
s dotací a bez dotace fosforečnanů v dekan-
tovaném vzorku v parametru Pcelk a P-PO4. 
U testu bez přídavku fosforečnanů výsled-
né hodnoty nedosáhly prakticky žádných 
změn. Výsledné hodnoty v testu s přídavkem 
fosforečnanů jsou ovlivněny stáním vzorku 
a pozdním stanovením a jsou tak zatíženy 
metodickou chybou. Nicméně přídavek 
fosforečnanů i přesto ovlivňuje zbytkové 
koncentrace fosforu ve vzorku po srážecí 
reakci. Objektivní posouzení je vyhodnoceno 
ve filtrovaném vzorku.

Slepý Stechiometrie 10% přebytek 20% přebytek

P – NE P – ANO P – NE P – ANO P – NE P – ANO

NL 270 (340*) 225 579* 225 570* 218 580*

pH 7,87 (8,04*) 7,84 8,64* 7,87 8,62* 7,88 8,62*

Slepý Stechiometrie 10% přebytek 20% přebytek

P – NE P – ANO P – NE P – ANO P – NE P – ANO

CHSKCr 255 238 132* 255 132* 232 103*

BSK5 116 89,7 47,7* 92,9 37,8* 90,1 31,8*

Ncelk 59,8 59,9 57** 58,8 49,2** 58,6 54,5**

Pcelk 7,04 6,37 120** 6,68 28,7** 6,62 26,5**

N-NH4
+ 54,9 (68,4**) 50,9 52,2** 51,1 36,9** 50,5 33,0**

P-PO4
3- 4,82 (7,45**) 4,56 102** 4,47 25,2** 4,42 23,2**

Slepý Stechiometrie 10% přebytek 20% přebytek

P – NE P – ANO P – NE P – ANO P – NE P – ANO

Ncelk 52,8 51,7 45,7* 50,5 44,8* 51,1 45,9*

Pcelk 5,69 5,22 31,6* 5,22 33* 4,92 29,2*

N-NH4
+ 51,4 (53,4*) 48,6 44,9* 48 43,9* 47,2 44,9*

P-PO4
3- 5,60 (4,18*) 4,63 28,4* 4,49 29,3* 4,21 26,2*

Tabulka 4. Souhrnné výsledky testu vzorek HOMOGENIZOVANÝ 9. 10. 2012

Tabulka 5. Souhrnné výsledky testu vzorek DEKANTOVANÝ 9.10.2012

*test a vzorek ze dne 16. 10.
**test ze dne 16. 10., stanovení vzorku 29. 10.

Tabulka 6. Souhrnné výsledky testu vzorek FILTROVANÝ 9. 10. 2012

*test a vzorek ze dne 16. 10.

Obr. 1. Vyhodnocení testů v parametru NL v homogenizovaném 
vzorku Obr. 2. Vyhodnocení testů v parametrech CHSK a BSK v dekanto-

vaném vzorku

Obr. 3. Vyhodnocení testů v parametrech Ncelk a Namon v dekantova-
ném vzorku

Obr. 4. Vyhodnocení testů v parametrech Pcelk a PO4
3- v dekantova-

ném vzorku
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Obr. 5. Vyhodnocení testů v parametrech Ncelk a Namon ve filtrovaném 
vzorku

Obr. 6. Vyhodnocení testů v parametrech Pcelk a PO4
3- v filtrovaném 

vzorku

Obr. 7. Parametry slepého vzorku Obr. 8. Parametry vzorku po stechiometrickém přídavku hořečna-
tých iontů bez dotace P

Obr. 9. Parametry vzorku po 10% přídavku hořečnatých iontů 
s dotací P

Obrázek 5 zobrazuje naměřená data testu bez dotace a s dotací 
fosforečnanů ve filtrovaném vzorku v parametru Ncelk a Namon. Stejně 
jako na obrázku 3 zde nedochází k významnému úbytku v paramet-
rech Ncelk a Namon. Ke zvýšenému odstranění dusíku dochází s dotací 
fosforečnanů, cca 15 %, opět ale nedosahuje významných hodnot.

Obrázek 6 zobrazuje naměřená data testu bez dotace a s dotací 
fosforečnanů ve filtrovaném vzorku v parametru Pcelk a P-PO4. V testu 
bez dotace fosforečnanů jsou hodnoty zbytkových koncentrací sníženy 
maximálně o cca 25 %, v absolutní hodnotě je změna prakticky zane-
dbatelná, jak v parametru Pcelk, tak P-PO4. Zbytkové koncentrace Pcelk 
a P-PO4 v testu s dotací fosforečnanů jsou vysoké a v praktickém mě-
řítku značně ovlivní biologicky proces a zvýší odtokové koncentrace 
z ČOV.  Počáteční koncentrace PO4

3- před proběhnutím srážecí reakce, 
tj. 391 mg/l (takto vysoká hodnota je způsobena díky stechiometrické 
dotaci fosforečnanů) je odstraněna proběhlými srážecími reakcemi. 
Srážecí reakce Struvitu neproběhla kvantitativně, bylo odstraněno po 
přepočtu cca 10 mg/l amonného iontu, což odpovídá přibližně 53 mg/l 
iontu fosforečnanového. Srážecími reakcemi bylo ale odstraněno 
cca 250 mg/l PO4

3-. Z tohoto poznatku lze usuzovat, že značný podíl 
odstraněného PO4

3- byl spotřebován vedlejšími reakcemi (např. Ca2+, 
Fez+) a srážecí reakce Struvitu neprobíhá kvantitativně.

Obrázek 7 zobrazuje rozdíly ve stanovení jednotlivých parametrů 
v dekantovaném a filtrovaném slepém vzorku. Výsledky těchto hodnot 
vypovídají o tom, kolik znečištění je vázáno v nerozpuštěné formě, 
které může dále natékat do biologického procesu po primárním stupni 
sedimentace. Je patrné, že toto znečištění v nerozpuštěné formě je 
zanedbatelné.

Obrázek 8 zobrazuje rozdíly ve stanovení jednotlivých parametrů 
v dekantovaném a filtrovaném vzorku po stechiometrickém přídavku 
hořečnatých iontů bez dotace fosforečnanů. Protože bez dotace fos-
forečnanového iontu nedochází k významným úbytkům znečištění 
v testované odpadní vodě, je i zde, stejně jako v předchozím případě 
na obrázku 7, znečištění v nerozpuštěné formě minimální.

Obrázek 9 zobrazuje rozdíly ve stanovení jednotlivých parametrů 
v dekantovaném a filtrovaném vzorku po 10% přídavku hořečnatých 
iontů s dotací fosforečnanů. Pro vyhodnocení byla zvolena série 
vzorku s 10% nadbytkem hořečnatých iontů, jelikož výsledek testu 
se stechiometrickým přídavkem je průkazně zatížen velkou chybou.

Zobrazená data v tomto grafu dokazují tvrzení, že srážecí reakce 
Struvitu po přídavku fosforečnanových iontů neprobíhá kvantitativ-

ně, hodnoty P-PO4 jsou několikanásobně vyšší než v surové odpadní 
vodě díky dotaci P do původního vzorku dle metodiky bodu 2. Nižší 
hodnoty v dekantovaném vzorku v porovnání s filtrovaným jsou 
pravděpodobně způsobené delším uchováním dekantovaného vzorku 
a pozdější analýzou. Během doby uchování došlo k akumulaci přítom-
ných nutrientů do přítomné biomasy ve vzorku. Z výsledků tak není 
zřejmé znečištění vázané v nerozpuštěných látkách.

Bilance odstranění amonných a fosforečnanových iontů 
během srážecí reakce

Tab. 7 a tab. 8 uvádí bilanční hodnoty amonného a fosforečnanové-
ho iontu během provedených srážecích testů ve filtrovaném vzorku, 
a to jak s dotací, tak bez dotace fosforečnanového iontu.

Jak již bylo zmíněno v diskusi k obrázku 6, srážecí reakce Struvitu 
neproběhla kvantitativně, odstraněné fosforečnanové ionty byly 
spotřebovány na vedlejší reakce, proto bylo dosaženo pouze 15% 
odstranění NH4

+ ze vzorku. To dokazuje i bilance uvedená v tabulce 7.
Podle počátečních koncentrací uvedených v tab. 8 byl zjištěn mi-

noritní podíl PO4
3- vůči NH4

+. Podle stechiometrie srážecí reakce by 
měly být všechny PO4

3- ionty teoreticky odstraněny a poté by měla být 
zjištěna zbytková koncentrace NH4

+ ve vzorku. Výsledky naznačují, 
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C1 (mg/l) C1 (mg/l) C2 (mg/l) C2 (mg/l) ∆C (mg/l)

Namon NH4
+ Namon NH4

+ NH4
+

53,4 68,5 44,9 57,7 10,8

P-PO4
3- PO4

3- P-PO4
3- PO4

3- PO4
3-

127,7 391,3 28,4 87,0 304,3

Bilance NH4
+ 10,8 mg/l odstraněného NH4

+ stechiometricky odpovídá 56,8 mg/l PO4
3-

Bilance PO4
3- 304,3 mg/l odstraněného PO4

3- stechiometricky odpovídá 57,8 mg/l NH4
+

Tabulka 7. Bilance N a P srážecího testu s dotací fosforečnanu

C1 (mg/l) C1 (mg/l) C2 (mg/l) C2 (mg/l) ∆C (mg/l)

Namon NH4
+ Namon NH4

+ NH4
+

51,4 66,1 48,6 62,5 3,6

P-PO4
3- PO4

3- P-PO4
3- PO4

3- PO4
3-

5,6 17,2 4,6 14,2 3,0

Bilance NH4
+ 3,6 mg/l odstraněné NH4

+ stechiometricky odpovídá 18,9 mg/l PO4
3-

Bilance PO4
3- 3,0 mg/l odstraněné PO4

3- stechiometricky odpovídá 0,57 mg/l NH4
+

Tabulka 8. Bilance N a P srážecího testu bez dotace fosforečnanů

že kvantitativní reakce odstranění PO4
3- iontů 

neproběhla, bylo odstraněno pouze 3,0 mg/l 
tohoto iontu. Této hodnotě stechiometricky 
odpovídá úbytek 0,57 mg/l NH4

+. Ve skuteč-
nosti bylo odstraněno 3,6 mg/l NH4

+. Tento 
fakt lze vysvětlit jinými faktory jako akumu-
lací NH4

+ do biomasy, chybou stanovení nebo 
jinými fyzikálně chemickými reakcemi.

4  Závěr
Na základě provedených testů byla ověřena 

účinnost chemické předúpravy odstraňování 
amonných iontů ve formě Struvitu ve splaš-
kové odpadní vodě pro ČOV nad 100 000 EO 
a to ve variantách bez dotace a s dotací fosfo-
rečnanového iontu. 

Z naměřených výsledků bylo zjištěno, že 
pouhým přidáním hořečnatého iontu jako 
srážecího činidla nedochází k významnému 
snížení koncentrace ani v jednom sledovaném 
parametru.

Naopak byl zjištěn zásadní vliv dotace 
fosforečnanového iontu na průběh srážecí 
reakce, při které se dosahuje 60–70% snížení 
organického znečištění. Dochází k zvýšené 
tvorbě kalu, a to o 40 %. Dotace fosforečnanů 
má také vliv na úbytek amonného iontu, a to 
cca 15 %. Značná část dotovaných fosforečnanů se spotřebovává 
vedlejšími srážecími reakcemi, a proto srážení amonných iontů ve 
formě Struvitu není kvantitativní a nedosahuje se tak vyššího stupně 
odstranění amonných iontů. Zbytková absolutní koncentrace P-PO4 
zhruba šestinásobně překračuje počáteční koncentraci v odpadní 
vodě, což dále ovlivňuje biologický proces. 

Z těchto důvodů se chemický způsob předúpravy odpadní vody 
pro snížení amonných iontů v odpadní vodě v těchto podmínkách 
nedoporučuje.
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In journals, many authors were dealing with removal of ammonia 
ions and phosphorus recovery from wastewater to form hexa hydrate 
of magnesium ammonium phosphate, Struvite, in past [1,2,3]. This 
journal summarizes the results of ammonia ions removal from 
wastewater pretreated by screens on WWTP with the capacity more 
than 100 000PE. The sampling point of waste water was determined 
in inlet channel just behind the screens and prior to dosage of ferric 
sulphate situated before primary settlement. The goal of work was 
to verify the efficient of ammonia precipitation in municipal waste 
water under the conditions of primary settlement without pH set-
ting. Two laboratory batch tests were performed. The first of them by 
calculated addition of precipitation agent MgCl2.6H2O in comparison 
with minority content of phosphate ions in wastewater. The second 
of them by calculated addition of Na3PO4.12H2O to balance ratio of 
phosphorus to nitrogen and precipitation agent MgCl2.6H2O.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Porovnání účinnosti 
odlučovačů lehkých 
kapalin
Marie Oprchalová, Ondřej Škorvan, Petr Mikulášek,  
Karel Plotěný

Klíčová slova
odlučovač lehkých kapalin – zaolejované vody – separace ropných 
látek

Souhrn
Předmětem této práce bylo testování možnosti zvýšení účinnosti 

mechanického odlučovače lehkých kapalin (OLK) instalací různých 
typů vestaveb a vzájemné porovnání jejich účinností. Pro testy byla 

použita zkušební kapalina (lehký topný olej) podle ČSN EN 858-1 
a znečištěná směs dle rakouské normy ÖNORM B 5104. Výsledky 
testování OLK s vestavbami při konstantních nátokových podmín-
kách se zkušební kapalinou podle ČSN EN 858-1 prokázaly, že do-
sažení 99% účinnosti odloučení neemulgovaných lehkých kapalin 
na výstupu z OLK je technicky možné. Při testování znečištěné směsi 
podle rakouské normy ÖNORM B 5104, jež obsahuje emulgované 
a na nerozpuštěných látkách navázané ropné látky, je účinnost 
mechanických OLK mnohem nižší. Proto použití mechanického 
předčištění má své opodstatnění i jako předúprava pro další stupeň 
čištění takto znečištěných vod. 

u

1.  Úvod
OLK slouží pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin ze 

znečištěných vod. Jedná se zejména o ropné látky, charakterizované 
ukazatelem C10-C40. Slouží k čištění odpadních vod z průmyslových 
provozů, mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, 
zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo by 
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lehkého topného oleje, motorového oleje 15W40, přípravku na studené 
mytí motorů ARVA v poměru 2000 : 150 : 100, vápenec (110 g) a kaolin 
(110 g). Voda se směsí zkušební kapaliny byla dávkována v množství 
150–180 ml/min peristaltickým čerpadlem. Směs byla po celou dobu 
zkoušky míchána hřídelovým míchadlem při cca 270 ot/min. 

2.2 Testovací zařízení
V rámci testování bylo sestaveno modelové zařízení (viz obr. 1), kte-

ré svou konstrukcí umožňovalo výměnu separačních vestaveb za úče-
lem zjištění účinnosti OLK při konstantních nátokových podmínkách.

Pro měření byl použit OLK s prostou sedimentací a tyto druhy 
vestaveb: 
• lamely (se sklonem 60 °);
• voštiny (prostorová několikrát zalomená trubice, typ 2H);
• koalescenční filtr (PUR pěna tl. 5 cm);
• koalescenční filtr (PUR pěna tl. 15 cm).

Zkušební zařízení se skládalo z akumulační nádrže č. 1 s čerpa-
dlem, přítokového potrubí do OLK s instalovaným průtokoměrem, 
usměrňovače proudu, OLK s různě měnitelnou vestavbou, odtoko-
vého potrubí s možností odběru vzorků a akumulační nádrže č. 2 
s vypouštěním.

2.3 Provedení testů
Akumulační nádrž č. 1 byla napuštěna pitnou vodou. Z této nádr-

že byla voda čerpána do OLK. Na přívodním potrubí bylo umístěno 
obtokové potrubí s průtokoměrem. Průtok vody byl nastaven na 
0,3 l/s (1080 l/h). Přítokové potrubí bylo vedeno do usměrňovače prou-
du, kam byla dávkována zkušební tekutina pomocí peristaltického čer-
padla. V OLK docházelo k postupnému odloučení lehké kapaliny (viz 
obr. 2, 3, 4 a 5). Vyčištěná voda pak přepadala do odtokového potrubí 
a dále do akumulační nádrže č. 2. Z odtokového potrubí byly ve sta-
novených časových intervalech odebírány vzorky do připravených 
250 ml skleněných zábrusových lahví. Po ukončení každého měření 
byl OLK vypuštěn a pro další sérii měření byla vyměněna vestavba.

Při testování OLK podle ČSN EN 858-1 byly vzorky odebrány 
u jednotlivých typů vestaveb po 10, 20 a 30 minutách od napuštění 
OLK vodou s příměsí LTO. Při testování podle ÖNORM B 5104 byly 
vzorky odebrány po 20 a 30 minutách od napuštění OLK vodou 
a směsí zkušební tekutiny.

Obr. 1. Schéma zkušebního zařízení

Obr. 2. OLK s lamelovou vestavbou, zachy-
cenou lehkou kapalinou a odtokové potrubí

Obr. 3. OLK bez vestavby se zachycenou 
směsí zkušební tekutiny

mohlo dojít k jejich úniku do povrchových vod [1].
Technické parametry OLK jsou stanoveny normami: 

• ČSN EN 858-1 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje 
a benzinu) – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, 
označení a řízení jakosti [2],

• ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje 
a benzinu) – Část 2: Volba jmenovité světlosti, instalace, provoz 
a údržba [3].
U legislativních požadavků na vypouštění vyčištěných vod s ob-

sahem uhlovodíků C10-C40 do recipientu je nutné respektovat zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a navazující prováděcí 
předpisy a zvláště nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 
pozdějších předpisů. Jako imisní standard (norma environmentální 
kvality NEK-RP) přípustného znečištění povrchových vod v ukazateli 
C10-C40 je stanovena hodnota 0,1 mg/l [4]. V případě, že jsou vyčištěné 
odpadní vody vypouštěny do kanalizace splaškové nebo jednotné, je 
nutné respektovat schválený kanalizační řád, ve kterém jsou uvedeny 
koncentrační limity pro jednotlivé ukazatele. Hodnoty C10-C40 se pohy-
bují převážně v rozmezí 10–15 mg/l u velkých měst, jinak se pohybují 
v řádu jednotek mg/l. V případě přímého vypuštění do vodních toků 
pak mohou být požadovány výstupní koncentrace v řádu desetin mg/l.

Předpisy implementují také přístupové smlouvy k EU, kde jedním 
z hlavních úkolů je zamezení zhoršení stavu povrchových a podzem-
ních vod a zlepšení stavu vodních ekosystémů. Prevence je zaměřena 
na omezování znečištění zejména u jejich zdrojů.

Ke splnění legislativně požadovaných hodnot na kvalitu vypouště-
ných vod se k separaci volných lehkých kapalin u zdrojů znečištění 
pro svou jednoduchost, cenovou dostupnost a nenáročnou obsluhu 
výhodně používají zejména mechanické odlučovače lehkých kapa-
lin s koalescenčním filtrem. Návrh technického řešení OLK, včetně 
doplnění o sorpční stupeň, pak závisí na konkrétních podmínkách 
v území, např. na velikosti odvodňované plochy, klimatických po-
měrech, velikosti návrhového deště, na druhu a vlastnostech konta-
minujících ropných látek, na charakteru recipientu, na požadavku 
jakosti vyčištěných vod a na úrovni znečištění vstupních vod [5]. Pro 
zachycení uhlovodíků ze splachů a srážkových vod může být OLK 
navržen samostatně nebo v kombinaci s dešťovou usazovací nádrží 

[6], retenční filtrační nádrží [7], akumulační nádrží nebo zasakovací-
mi průlehy s retenčním prostorem [8, 9]. U průmyslových odpadních 
vod opět samostatně nebo v kombinaci s dalšími stupni čištění buď 
na bázi fyzikálně-chemických procesů, např. koagulací [10, 11], elek-
trokoagulací [12], flotací [13], sorpcí [14], adsorpcí [15], stripováním 

[16], membránovou separací [17] a nebo biologickým čištěním.
Předmětem této práce bylo testování možnosti zvýšení účinnosti 

mechanického OLK pomocí různých typů vestaveb. Cílem bylo zjistit 
účinnost této konvenční technologie, která je energeticky a technicky 
nenáročná, a její využitelnost pro předčištění (předúpravu) před pří-
padným dalším stupněm čištění.

2.  Metodika
Metodika testování OLK vychází z normy ČSN EN 858-1 [2] a ra-

kouské normy ÖNORM B 5104 [18]. Podle ČSN EN 858-1, kde se pro 
testování využívá neemulgovaného topného oleje, je hodnota kon-
centrace LTO (stanovená jako ukazatel C10-C40) na výstupu z OLK pro 
třídu I. max. 5 mg/l, pro třídu II. max. 100 mg/l. Podle rakouské normy 
ÖNORM B 5104, ve které je popsáno použití směsi oleje a dalšího zne-
čištění (viz odst. 2.1), by neměla koncentrace 
uhlovodíků na výstupu z OLK přesáhnout 80 
mg/l. Porovnáváno je tak zároveň i chování 
dvou různých stavů oleje – neemulgovaného 
a emulgovaného navíc ve směsi s nerozpuš-
těnými látkami.

2.1 Zkušební kapaliny
Při prvním testu byla použita lehká kapali-

na – topný olej podle ISO 8217 s označením 
ISO-F-DMA o objemové hmotnosti (0,85 ± 
0,015) g/cm3 při teplotě 12 °C. Zkušební ka-
palina byla dávkována pomocí peristaltického 
čerpadla v množství 90 ml/min, což odpovídá 
vstupnímu znečištění 5 ml/l.

Při druhém testování byla použita směs 
zkušební kapaliny (ÖNORM B 5104), tj. směs 
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2.4 Stanovení obsahu uhlovodíků ve 
vzorcích

Vzorky byly analyzovány pomocí chroma-
tografické metody (detektorem plynové chro-
matografie HP 5890 série II s FID, ČSN EN ISO 
9377-2). Tato metoda je vhodná pro zjišťování 
obsahu lehkého topného oleje v případě, kdy 
je koncentrace LTO vyšší než 1 mg/l.

3.  Výsledky a diskuse
Testy porovnání účinnosti odstranění LTO 

byly provedeny pro různé vestavby OLK za 
stejných nátokových podmínek převzatých 
z ČSN EN 858-1. Čistý LTO byl dávkován do 
uklidňovacího válce takovým způsobem, aby 
nedocházelo k jeho emulgaci. Koncentrace 
LTO na odtoku z testovacího zařízení jsou uvedeny v tab. 1. U prosté 
sedimentace byly z technických důvodů odebrány pouze dva vzorky.

Závěry se vztahují na kontaminaci především oleji, tedy řetězci o 
vyšším počtu C v molekule. Využitelné jsou i pro kontaminaci naftou 
a benziny s nižším počtem C v molekule jako prvního stupně separa-
ce lehkých kapalin s tím, že vyšší rozpustnost těchto ropných látek, 
které mohou být metodikou analýzy C10-C40 identifikovány, vyžaduje 
pro dosažení v řadě případů požadované kvality odtoku OLK další 
stupně čištění.

Na základě porovnání účinnosti jednotlivých vestaveb OLK lze 
konstatovat, že pokud je LTO v neemulgované formě, nezáleží na 
typu vestavby a OLK dosahuje odtokových koncentrací nižších než 
1 mg/l při dosahované účinnosti téměř 100 %. Nejnižší účinnosti 
dosahoval odlučovač bez vestavby s odtokovou koncentrací LTO 
nižší než 10 mg/l a účinností téměř 99,8 %. Protože na základě těchto 
výsledků nebylo možné posoudit, která z vestaveb je nejúčinnější, 
byly provedeny testy, kdy testovací kapalina byla namíchána podle 
rakouské normy s obsahem motorového oleje, mycího přípravku a ne-
rozpuštěných látek. Tato směs byla míchána hřídelovým míchadlem 
za vzniku olejové emulze po celou dobu testování. Výsledky těchto 
testů jsou shrnuty v tab. 2.

Na základě naměřených hodnot lze testované varianty OLK seřadit 
podle vzrůstající účinnosti separace uhlovodíků. Jako nejméně účinný 
se opět ukázal OLK bez instalované vestavby s účinností 92,5 % a od-
tokovou koncentrací LTO kolem 240 mg/l. Naopak nejvyšší účinnosti 
dosahoval koalescenční filtr z PUR pěny tloušťky 15 cm s účinností 
téměř 97 % a odtokovou koncentrací LTO nižší než 100 mg/l. Navíc 
lze předpokládat, že ustálené hodnoty budou pro všechny vestavby 
nižší, než byly námi naměřené hodnoty po 30 min. 

4.  Závěr
Při testování zvýšení účinnosti odstranění lehkých kapalin 

v OLK  instalací různých typů vestaveb byly pro porovnání analyzo-
vány vzorky po prosté sedimentaci a s použitím testovaných vestaveb. 
Výsledky testů jednoznačně potvrdily zvýšení účinnosti OLK instalací 
vestaveb, přičemž účinnost odstranění roste se zvyšujícím se uplatně-
ním koalescenčního efektu. Tj. PUR pěny s malými póry a delší dobou 
zdržení kapaliny v koalescenčním prostředí (PUR 15 cm) vykazují 
vyšší účinnost čištění než lamely nebo voštiny s většími průlinami.

Srovnání postupů podle obou norem, tj. postupu s použitím čistého 
oleje a s použitím znečištěného a emulgovaného oleje ukázalo, že po-
stup podle ČSN EN 858-1 na jedné straně reflektuje účinnost zařízení 
na OLK, na druhé straně však nelze z tohoto testu odvozovat účinnost 
zařízení OLK na konkrétní lokalitě. Emulgace, koncentrace, charakter 
nerozpuštěných látek a sorpce lehkých kapalin na nerozpuštěné látky 
budou na každé lokalitě jiné. Z experimentů také vyplývá, že v ex-
trémním případě (viz např. simulace podle ÖNORM B 5104, která se 
používá pro myčky aut) se koncentrace lehkých kapalin na výstupu 
z OLK mohou pohybovat v desítkách miligramů na litr.

Z hlediska použití OLK by bylo dále vhodné testovat směs podle 
ÖNORM B 5104 bez emulgátoru, tj. zjistit, jak se chová směs jílu 
a ropných látek, případně přímo simulovat procesy z praxe. Odebrat 
vzorky nerozpuštěných látek z různých ploch (co do intenzity provozu 
i typu povrchu), zjistit doby potřebné k jejich usazení a zároveň i to, 
jak se budou snižovat s úbytkem nerozpuštěných látek i koncentrace 
uhlovodíků. Popsaná měření by sloužila k individuálnímu navrho-
vání zařízení, u kterého by následně bylo možné určitým způsobem 
garantovat např. maximální hodnoty koncentrací na odtoku, případně 
k návrhu doplnění další technologie, která by zajistila dosažení poža-
dovaných limitů (např. sorpční kolony nebo membránové separace).

Obr. 4. OLK s PUR pěnou 15 cm Obr. 5. OLK s PUR pěnou 15 cm

Označení 
vzorku Čas [min] Druh vestavby

Obsah  
zbytkového 
oleje [mg/l]

Účinnost
[%]

1 10 Prostá sedimentace 63,8 98,49

2 20 Prostá sedimentace 9,9 99,76

3 10 Lamely 28,3 99,33

4 20 Lamely < 1 99,99

5 30 Lamely < 1 99,99

6 10 Voštiny 9,4 99,77

7 20 Voštiny < 1 99,99

8 30 Voštiny < 1 99,99

9 10 PUR 15 cm 22,4 99,47

10 20 PUR 15 cm < 1 99,99

11 30 PUR 15 cm < 1 99,99

12 10 PUR 5 cm 27,2 99,36

13 20 PUR 5 cm < 1 99,99

14 30 PUR 5 cm < 1 99,99

Tab. 1. Výsledky testování OLK podle ČSN EN 858-1

Označení 
vzorku Čas [min] Druh vestavby

Koncentrace 
uhlovodíků 

[mg/l]

Účinnost
[%]

1 20 Prostá sedimentace 246 92,43

2 30 Prostá sedimentace 240 92,62

3 20 Lamely 149,3 95,41

4 30 Lamely 146,3 95,50

5 20 Voštiny 137,2 95,78

6 30 Voštiny 115 96,46

7 20 PUR 5 cm 140,7 95,67

8 30 PUR 5 cm 127 96,09

9 20 PUR 15 cm 106,2 96,73

10 30 PUR 15 cm 91,3 97,19

Tab. 2. Výsledky testování OLK podle ÖNORM B 5104

Poděkování: Zvláštní poděkování patří doc. Ing. Jaromíře Chýlkové, 
CSc., za provedení a vyhodnocení veškerých analytických stanovení. 
Tento článek vznikl v rámci řešení projektu TA01020730 „Separace 
uhlovodíků z vod a sledování jejich kvality“, řešeného s finanční 
podporou TA ČR.
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Comparing efficiency in light liquid separators (Oprchalová, 
M.; Škorvan, O.; Mikulášek, P.; Plotěný K.)
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The subject of this thesis was to test the possibilities of increasing 
effectiveness of mechanical separator for light liquids by installing 
various types of constructions and comparing their effectiveness. As 
testing fluid was used testing liquid (light oil liquid) according CSN 
EN 858-1 and fouled mixture according Austrian ONORM B 5104. 
Results for mechanical separator for light liquids during constant 
inflow conditions and testing liquid acc. CSN EN 858-1 shows, that 
reach 99% effectiveness for separate non-emulsified light liquids 
at the outlet of separator is technically possible. During testing of 
fouled mixture consisting of emulsified and oily particles, according 
Austrian norm is effectiveness of mechanical separator significantly 
lower. Nevertheless using of mechanical pre-cleaning has the reason 
for further step of cleaning polluted water.

Vás zvou na workshop k projektu TA ČR TA02020808 

Metody optiMalizace návrhu opatření 
v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnéMu 
snížení jejich eutrofizace
V první části budou prezentovány tyto příspěvky:

Pavel Rosendorf a kol. 
(Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.): 
Metodika pro posuzování vlivu zdrojů fosforu na eutrofizaci vodních nádrží – 
Eutrofizační potenciál zdrojů fosforu jako společný jmenovatel pro poměřová-
ní významu zdrojů – metody, přístupy, první výsledky z pilotních povodí

Tomáš Dostál a kol. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební):
Význam eroze půdy pro eutrofizaci a  možná opatření na zemědělské půdě – 
Možnosti odhadu transportu splavenin v povodích, dlouhodobý vývoj erozní 
ohroženosti v ČR, eutrofizační potenciál erozního fosforu, možnosti opatření, 
další negativní vlivy eroze

Ondřej Vojáček, L. Slavíková, J. Hejzlar a kol. (IREAS, Institut pro strukturální 
politiku, o. p. s.):
Ekonomická analýza opatření ke snížení přísunu fosforu do vodní nádrže Orlík – 
Snížení fosforu nákladově efektivním způsobem (nejlevněji, jak je to možné), 

konstrukce nákladově efektivního modelu, snižování fosforu na bodových, ryb-
ničních a zemědělských zdrojích. 

Následnou panelovou diskusi moderuje Pavel Rosendorf (VÚV TGM, v.v.i.)

Zajímají Vás odpovědi na otázky:
Které zdroje fosforu v povodí přispívají rozhodující měrou k eutrofizaci vodních 
nádrží? Jakým způsobem je možné kvantifikovat vstupy fosforu z jednotlivých 
typů zdrojů a jak lze srovnávat jejich význam pro cílovou vodní nádrž? Jak volit 
nejefektivnější opatření pro jednotlivé zdroje? Jaké ekonomické postupy pou-
žít pro výběr prioritních opatření v povodí?  Jaké potíže jsou spojeny se získává-
ním dat? Jaká opatření bude obtížné realizovat a proč? 

Přijďte ve čtvrtek 3. října 2013 od 9:30 hod. 
do zasedací místnosti č. 400 Ministerstva zemědělství, Těšnov 65, Praha 1

Předpokládaný konec semináře ve 13:30. Zajištěno bude malé občerstvení, 
v případě zájmu o účast proto uvítáme potvrzení na e-mail: rosendorf@vuv.cz
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Firma AR Brno, spol. s r. o. již více než 16 let vyrábí a dodává potrubní díly na trh s tímto 
sortimentem nejen v České republice, ale i v zahraničí. Příruby i jiné výrobky se značkou AR 
můžeme najít opravdu po celém světě.

Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou a dodávkami v oboru potrubních součástí. Náš široký 
sortiment potrubních součástí je vyráběn dle norem EN, DIN, ANSI, ČSN, JIS, GOST a jiných dalších 
požadavků. Jsou to především příruby a to ploché, krkové, zaslepovací, oválné a výkresové. Dále 
T-kusy, Y-kusy, redukce, trubková hrdla, záslepky potrubí, desková dna, prstence, různé návarky, 
svařované tvarovky a trubky. Tyto potrubní součásti jsou vyráběny z výkovků a výpalků různých 
jakostí používaných v tomto oboru. Dále firma dělí materiál. Vlastníme dva pálící stroje s možností 
dělení tloušťky materiálu do 300 mm, pily na kov, kde jsme schopni dělit materiál do průměru 
1 600 mm. Nově máme vlastní zakružovačku profilů, díky které jsme se posunuli dále ve výrobě 
komponentů potrubních součástí a nejen jich. Kovoobrábění s možností opracování průměru až 
2 700 mm je další naše nabídka. Jinou službou je provádění kontroly jakosti materiálu pomocí 
spektrometru nebo měření síly materiálů tloušťkoměrem.

Více informací je možno získat na firemních stránkách www.arbrno.cz nebo přímým kontaktem 
na uvedené emailové adrese arbrno@arbrno.cz.

Výrobky jsou určeny zejména pro: vodohospodářství, energetiku, 
plynárenství, chemický a petrochemický průmysl, jadernou 
energetiku, strojírenství a jiné odvětví průmyslu.

Od roku 2002 je firma držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009. Tato certifikace nás 
zavazuje a zároveň nám i rozšířila okruh odbytu našich výrobků.

AR Brno, spol. s r. o.
Nádražní 1240, Miroslav 671 72, Česká Republika
web: www.arbrno.cz     e-mail: arbrno@arbrno.cz
tel.: 515 33 44 55     fax: 515 33 44 44



Bionosiče a jejich vliv na účinnost 
bioprocesů

Úvodem něco málo o známých problémech biologických čistíren 
odpadních vod. Účinnost těchto zařízení je podmiňována množstvím 
často stěží ovlivnitelných aspektů. K nejvýznamnějším určitě patří 
chemická struktura a s ní související biologická odbouratelnost zne-
čišťujících látek, množství a druh inhibitorů, různé salinitě a celé řadě 
dalších. Nesmíme opomenout ani dostatečné množství mikroorgani-
smů zodpovědných za požadované bioprocesy. Ve snaze pojmenovat 
problémy, se kterými se potýká nejeden provozovatel biologické čis-
tírny odpadní vody, se objevuje mnoho dalších aspektů. Při pokusech 
zajistit vyšší účinnost procesů čištění zvýšením aerace může docházek 
k vytváření toxických metabolitů a paradoxně snižování účinnosti. 
Problémem je také pomalý růst biomasy, její pomalá sedimentace 
a tím časté vyplavování z reaktorů. O nedostatečné účinnosti v tomto 
případě asi není třeba vůbec diskutovat.

Řešením otázky, jak zadržet aktivní biomasu v reaktoru čistírny 
odpadních vod, je imobilizace biofilmu, tedy růst buněk na povrchu 
pevného nosiče (bionosiče).

Jaké jsou tedy požadavky na optimální bionosič? Rozhodně důle-
žitým faktorem je adsorpční kapacita, vysoký vnitřní povrch nosičů, 
rychlé smáčení a udržení vody, případně správná fluidizace. Efektem 
takovéhoto nosiče je pak kromě nižší spotřeby, homogenní fluidizace, 
ochrany vysoce aktivní biomasy, také rychlý start a úplná kolonizace 
v relativně krátkém čase.

Takto formulované požadavky splňuje více nosičů různých typů, 
tvarů a vlastností. Od plastových kuliček, válečků či vloček, přes tex-
tilní, tkané i netkané až po pěnové materiály nebo kořenové systémy 
různých rostlin.

Po rozhodnutí pro využívání bionosičů stála tedy i před společností 
VODA CZ otázka – který? Vyhodnocovali jsme několik typů a druhů, 
účastnili prezentací vzorových aplikací, diskutovali s odborníky na ev-
ropské úrovni. Setkali jsme se s mnoha názory, kladnými i zápornými, 
chválící jedno a zatracující druhé. Názory odborníků se v tomto oboru 
neshodují. V čem však shodu najdete prakticky na všech úrovních je 
nutnost zvýšení účinnosti, zmenšení velikostí ČOV při minimálních 
nákladech.

Přes naše počáteční rozpaky, a možná i mírnou nedůvěru, jsme 
se rozhodli pro LEVAPOR. Vodítkem a významným pomocníkem 
nám v procesu rozhodování byl Ústav technologie vody a prostředí 
při VŠCHT v Praze, jmenovitě pak prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., se 
kterým jsme započali ne právě jednoduchou cestu k ověření účinnosti 
těchto bionosičů. Bylo nutné najít pilotní projekt, na kterém bychom 
mohli ověřit propagované vlastnosti. Nechtěli jsme jít pouze cestou 
laboratorního testování. Mnohem důležitější je praktická aplikace 
v reálném prostředí s běžným provozem a „normálními“ provozními 
komplikacemi. Jako optimální se nám zdála ČOV instalovaná u jed-
noho penziónu v Orlických horách, kde se problémy jen hromadily. 
Počínaje ne optimálně navrženou kapacitou ČOV, kombinací techno-
logií několika výrobců s výrazným tlakem na cenu.

Svůj nemalý podíl na úspěšném testu má i Dr. Imre Pascik spolu-
autor myšlenky nového bilonosiče. Po vyhodnocení celkové sitace 
jsme doporučili alikaci bionosičů a následný zpřísněný dozor nad 
problémovou ČOV. 

Stav ČOV před návrhem opatření

Stav ČOV po zapracování

Takto vypadá ČOV nyní po zapracování, nejedná se pochopitelně 
pouze o použití bionosičů LEVAPOR, jde o komplexní systém opat-
ření technických i organizačních, nicméně bionosičům LEVAPOR 
přikládáme opravdu nejvyšší podíl na úspěchu.

V současné době připravujeme i poloprovozní zkoušky dané tech-
nologie i na velké komunální ČOV.

Co je LEVAPOR?
LEVAPOR je vysoce porézní kostička vyrobená z modifikované PUR 

pěny sycené aktivním uhlím.
Aktivní uhlí má pórovitou strukturu a velký vnitřní povrch. Mo-

lekulární struktura aktivního 
uhlí se podobá struktuře 
grafitových destiček širokých 
několik atomů. Tvoří stěnu 
molekulárních otvorů tj. pórů 
aktivního uhlí. Hexagonální 
kruh uhlíkových atomů je 
často přerušen a tyto nepra-
videlnosti poskytují možnosti 
pro reakce na místech, kde je 
uhlíkový kruh přerušen. 

Tolik citace z encyklope-
die.

Vysoký obsah této sub-
stance má za následek i jiné 
mechanismy než jednodu-
chou buněčnou adhezi (tedy 
osídlení mikroorganismy). Neméně důležitou vlastností je adsorpce 
inhibitorů, což způsobuje nižší toxicitu a tím rychlejší nástup biopro-
cesů, čímž se výrazně celý systém stabilizuje.

Z výše uvedeného lze otázku „Proč a kdy použít LEVAPOR?“ zod-
povědět pomocí následujících argumentů:
• O 5–200 % vyšší účinnost v porovnání se suspendovanou biomasou.
• Výrazné zvýšení stáří kalu a tím prokazatelně nižší produkce zbyt-

kového kalu.
• Vyšší účinnost odstraňování znečištění, a to i v případě zatížení 

způsobeného šokovým látkovým přetížením.
• Schopnost stabilizace procesu při kolísavém látkovém zatížení.
• Krátké zapracování biologického procesu.
• Jednoduchá technologie aplikovatelná i během provozu zařízení.
• V porovnání s ostatními typy nosičů (30–70 %) postačí 12–15 % 

objemu reaktoru.
• Ekonomické úspory při řešení popsaných problémů.

Nejlepší ilustrací funkčnosti daného systému jsou příklady včetně 
vyhodnocení provozu:
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Čistírna odpadních vod v NINGAN
Technologie fluidního lože LEVAPOR (MBBR)

Ningan je město s 440 000 obyvateli nacházející se cca 20 km již-
ně od města Mudanjiang v čínské provincii Heilongjiang. Oblast je 
charakteristická chladným podnebím. Díky pozitivním zkušenostem 
s biotechnologií LEVAPOR z aplikace ve fluidních reaktorech ve 
Finsku bylo rozhodnuto o použití též na nové městské ČOV ve městě 
Ningan s návrhovou kapacitou 22 000 m3/d odpadní vody na přítoku. 

Na základě předešlých zkušeností byla navržena ČOV s akti-
vací o objemu 3200 m3 a plněnou krychlovými nosiči LEVAPOR 
(20 x 20 x 7 mm) o celkovém objemu 480 m3 (15 obj. % aktivace). Pro-
voz ČOV, postavené společností Harbin Baishenglubin Environmental 
Technology Co. Ltd, byl zahájen v říjnu 2010 (zimní období). I přes 
zapracování ČOV v zimních podmínkách bylo rychle dosaženo návr-
hových odtokových parametrů pro CHSK. Dosažení nitrifikace trvalo 
díky nízkým růstovým rychlostem nitrifikačních bakterií delší dobu.

Parametry ČOV
Odtokové parametry dosažené v období října až prosince 2012 jsou 

vyobrazeny v tab. 1 a grafech 1, 2.

Plnění reaktoru Fluidizované nosiče LEVAPOR

Graf 1. Odstraňování CHSK v období října až prosince 2012

Parametr Rozměry Hodnota

Objem reaktorů m3 3200 (4x800)

Objem nosičů LEVAPOR m3 480 (15%)

Doba zdržení h 3,5–3,8

2012 ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

CHSK                    přítok mg/l 294 295 302

odtok mg/l 33,7 35,8 37,7

BSK5                       odtok mg/l 11,9 12,9 12,9

TN                         přítok mg/l 28,8 35,3 23,2

odtok mg/l 12,5 14,8 11,0

Namon                   odtok mg/l 2,0 3,2 3,34

Teplota OV °C 15,6 13,3 9,6

Tab. 1. Technická data a odtokové parametry ČOV Ningan v období 
října až prosince 2012

Graf 2. Odstraňování dusíku při snižující se teplotě odpadní vody 
v období října až prosince 2012

Závěr
1) Přes klesající teploty a výjimečně krátkou dobu zdržení v aktivaci 

(3,5–3,8 h místo obvyklých 6–10 h) bylo dosaženo velmi dobrých 
výsledků, odtokové koncentrace CHSK cca 33–38 mg/l (88–89 %) 
a odtokové koncentrace Namon cca 2–3,3 mg/l (91–93 %), čímž 
byly splněny veškeré legislativní požadavky. 

2) Přes výraznou fluktuaci v nátokových koncentracích CHSK a TN 
bylo dosaženo stabilních odtokových hodnot bez pozorovatelného 
negativního účinku snižujících se teplot, což jen potvrzuje dřívější 
zkušenosti.

3) Výsledky potvrdily výhody biofilmové technologie a ukázaly, že ap-
likace bionosičů LEVAPOR poskytuje dlouhodobé řešení problému 
za výjimečně nízké pořizovací i provozní náklady.
Je nutno říci, že uveřejněné informace jsou založené na zkušenos-

tech s aplikacemi nosičů LEVAPOR . Záruky na požadovaný účinek 
mohou být podány pouze po individuálním posouzení jednotlivých 
případů použití pro stanovené emisní limity a v některých případech 
až po provedení příslušných pilotních experimentů.

Kontejnerová ČOV
Dalším příkladem použití bionosičů jsou, kromě velkých komunál-

ních čistíren odpadních vod, bezesporu i aplikace technologie LEVA-
POR například do kontejnerových, tedy do jisté míry unifikovaných 
čistíren. Z tohoto důvodu také ve společnosti VODA CZ vznikala 
nová řada kontejnerových čistíren CLEANNY osazená technologií 
LEVAPOR. Celá řada, kapacitně začínající na 100 EO, je výjimečná 
hned v několika ohledech.

První je samotná velikost kontejnerů. Díky vlastnostem bionosičů 
jsme byli schopni zmenšit objemy aktivačních nádrží až o 40 %, což 
zjevně zlevňuje výrobu vlastních kontejnerů a projektantům dává díky 
kompaktnějším rozměrům větší možnosti v umístění a orientaci ČOV.

Další oblastí, kde nové kontejnery určitě nezklamou, je použití 
v provozech s nepravidelným nátokem.

Máme na mysli ČOV k penzionům a hotelům, kde navržená ka-
pacita málokdy odpovídá realitě. Díky stabilizaci aktivovaného kalu 
prostřednictvím bionosičů je schopna ČOV bez větších komplikací 
přežít nepravidelný nátok či nárazové hydraulické přetížení. Inhibito-
ry obsažené v bionosičích mohou také významně ovlivnit případnou 
toxicitu média.

samonosná konstrukce kontejneru v průběhu testů
Plastové stěny nádrže jsou vyrobeny ze sendvičových plastových 

panelů, které na rozdíl od často používaných stěnových prvků vynikají 
vysokou pevností ve sváru. Nezanedbatelnou se také jeví skutečnost, 
že nový kontejner, tedy nádrž ČOV, je samonosná. V rámci přípravy 
projektů kontejnerových ČOV řady CLEANNY bylo provedeno testo-
vání samonosnosti nádrží, aby byla ověřena stabilita konstrukce. Díky 
těmto testům můžeme dnes zodpovědně prohlásit, že naše konstrukce 
samonosná je! V rámci unifikace jsou takovéto kontejnery určitě tou 
správnou cestou.

Miroslav Bůžek
VODA CZ s.r.o.

+420 602 705 408, buzek@vodacz.com
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Využití alternativních zdrojů organické hmoty 
na zemědělských půdách

Radim Vácha, Jiří Hladík

Přechod zemědělství do konkurenčního 
tržního prostředí neznamená v oblasti kvality 
a ochrany zemědělské půdy zdaleka jenom 
pozitiva. Jedním ze známých problémů je 
útlum živočišné výroby v poměrech našeho 
zemědělství a opomíjení základních zásad 
střídání sledu plodin (osevních postupů) 
v rostlinné výrobě, kdy se zemědělci soustředí 
pouze na pěstování ekonomicky rentabilních 
plodin. Důsledkem je často výrazné omezení 
vstupu organické hmoty do půd, které má za 
následek celou řadu následných degradačních 
procesů (eroze půd, snížená schopnost půd 
poutat vodu, utužení půd, okyselení půd atd.). 
Využívání půd pro pěstování energetických 
plodin se rozšířilo také s rozvojem výstavby 
bioplynových stanic, které jsou v naprosté 
většině případů závislé na pěstování kuku-
řice – širokořádkové plodiny s minimálním 
protierozním účinkem. Důsledné střídání 
plodin a využívání posklizňových zbytků 
k zaorání, zařazení jetelovin a strniskových 
meziplodin do osevních postupů se realizuje 
v dnešní době spíše v systémech organického 
zemědělství než v tradiční zemědělské výrobě. 
Toto není problém pouze českého zeměděl-
ství, degradace půd vlivem zprůmyslnění 
zemědělské výroby je dnes problémem celo-
světovým. Evropská unie, vědoma si stále se 
zmenšující výměry zemědělské půdy vlivem 
zástavby a zhoršující se kvality a úrodnosti 
půdy, zavedla systém standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 

(GAEC). Zemědělci, kteří se ucházejí o dotace 
na obdělávané pozemky, tak musí postupně 
plnit stále přísnější podmínky hospodaření. 
Kromě jiných jsou GAEC zaměřeny právě na 
ochranu půdy před erozí, dodávání organické 
hmoty do půdy, střídání plodin a další opat-
ření, které dobrý sedlák dělal od nepaměti, 
a nemusel mu to nikdo radit ani nařizovat. 

Je možné za stávajících podmínek udržet 
zemědělskou půdu v přijatelném stavu? 
V prostředí, kde je zdroj organické hmoty z ži-
vočišné výroby limitován, je nutné přistoupit 
k využívání alternativních zdrojů organické 
hmoty. Jedná se např. o odpadní produkty 
z čištění odpadních vod, tedy čistírenské kaly, 
nebo o zbytkové produkty anaerobní digesce 
z bioplynových stanic – tzv. digestát, který je 
považován za organické hnojivo. Opomenout 
nelze ani další vhodný zdroj, sedimenty vod-
ních toků a nádrží, i když v tomto případě se 
nejedná přímo o organický materiál. Přístup 
zemědělců k uvedeným zdrojům je spíše 
nedůvěřivý a je pravda, že s jejich využitím 
jsou spojena určitá rizika. Jak je to tedy s jejich 
skutečným přínosem?

Digestát – vyzdvihovaný 
i zatracovaný odpadní produkt 
anaerobní digesce

Tento materiál vstoupil do popředí zájmu 
v posledních letech, kdy rozvoj bioplyno-
vých stanic v prostředí našeho zemědělství 
musí řešit otázku likvidace vysokých objemů 

odpadního materiálu. Digestát, který má 
bez zahuštění tekutý charakter (odpaření 
vody z fugátu je proces ekonomicky značně 
nerentabilní), bývá mnohými odborníky 
považován spíše za hnojivo minerální než 
organické [4]. Často diskutovaným problémem 
je využitelnost zbytkové organické hmoty 
v půdním prostředí, protože nejkvalitnější 
a snadno rozložitelná organická hmota již byla 
mikroorganismy spotřebována při vlastním 
procesu anaerobní digesce. Pouze aplikace 
samotného digestátu přímo na zemědělskou 
půdu je proto z pohledu přínosů sporná. Jeho 
využití je nutné kombinovat s dalšími vstupy, 
zejména posklizňovými zbytky. Typickým 
případem je sláma, s širokým poměrem C:N 
(ačkoliv samotný digestát má tento poměr také 
poměrně široký), ale i další meziplodiny, urče-
né k zaorání. Je předpoklad, že vstup zejména 
minerálních živin (udává se většinou zvýšený 
obsah N) a vysokého obsahu vody v digestátu 
podpoří činnost půdní mikrobiální biomasy. 
Samotný digestát není v žádném případě zdro-
jem dostatečného množství kvalitní organické 
hmoty pro zemědělské půdy, přestože je řazen 
jako organické hnojivo (je uvažováno o jeho 
přeřazení ke hnojivům minerálním). Optimál-
ní způsoby aplikace digestátu na zemědělskou 
půdu jsou v současné době stále odbornou 
náplní výzkumných projektů, které mohou 
podmínky jeho využití optimalizovat zlep-
šením následných technologických procesů.

Použití digestátu na zemědělskou půdu se 
v podmínkách ČR legislativně řídí Zákonem 
o hnojivech (č. 156/1998) [5] a podrobnosti ap-
likace pak vyhláškou MZe ČR č. 474/2000 Sb., 
o stanovení požadavku na hnojiva [6]. Rizika, 
spojená se vstupem digestátu do půd, je mož-
né spojovat spíše s použitím nesprávného 
způsobu aplikace (příliš vysoké dávky teku-
tého materiálu), při nedodržení podmínek 
vyhlášky.

Kaly z čistíren odpadních vod – 
opomíjený zdroj organické hmoty

V případě kalů z čistíren odpadních vod 
(ČOV) lze oprávněně hovořit o organickém 
materiálu, obsah spalitelných látek v od-
vodněném kalu přesahuje nezřídka 50 %, 
obsah oxidovatelného uhlíku se pak pohybuje 
v jednotkách až desítkách procent. Otázkou 
také zůstává rozložitelnost organické hmoty 
v půdě, protože opět platí, že nejdostupnější 
organická hmota byla mikroorganismy vy-
užita při procesu vyhnívání kalů. Můžeme 
potvrdit z vlastních pokusných zkušeností, 
že rozklad kalů v půdním prostředí je proces 
až překvapivě dlouhodobý. Nezpochybnitelný 
je však hnojivý efekt kalů, na tom se podílí 
i vysoký obsah minerálních živin. V případě 
hygienizace kalů prostřednictvím vápnění je 
přínosem i jejich aplikace do kyselých půd. 
Přes tato nezpochybnitelná pozitiva je však 
ochota k použití kalů na zemědělskou půdu 
velmi nízká. Jedním z důvodů jsou zřejmě 
i podmínky vyhlášky MŽP ČR č. 382/2001 Sb., 
o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě [9] (dále novelizována jako 
č. 504/2004 Sb.), kde musí zemědělský subjekt 
dokladovat možnost použití kalů na pozemku 
na základě chemických analýz půdy i kalů. 
Sledována je přitom nejenom potřeba hnojení 
pozemku na základě agrochemických analýz, 
ale i hnojivý účinek kalu a zejména pak obsah 
rizikových prvků a látek a dále obsahy pato-
genních organismů. Vlastní aplikace je tak 

Význam organické hmoty v půdě dokumentu-
je příklad kukuřice vyseté do mulče svazenky 
vratičolisté, plodina netrpí suchem a půda 
erozí (Horákova farma, a. s., Čejč)

Kukuřice pěstovaná „tradiční technologií“ 
na stejné lokalitě vykazuje viditelné znám-
ky strádání suchem, půda je více vystavena 
působení eroze
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komplikována poměrně náročným „byrokra-
tickým procesem“. Z tohoto důvodu přistupují 
čistírny odpadních vod k praxi „prodávání“ 
kalů producentům rekultivačních substrátů, 
respektive kompostů, kde se sleduje v lepším 
případě až kvalita finálního produktu. 

Jistým důvodem ke snížené ochotě k využí-
vání kalů přímo na zemědělské půdě je zřejmě 
i jistá nechuť k využití materiálu, který pochá-
zí z podmínek čištění odpadních komunál-
ních vod (např. viditelná přítomnost lidských 
vlasů v kalech). Podmínky vyhlášky však jsou 
nastaveny tak, aby výrazně minimalizovaly 
existující rizika. V každém případě je naše vy-
hláška mnohem přísnější než dnes již zastara-
lá směrnice EU z roku 1986 [1]. Novelizovaná 
verze této směrnice (Working Document on 
Sludge, 2000) [11], která znamenala výrazný 
posun, a tím pádem i zpřísnění aplikace kalů, 
nebyla Evropským parlamentem schválena. To 
má za následek, že v podmínkách EU nejsou 
stanoveny limity pro znečištění perzistentní-
mi organickými polutanty (POP), ve vyhlášce 
české jsou uvedeny pouze parametry pro 
obsah sumy sedmi kongenerů ze skupiny po-
lychlorovaných bifenylů (PCB7) a sumy orga-
nických halogenovaných látek – AOX. V této 
oblasti může aplikace kalů přinášet určitá 
rizika zvýšené zátěže, jak jsme zjistili i v na-
šich pokusných podmínkách [9]. Zavedení 
těchto parametrů do vyhlášky by však nadále 
výrazně zkomplikovalo vlastní využitelnost 
kalů v zemědělství a přínosy by rozhodně 
nepřevýšily výrazně ztížené podmínky 
aplikace kalů. V současné verzi je možno 
pokládat podmínky vyhlášky za přijatelné 
a využití kalů ČOV na zemědělskou půdu, 
které její principy dodržuje, za přijatelný 
alternativní zdroj vstupů organické hmoty do 
zemědělských půd. 

sedimenty vodních toků a nádrží – 
symbol dlouholetého problému 
jejich likvidace

Dnové sedimenty vytěžené z vodních toků 
a nádrží dosahují značných objemů, roční 
produkce je odhadována na 100 000 tun. 
Pravidelná údržba říčních koryt a rybníků 
je v našich podmínkách nutností. Gergel [2] 
uvádí, že v rybnících na území ČR je uloženo 
97 mil. m3 usazenin a ve vodních tocích 
a závlahových kanálech 5 mil. m3 usazenin. 
Původ sedimentů je spojen s procesy vodní 
eroze převážně zemědělských půd, požadavek 
na navrácení erodovaných půdních částic 

v podobě vytěžených sedimentů zpět na ze-
mědělský půdní fond (ZPF) je proto logickým 
požadavkem. Je však třeba brát v úvahu, že se-
dimenty jsou v prostředí říčních toků i nádrží 
nezřídka vystaveny zvýšeným obsahům 
rizikových látek [3]. Do roku 2009 nebyl tento 
způsob použití sedimentů legislativně ošetřen 
a orgány místních samospráv postupovaly 
různě. Nejvíce problematické bylo posouzení 
obsahu rizikových prvků v sedimentech, 
v některých případech se postupovalo dle 
vyhlášky o použití kalů na zemědělské půdě, 
v jiných případech podle vyhlášky MŽP ČR 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé po-
drobnosti ochrany ZPF [8]. Nezřídka vznikaly 
problémy s likvidací vytěžených sedimentů 
a tento problém je nutné řešit kontinuálně, 
díky obrovským objemům stále vznikajících 
sedimentů. Společná vyhláška MZe a MŽP č. 
257/2009 Sb. [7] stanovila podmínky použití 
sedimentů na zemědělskou půdu. 

V případě použití sedimentů je přínosem 
pro zemědělské půdy navrácení půdních 
koloidních částic, jedná se zejména o kvalitní 
jílovou frakci, nelze proto hovořit o sedi-
mentech jako o primárním zdroji organické 
hmoty. Takovou ambici má např. slovenská 
legislativa, která stanoví minimální obsah 
spalitelných látek v sedimentech pro použití 
na ZPF na 18 %. Jak vyplývá ze zemědělské 
praxe, není to příliš šťastné rozhodnutí, těmto 
požadavkům vyhovuje pouze zlomek z vytě-
ženého množství. Hnojivý účinek sedimentu 
přitom spočívá i v obsahu anorganických 
živin, jejich minimální obsah stanoví vy-
hláška č. 257/2009 [7], stejně jako minimální 
požadavky na fyzikální vlastnosti sedimentu. 
Použití vytěžených sedimentů lze doporučit 
zejména na půdách postižených erozí, kde je 
však nutné dodržovat následně účinná proti-
erozní opatření.

Závěr
Využití uvedených materiálů na zeměděl-

ský půdní fond je v České republice ošetřeno 
legislativně. Tím je zaručeno, že rizika spojená 
s jejich použitím jsou minimální z pohledu 
ohrožení kvality půd např. kontaminací, 
a rovněž z pohledu penalizace hospodařících 
zemědělců za nelegální nebo nesprávné pou-
žití nepovolených látek na ZPF (pokud jsou 
dodrženy podmínky jejich aplikace). Je třeba 
zohlednit, že všechny uvedené materiály jsou 
pro hospodařící zemědělce ve většině případů 
velmi dobře dostupné a náklady na jejich 

pořízení odpovídají de facto nákladům na 
přepravu a aplikaci. Relativně vyšší náklady 
jsou pak vynaloženy na chemické a jiné analý-
zy, které dokladují jejich využitelnost v rámci 
daných předpisů. Pokud se však jedná o vyšší 
množství materiálu, nejsou jistě ani tyto ná-
klady limitující a z pohledu udržení dobrého 
stavu půd a půdní úrodnosti se určitě jedná 
o dobrou investici.
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Výzkum eroze  
v drahách soustředěného 
povrchového odtoku 
v České republice
Katarzyna Drongová

Klíčová slova
vodní eroze – soustředěný povrchový odtok – hluboká efemérní rýha 
– ztráta půdy

Souhrn
Hluboké efemérní rýhy se vyskytují v drahách soustředěného 

povrchového odtoku na zemědělských pozemcích, kde jsou pěsto-
vány širokořádkové plodiny. Jedná se o rýhy, které jsou každoročně 
zaorávány, a při jarních přívalových srážkách dochází k jejich 
opětovnému vzniku. V zahraničí je tento problém v současnosti 
hojně diskutován. V České republice se jedná o jeden ze zatím málo 
popsaných projevů vodní eroze.

Tento článek popisuje metodiku měření hlubokých efemérních 
rýh a závěry výzkumu, v rámci něhož byl volumetricky kvantifiko-
ván statisticky významný vzorek hlubokých efemérních rýh. Bylo 
zjištěno, že průměrná ztráta půdy způsobená efemérní rýhou činí 
téměř 70 m3 materiálu.

u

1.  Úvod
Hluboké efemerní rýhy vznikající v drahách soustředěného povr-

chového odtoku (dále také „DSO“) na orné půdě jsou v České republice 
jedny ze zatím málo popsaných projevů vodní eroze. 

Tato problematika je v poslední době velmi diskutovaná v zahrani-
čí. V cizojazyčné odborné literatuře je uváděno, že tyto rýhy mohou 
vést ke ztrátám půdy, jež výrazně převyšují ztráty vzniklé plošnou či 
rýhovou erozí [5]. 

Dle studie Vymezení přispívajících ploch nad závěrovými profily 
erozně ohrožených drah odtoku na orné půdě pro potřeby Rámcové 
směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES bylo v zemědělské krajině ČR 
identifikováno přes 33 000 erozně ohrožených drah soustředěného po-
vrchového odtoku o celkové délce téměř 12 000 km [1]. Bylo ověřeno, 
že v případě, že jsou na pozemku pěstovány širokořádkové plodiny, 
které jsou do jednoho měsíce po zasetí postiženy přívalovou srážkou, 
mají tyto erozně ohrožené dráhy odtoku velký potenciál k tvorbě 
hlubokých efemérních rýh. Tento fakt dokumentuje i fotografie jedné 
z rýh identifikovaných v roce 2012 v obci Domašov v Jihomoravském 
kraji (obr. 1). Dle dat ČHMÚ zde v krátké době po zasetí čiroku (širo-

kořádkové plodiny) přišla srážka s denním úhrnem 20,2 mm. Tento 
déšť rýhy inicioval. Maximální denní úhrn za vegetační období byl 
29,1 mm. Na postiženém pozemku bylo identifikováno 5 výrazných 
rýh, které způsobily extrémní odnos půdy, jež byla zčásti dopravena 
až do níže ležící vodoteče.

U nás se v praxi pro dimenzování protierozních opatření použí-
vá univerzální rovnice USLE Wischmeier–Smith [7], která počítá 
dlouhodobou průměrnou ztrátu půdy v ploše svahu (plošná eroze) 
v závislosti na šesti faktorech ovlivňujících hodnotu ztráty půdy. 
Takto provedená bilance půdy je však neúplná, neboť zahrnuje 
pouze plošný smyv. Rýhová eroze a eroze v hlubokých efemérních 
rýhách nejsou v univerzální rovnici zohledněny. Potřeba výzkumu 
hlubokých efemérních rýh a kvantifikace objemu odnosu půdy jimi 
způsobeného vyplývá z faktu, že odnosy půdy z efemérních rýh mo-
hou představovat mnohem větší riziko vzniku škod než eroze plošná. 
Článek popisuje metodiku měření hlubokých efemérních rýh a závěry 
výzkumu, v rámci něhož byly volumetricky kvantifikovány vybrané 
hluboké efemérní rýhy.

2.  Popis efemérních rýh
Hluboké efemérní rýhy jsou úkazy vyskytující se v přirozených či 

uměle vytvořených drahách soustředěného povrchového odtoku a bě-
hem přívalových dešťů dočasně převádějí povrchový odtok. Objevují 
se tedy v místech, kde dochází k soustřeďování povrchově odtékající 
vody. Může se jednat o přirozené údolnice, tzv. dráhy soustředěného 
povrchového odtoku nebo o místa podél jiných lineárních krajinných 
prvků, jako jsou hranice pozemků a rýhy vytvořené zemědělskou 
činností či podél polních cest.

V zahraničí se pro popis hlubokých efemerních rýh používá termín 
„ephemeral gully“ [5], který lze doslovně přeložit jako „efemérní strže“. 
Terminologicky má však v České republice pojem „strž“ poněkud jiný 
význam. Termín efemérní (dočasný, pomíjející, prchavý) je používán 
proto, že se jedná o dočasné prvky, které jsou odstraňovány orebními 
postupy na konci vegetačního období a dochází k jejich znovuobjevení 
na stejném místě v rámci dalšího vegetačního období [3]. Kromě ztráty 
půdy o velikosti objemu efemérní rýhy dochází navíc na postiženém 
pozemku ke vzniku tzv. sekundární eroze. Při sanaci rýh na konci 
vegetačního období jsou rýhy zaplňovány půdou z jejich okolí.

Hluboké efemérní rýhy mají průřezovou plochu větší než 1 
čtvereční stopa (0,093m2) [5]. Efemérní rýhy v DSO bývají obvykle vět-
ší než běžné rýhy a zároveň menší než permanentní strže. Vyskytují se 
převážně v místech, která jsou obklopována zemědělsky využívanými 
konvexně–konkávními svahy.

3.  tvorba a vznik efemérních rýh
Povrchově stékající voda ze svahu podléhá základním principům 

zachování hmoty a zachování hybnosti. Vyplývá z nich rovnice kon-
tinuity a rovnice pohybová [2]. Pro potřeby níže uvedeného tvaru 
rovnice kontinuity je odtok uvažován jako souvislá vrstva povrchově 
odtékající vody v kartézském souřadnicovém systému. Pokud zvolíme 
jednotkovou šířku svahu, má rovnice tvar [2]:

 (1)

kde: h výška povrchového odtoku, která je funkcí polohy a času 
h(x,t);

 x osa souřadnic ve směru povrchu svahu;
 t  čas [s];
 r (t) intenzita srážek vztažená k jednotkové ploše svahu [m·s-1];
 i (t) intenzita vsaku [m·s-1];
  průměrná rychlost povrchového odtoku ve směru osy x 

[m·s-1].
Pohybová rovnice vychází z druhého Newtonova zákona. Zabývá 

se sílami působícími na vodu v uvažovaném elementárním úseku 
vyšetřovaného svahu.

Jedná se o 5 sil, které Holý [2] značí následovně:
 F1 tíha vody v elementárním úseku;
 F2 tlaková síla působící na vodu v elementárním úseku ve 

vzdálenosti x+Δx;
 F3 tlaková síla působící na vodu v elementárním úseku ve 

vzdálenosti x;
 F4 třecí síla;
 F5 síla vyvolaná dopadem dešťových kapek.

Pohybová rovnice má s výše uvedeným značením sil následující 
tvar:

 (2)
Obr. 1. Erozní projevy v jedné z drah soustředěného odtoku měřené 
v roce 2012 v Domašově v Jihomoravském kraji
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kde: h výška povrchového odtoku, která je funkcí polohy a času 
h(x,t); 

 x osa souřadnic ve směru povrchu svahu;
 t  čas [s];
  průměrná rychlost povrchového odtoku ve směru osy x 

[m·s-1].
Povrchový odtok na svahu probíhá nejprve plošně, postupně však 

dochází vlivem nerovností půdního povrchu ke koncentraci odtékající 
vody a plošný odtok se mění v odtok soustředěný [2]. Úplný proces 
vzniku a rozvoje efemérní rýhy je znázorněn na obr. 2.

V případě soustředění povrchového odtoku se mohou vlivem prou-
dění vody vytvářet (zprvu malé) deprese v místech s nedostatečným 
půdním pokryvem. Nastává koncentrace vody v těchto depresích 
a tím i jejich zvětšování. Eroze se začíná tvořit na počátku deprese, 
kde vznikají téměř svislé stěny a projevuje se zde bystřinné proudění. 
V malé míře dochází k odnosu materiálu z plochy stěny. Mnohem 
významnějším zdrojem eroze je však dno deprese. Odnosem materiálu 
ze dna deprese dochází k prohlubování rýhy a „poddolování“ svislé 
stěny v rýze, čímž dochází k oslabení její stability a finálně zborcení 
do prostoru rýhy. Tím je svislé čelo propagováno dál proti proudu [4].

Ve chvíli, kdy eroze dosáhne hloubky orby, tj. narazí na více rezi-
stentní vrstvu půdy, redukuje se odnos materiálu ze dna rýhy. Dále 
dochází ke zvětšování šířky rýhy, a to v důsledku eroze bočních stěn 
rýhy. Měření provedená na jihovýchodě Sydney v Austrálii prokázala, 
že eroze bočních stěn (bočnic, břehů) je mnohem významnější co do 
množství oderodovaného materiálu [4].

Obr. 2. Stádia iniciace rýhy [4]

Obr. 3. Spodní úsek jedné ze zaměřovaných rýh

Obr. 4. Nákres erodoměru [6]

4.  Metodika měření efemérních rýh
Aby mohla být posuzována škodlivost efemérních rýh, je nutné 

znát parametry vybraného homogenního vzorku rýh, tj. jejich délku 
a především jejich objem. Proces měření a jeho vyhodnocení je na-
zýván volumetrickou kvantifikací hlubokých efemérních rýh. Před 
samotným měřením byla vypracována metodika pro volumetrickou 
kvantifikaci rýh. Popis kvantifikace se objevuje v řadě zahraničních 
publikací. Autoři popisovali pouze dva přístupy: měření příčných 
profilů rýhy pomocí měřičského pásma nebo pomocí mechanického 
zařízení obsahujícího sadu jehel schopných kopírovat terén a tím 
vyznačit příčný profil měřené rýhy. Z plochy příčných profilů je poté 
usuzováno na celkový objem rýhy. V rámci vývoje výše uvedené 
metodiky byly posuzovány i jiné metody pro zaměření rýhy, které 
by umožňovaly spojité zaměření celé rýhy a odstranily tím nejistotu 
způsobenou bodovým měřením příčných profilů. Jako jedno z mož-
ných řešení se nabízelo použití lidaru pro pozemní nebo letecké 
snímkování. Obě metody však byly na základě předchozích terénních 
průzkumů vyhodnoceny jako nevhodné, a to především vzhledem 
ke stavu rýh na konci vegetačního období, kdy je měření prováděno. 
V této době bývá erozí postižený povrch, především v dolní části rýhy, 
pokryt vegetací (viz obr. 3).

Na základě výše uvedených úvah bylo rozhodnuto o vývoji me-
chanického zařízení pro zaměřování příčných profilů rýh. Zařízení 
bylo navrženo a je dále vyvíjeno na Ústavu vodního hospodářství 
krajiny VUT, FAST. Tzv. erodoměr umožňuje pomocí kovových jehlic 
umístěných v rámu zaměření příčných profilů povrchu půdy. Pro 
zaměření průběhu terénu ve vybraném zaměřovaném příčném profilu 
je erodoměr posunován v délkově regulovatelném nosném profilu.

Erodoměr se skládá z hliníkového rámu a souboru sta jehlic, které 
jsou v rámu umístěny v konstantních vzdálenostech. Po spuštění 
horní lišty, která je pro přenos mostu aretovaná u profilu v horní části 
rámu, jehly okopírují terén. Této stav je fotograficky zdokumentován 
za účelem následného vyhodnocení.

V dolní části rámu je umístěn profil pro ukotvení speciálně uprave-
ného stativu s fixní délkou. Na tento stativ je po ustavení erodoměru 
připevněn fotoaparát. Stativ zajišťuje, že jsou snímky pořizovány ze 
stále stejné vzdálenosti a polohy vůči erodoměru. Obrázek 4 je ná-
kresem erodoměru ve stavu probíhajícího měření [6].
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V případě, že konkrétní příčný profil má 
šířku větší než 1 m, je provedeno více kladů 
mostu tak, že je tento posunován po nosném 
profilu. Tento profil je délkově regulovatelný. 
Jeho maximální délka je 4 m. V rámci každého 
kladu mostu je pořízená fotografie jehel. 

Vzdálenosti jednotlivých příčných profilů 
jsou voleny v závislosti na délce zaměřované 
rýhy a subjektivním vyhodnocení proměn-
livosti příčného profilu rýhy po její délce. 
Vzhledem k morfologii identifikovaných rýh 
byly profily zaměřovány po vzdálenostech 
10, 20 nebo 30 m. Z fotografií jednotlivých 
kladů mostu jsou pomocí softwaru, který určí 
polohu konců všech jehel, vyhodnoceny tvary 
příčných profilů a jejich plocha.

Analýza tvaru původního terénu
Za účelem minimalizace chyby volumet-

rické kvantifikace efemérních rýh byla dis-
kutována otázka tvaru původního terénu ve 
stavu na začátku vegetačního období, tj. před 
příchodem prvních přívalových srážek a jimi 
způsobeného povrchového odtoku. Tento stav 
byl považován za výchozí pro výpočet objemu 
oderodovaného materiálu z rýhy.

Pro analýzu tvaru příčných profilů bylo 
zvoleno katastrální území obce Šardice, kde 
je k dispozici výškopisné zaměření zemědělských pozemků. Bylo zde 
lokalizováno 21 potenciálně erozně ohrožených DSO a v rámci každé 
z nich bylo vytvořeno 5 příčných profilů původního terénu (situace 
DSO viz obr. 5). Tyto příčné profily byly porovnány s tvarem parabol 
různých parametrů a bylo zjištěno, že velikost parametru p paraboly 
se pohybuje od 100 m po 500 m. Vzepětí paraboly ve směry osy y 
při šířce 4 m (největší možná šířka příčného profilu zaměřovaného 
erodoměrem) tedy činilo max. 2 cm. Vzhledem k zanedbatelnosti 
zjištěného vzepětí je jako původní terén před vznikem rýhy uvažová-
na vodorovná rovina.

Odvození objemu rýhy
Pro výpočet objemu rýhy z ploch jednotlivých příčných profilů byl 

použit následující vztah:

, (3)

kde: V celkový objem erozní rýhy;
 Ai plocha příčného profilu rýhy;
 Ai-1 plocha předcházejícího příčného profilu rýhy;
 s  vzdálenost mezi příčnými profily.

5.  Popis měření
Cílem výzkumu stanoveným v rámci výše popsané metodiky bylo 

vytvoření statisticky významného vzorku volumetricky kvantifiko-
vaných efemérních rýh. Rýhy byly zaměřovány během vegetačních 
sezon v letech 2009 až 2012. Zaměření rýh probíhalo koncem měsíce 
srpna, případně začátkem září, tj. krátce před sklizní plodiny pěsto-
vané na daném zemědělském pozemku. 

V roce 2009 bylo identifikováno 5 výrazných rýh v povodí Luhy na 
Přerovsku, kde byla zaznamenána extrémní přívalová srážka. Během 
roku 2010 byly identifikovány dvě rýhy na území obce Šardice na Ho-
donínsku a další dvě u Šlapanic u Brna. Další tři byly zaměřeny během 
roku 2011, a to u Hodic na Jihlavsku a v Šardicích. Na začátku vegetační 
sezóny roku 2012 byl připraven a rozeslán dotazník pro starosty všech 
obcí Jihomoravského kraje s cílem zajištění informací o lokalitách, kde 
dochází ke škodám způsobeným vodní erozí. Soubor obdržených údajů 
byl dále doplněn o data uvedená na portálu Ministerstva zemědělství, 
kde jsou shromažďovány závěry „erozního monitoringu“ prováděného 
starosty obcí a pracovníky pozemkových úřadů. Pomocí hydrologických 
nástrojů dostupných v prostředí Arc Map byly na základě zjištěných 
informací určeny lokality vhodné k zaměření erozních odnosů. Během 
roku 2012 bylo zaměřeno 13 efemérních rýh. 

6.  Výsledky měření
Během let 2009 až 2012 bylo celkově zaměřeno 25 projevů eroze 

v drahách soustředěného povrchového odtoku. V tab. 1 jsou uvedeny 
základní statistické charakteristiky vzorku identifikovaných rýh. Délka 
měřených rýh se pohybovala od 35 m do 1151 m, průměrná šířka od 
0,8 m po 5,8 m. Hloubka se průměrně pohybovala od 0,1 po 0,4 m.

Obr. 5. Situace potenciálních DSO v KÚ Šardice

Graf 1. Krabicový graf –  vzorku měřených ztrát půdy přepočtených 
na přispívající plochu rýhy

Pro představu o závažnosti problému byla zaměřená ztráta půdy 
přepočtena na přispívající plochu rýhy a bylo zjištěno, že průměrně 
tato ztráta dosahuje téměř 50 t·ha-1, přičemž maximální přípustný 
smyv (u hlubokých půd) je stanoven na 10 t·ha-1·rok-1. Tento limit je 
navíc často dosažen či překročen vlivem mezirýhové (plošné) vodní 
eroze. Graf 1 znázorňuje vzorek ztrát půdy přepočtených na přispí-
vající plochu rýhy. Ve vybarveném obdélníku je označen medián 
a interkvartilové rozpětí (25–75 %), další horizontální čáry označují 
minimální a maximální hodnotu ve vzorku. Zvýrazněný křížek značí 
střední hodnotu.

Za účelem získání představy o dynamice vývoje rýh během ve-
getačního období byly některé efemérní rýhy zaměřeny opakovaně, 
a to v období od jarního zasetí plodiny do její sklizně. U všech takto 
sledovaných rýh byl pozorován podobný vývoj: první jarní srážka 
způsobila největší ztrátu půdy a následné deště zvětšovaly objem 

Statistické parametry
Parametry souboru průměrných rozměrů rýhy

Délka  
[m]

Šířka  
[m]

Hloubka 
[m]

Objem 
[m3]

Průměr 259,6 2,4 0,2 67,9

Směrodatná odchylka 271,7 1,2 0,1 87,8

Minimum 35,0 0,8 0,1 2,6

Maximum 1151,0 5,8 0,4 331,0

Rozsah 1116,0 5,0 0,3 328,4

Tab. 1. Základní statistické parametry vzorků průměrných rozměrů 
rýhy
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Graf 2. Průběh srážkových událostí a vývoj objemu rýhy během vegetačního období roku 
2010 v Šardicích

rýhy již pouze neznatelně. Tento vývoj je dán 
aktuální odolností půdy proti smykovému 
napětí, které je vyvoláno povrchově odtéka-
jící vodou. S rostoucí objemovou hmotností 
půdy během vegetačního období dochází ke 
zvětšování odolnosti půdního materiálu vůči 
rozrušení vlivem povrchového odtoku. Tento 
fakt je dokumentován na jedné z měřených 
rýh v lokalitě obce Šardice. Na grafu 2 jsou 
znázorněny denní úhrny ve vegetační sezoně 
roku 2010. Na časové ose jsou zaznačena jed-
notlivá měření objemu rýhy (v horizontálně 
orientovaném obdélníku je vyčíslen naměřený 
objem v m3). Stejně vydatné srážky, jako přišly 
před prvním měřením, byly zaznamenány 
mezi jednotlivými měřeními, ale žádná z nich 
již nedokázala výrazněji zvětšit objem měřené 
rýhy.

7.  Závěr
Na zemědělských pozemcích, kde dochází 

vlivem morfologie terénu k soustřeďování povrchového odtoku, mo-
hou vznikat tzv. hluboké efemérní rýhy, které jsou v České republice 
jedním ze zatím málo popsaných projevů vodní eroze. Provedený 
výzkum ukázal, že tyto rýhy způsobují značné škody, a to jak přímo na 
postiženém zemědělském pozemku, tak i v níže ležících recipientech 
a nádržích.

Bylo zjištěno, že hlavní roli při vzniku rýhy hraje aktuální odolnost 
půdy proti smykovému napětí, které je vyvoláno povrchově odtékající 
vodou. V případě, že je půda nakypřená po nedávném agrotechnickém 
zásahu a je zasažena přívalovou srážkou, je velká pravděpodobnost 
vzniku hlubokých efemérních rýh. Vhodným řešením popsaného pro-
blému je návrh stabilizace DSO (zatravnění problematické údolnice) 
a následný přiměřený management půdy.

Poděkování: Článek byl vytvořen v rámci projektu MZe ČR č. 
QJ1230066 „Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností 
včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí 
půdy“. Autorka děkuje MZe ČR za finanční podporu a za poskytnutí 
studie „Vymezení přispívajících ploch nad závěrovými profily erozně 
ohrožených drah odtoku na orné půdě pro potřeby Rámcové směrnice 
pro vodní politiku 2000/60/ES“.
Tento článek vznikl za podpory specifického výzkumu na Vysokém 
učení technickém v Brně v rámci projektu „Vývoj měřicích zařízení 
pro potřeby měření projevů vodní eroze v drahách soustředěného 
povrchového odtoku“, reg. č. FAST-J-11-45.
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Small channels attend to be created due to concentrated runoff 
from fields. These are named ephemeral gullies. Ephemeral gully can 
be easily filled by normal tillage and then reform again in the same 
location by additional runoff events. Therefore ephemeral gully 
disappears due to tillage and appears again after rainfall during the 
growing season. This issue has been discussed widely abroad. The 
problematic of ephemeral gully was not yet described in conditions 
of Czech Republic.

The paper deals with methodology for measuring ephemeral 
gullies and describes conclusions of the volumetrically quantified 
statistically significant sample ephemeral gullies research. It was 
found that the average soil loss caused ephemeral gullies is nearly 
70 m3 of soil.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

vh 9/2013315



vh 9/2013 316



Výstavba Nové vodní linky ÚČOV Praha 
schválena

Dne 23. července 2013 schválila Rada hlavního města Prahy úpravy 
projektu, obchodní nabídku dodavatelského sdružení a způsob 
financování a především zahájení dlouho odkládané rekonstrukce 
Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). První krokem této rekon-
strukce bude výstavba nové vodní linky (NVL), která začne na začátku 
příštího roku. Rozhodnutí přišlo téměř v poslední čas, kdy Praha může 
ještě včas dostát svým odkládaným závazkům a zajistit, že vypouštěné 
odpadní vody budou splňovat současné i budoucí náročné limity. 

Protože kolem přípravy tohoto rozhodnutí koluje i mezi odbornou ve-
řejností řada nesprávných či nepřesných informací, rozhodlo se Vodní 
hospodářství jako odborný časopis shrnout na stránkách Listů CzWA 
všechny důležité momenty, které tomuto rozhodnutí předcházely. 

stručná historie stávající ÚČOV Praha 
Stávající Ústřední čistírna odpadních vod Praha na Císařském ost-

rově byla vystavěna v období 1960–1964. Přitom plány na biologickou 
ČOV s využitím aktivačního procesu byly prezentovány již v r. 1937 
na celostátní výstavě Voda, plyn, topení v Praze. Tehdy se ovšem 
uvažovalo s jejím umístěním v místech, kde se dnes nachází ÚJV 
Řež, a.s. Během 2. světové války byly sice přípravy na stavbu nové 
ČOV pro Prahu zastaveny, nicméně probíhaly technické diskuse mezi 
autorem technologické části projektu Dr. Maděrou a penzionovaným 
Karlem Imhoffem, kterého Maděra do Prahy pozval. Z těchto konzul-
tací vzešlo doporučení realizovat budoucí novou ČOV na Císařském 
ostrově, který byl majetkem města a byl do té doby využíván jen jako 
zázemí staré Lindleyho čistírny. 

Nová ÚČOV byla dle některých údajů uvedena do trvalého provozu 
až v r. 1967. Její další historii lze shrnout do těchto bodů: 
•	 1973–1975 rozšíření biologického stupně na kapacitu 4,5 m3/s,
•	 1982–1985 první celková intenzifikace ÚČOV,
•	 1988–1991 zahájení vymístění ÚČOV mimo Prahu výstavbou shyb-

ky pod Vltavou a zastavení projektu v důsledku politických změn,
•	 1995–1997 I. etapa intenzifikace na kapacitu 7,0 m3/s; ukončení 

vypouštění odpadní vody po mechanickém čištění,

•	 1999–2000 krátkodobá opatření, zejména zvýšení účinnosti odstra-
ňování dusíku s využitím regenerace a bioaugmentace nitrifikace 
in situ,

•	 2002–2003 oprava po velké povodni,
•	 2004 přijetí koncepce dalšího postupu celkové rekonstrukce ÚČOV 

rozdělením akce na stavbu NVL a následnou rekonstrukci staré 
ÚČOV,

•	 2005 získání platného stanoviska EIA,
•	 2009 optimalizace projektu NVL, územní rozhodnutí,
•	 2010 zahájení postupných oprav vyhnívacích nádrží,
•	 2011–2013 úpravy zadání tendru, výběrové řízení na dodavatele 

NVL, posouzení vítězného řešení v podmínkách bez dotace EU, 
schválení výstavby NVL.
V tomto historickém výčtu je vhodné připomenout, že v r. 1989 byl 

hotov a připraven k realizaci projekt Nové ÚČOV v lokalitě Hostín 
u Mělníka s využitím tehdy nově vyvinuté a poloprovozně odzkou-
šené technologie aktivace typu R–D–N, který ovšem nebyl posléze 
z politických důvodů realizován. 

Komise pro přípravu výběrového řízení 
Podklady, které byly zpracovány odborným útvarem Magistrátu 

hl. m. Prahy (Odbor městského investora), byly po vzniku radniční 
koalice ODS a TOP 09 označeny za příliš znevýhodňující některé 
případné uchazeče o zakázku na realizaci NVL. Tehdejší primátor 
Svoboda proto ustavil komisi, které měla zadání pro výběrové řízení 
znovu projednat a případné sporné pasáže upravit. „Komise se bude 
zabývat nejrůznějšími aspekty přípravy a realizace projektu Ústřední 
čistírny odpadních vod ve střednědobé budoucnosti. Bude vhodnou 
platformou pro odbornou diskusi nad revidovanými podmínkami 
výběrového řízení, zejména pak hodnotícími kritérii a kvalifikačními 
požadavky,“ uvedl tehdy primátor Bohuslav Svoboda pro tisk.

Komise zahájila svou činnost 7. 2. 2011 za předsednictví pana 
primátora, členy byly zástupci koaličních i opozičních stran v zastu-
pitelstvu hl. m. Prahy, generální ředitel PVS a.s., zástupkyně MŽP 
a profesoři Pollert a Wanner jako zástupci odborné veřejnosti. Komise 
zahájila svou činnost 7. 2. 2011 a dne 13. 4. 2011 vydala závěrečné 
doporučení pro Radu hl.m. Prahy. Aby se uspokojily i nároky firem, 
které se cítily být dotčené tím, že jejich technologie nebyly vybrány 
jako základ tendrové dokumentace, uspořádala komise dne 18. 2. 
2011 pro pražské zastupitele a odbornou veřejnost v prostorách velké 
zasedací síně magistrátu otevřený seminář, kde byly prezentovány 
odborníky na čištění odpadních vod současné trendy ve výstavbě 
velkých městských čistíren a zároveň zástupci firem mohli prezento-
vat své alternativní technologie. Na dalším svém zasedání se ovšem 
komise jednomyslně shodla na názoru, že „odborný seminář konaný 
dne 18. 2. 2011 nepřinesl reálná alternativní řešení technologií pro 
ÚČOV“. Komise proto na svém posledním zasedání schválila plným 
počtem hlasů podklady pro vyhlášení výběrového řízení včetně 
požadované technologie s navrženými změnami kvalifikačních poža-
davků uchazečů a uložila OMI hl. m. Prahy, aby zpracoval podklady 
pro jednání Rady tak, aby po schválení SFŽP mohly být vyhlášeny 
tendry na veřejnou zakázku Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově – etapa 001 – Nová vodní linka (v režimu Yellow 
Book FIDIC), stavba „Nátoky na ÚČOV“ (v režimu Red Book FIDIC) 
a „Správce stavby“ Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském 
ostrově“, a to před termínem 9. 5. 2011.

hodnotící komise 
Komise k veřejné zakázce „Celková přestavba a rozšíření Ústřední 

čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba 
Část Pracovní skupiny před pochůzkou provozem ÚČOV Praha (foto 
Jiří Wanner) 
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č. 6963, etapa 001 – Nová vodní linka“ zahájila svou činnost dne 24. 6. 
2011. Komise pracovala za předsednictví primátora Svobody, dalšími 
členy byly zástupci Rady hl. m. Prahy, OMI, PVS a.s. a profesoři Po-
llert a Wanner za odbornou veřejnost. Nabídky podali tři renomovaní 
uchazeči: nejnižší cenu nabídlo Sdružení ÚČOV Praha – 6,22 miliardy 
korun bez DPH. Sdružení firem Strabag a Hídépítö nabídlo cenu 6,45 
miliardy korun bez daně a akciová společnost OHL ŽS 6,75 miliardy 
korun bez DPH. Kromě ceny hodnotila komise i kritérium „úroveň 
technického řešení z pohledu dlouhodobých provozních nákladů 
a nákladů na údržbu NVL“ a „navrhovaná délka lhůty pro zpracování 
a předložení kompletní dokumentace pro získání stavebního povolení 
NVL ke schválení zadavateli“. 

Ke své práci komise rovněž podle zákona o veřejných zakázkách 
ustavila přizvané odborné poradce pro technické, finanční a práv-
ní posouzení nabídek. Práce komise díky vysoce profesionálnímu 
přístupu všech členů i poradců postupovala rychle a již 12. srpna 
doporučila Radě hl. m. Prahy vyhlásit jako vítěze Sdružení ÚČOV 
Praha (do soutěže vstupovalo Sdružení složené z těchto firem: SMP 
CZ, Hochtief CZ, Degremont a WTE Wassertechnik). Rada toto do-
poručení posléze akceptovala v září 2011. Následně byla podepsána 
smlouvy s tímto dodavatelem s tím, že práce započnou po dořešení 
žádosti o financování z fondů EU.

Komise Rady hl. m. Prahy pro projekt ÚČOV Praha na 
Císařském ostrově

V období od září do konce roku 2011 probíhala jednání ohledně 
financování této akce. Praha předpokládala, že projekt zaplatí z evrop-
ských dotací. Žádost o dotaci byla řádně zdokumentována a předlože-
na na SFŽP, nebyla však odeslána do Bruselu a místo toho probíhalo 
velmi dlouhé posuzování v rámci mise JASPERS. Od samého počátku 
však panovala nejistota, zdali má město na dotaci nárok. Problémem 
byla a je nájemní smlouva s firmou Veolia, která jako stoprocentní 
vlastník provozuje přes firmu PVK a.s. pražskou kanalizaci a ÚČOV 
Praha. Délka této smlouvy – 30 let – je pro příslušné orgány EU nepři-
jatelně dlouhá. Ačkoli toto byl, jak se později ukázalo, ten skutečný 
a jediný důvod, proč hl. m. Praha na dotaci nedosáhlo, objevil se jako 
jakýsi zástupný argument proti financování projektu z prostředků EU 
i posudek, vypracovaný iniciativou JASPERS pro Evropskou komisi, 
DG REGIO. 

V této nové situaci ustavila Rada hl. m. Prahy další komisi, která 
měla tyto úkoly:
a. Posouzení návrhových parametrů s ohledem na skutečné přítoky od-

padních vod na ÚČOV (a pobočné ČOV) a revize navržené kapacity.
b. Zvážení možného variantního technologického a stavebního řešení.
c. Obecně zvážit možnosti čištění odpadních vod v Praze.

Tato komise byla poměrné početná, kromě zástupců magistrátu 
včetně OMI, PVS a.s., MŽP, Sdružení SOVAK bylo členy komise i deset 
odborníků na čištění odpadních vod a zpracování kalů, kteří vytvořili 
v rámci komise Pracovní skupinu, řešící úkoly zadané komisí. Členy 
této Pracovní skupiny byli (v abecedním pořadí): 

Ing. Petr Bureš, Ing. Vladislav Černý, Ing. Václav Hamer, prof. Ing. 
Jaroslav Hyžík, Ph.D., Dr. Ing. Pavel Chudoba, Ing. Štěpán Moučka, 
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., Ing. Petr Vučka. prof. Ing. Jiří Wanner, 
DrSc., Ing. Jan Bouček, tajemník komise Rady hl. m. Prahy 

Komise se v období duben 2012 až leden 2013 sešla celkem 6x, 
Pracovní skupina 8x. Pracovní skupina kromě podkladů pro řešení 
základních úkolů komise podrobně projednala posudek iniciativy 

JASPERS a postupně vypracovala stanoviska k jednotlivým nega-
tivním bodům, která tyto námitky vyvrátila. Pracovní skupina dále 
projednala obsáhlou studii, kterou nechala vypracovat PVS ohledně 
vývoje v množství a složení odpadních vod přiváděných na Císařský 
ostrov. Několik zasedání Pracovní skupiny bylo věnováno podrobné-
mu posouzení technologického a stavebního řešení Nové vodní linky. 
V tomto směru bylo konstatováno, že v prostoru, který je k dispozici, 
a za cenu vítězného řešení nelze najít rovnocennou alternativu k níz-
kozatěžovanému aktivačnímu procesu s nitrifikací, denitrifikací a rege-
nerací vratného kalu s bioaugmentací nitrifikace in situ. Projektantovi 
bylo uloženo, aby připravil a vyhodnotil i variantu uvnitř aktivačního 
systému, a to formou R–D–N s vnitřní recirkulací k původní variantě 
kaskády D–N s regenerační zónou. 

V Pracovní skupině byl rovněž detailně probírán rozpočet vybra-
ného řešení a bylo konstatováno, že z vysoutěžené ceny 6,2 miliard 
Kč (6,0 investice plus 0,2 provoz) lze investiční náklady ještě mírně 
snížit, aniž by byla ovlivněna garantovaná kvalita odtoku. Proto bylo 
osloveno dodavatelské sdružení k předložení nové obchodní nabídky 
reagující na doporučení komise. V této nabídce pak byly prezentovány 
investiční náklady ve výši 5,8 miliardy Kč. 

Pracovní skupina ukončila svou činnost doporučením pro komisi 
Rady hl.m. Prahy:
• Realizovat NVL v původním rozsahu (s navrženými úspornými 

opatřeními a prokázat plnění parametrů na původní zadání).
• Již během zkušebního provozu nově prokázat možnost vyššího 

zatížení nové linky. 
• Formou pokynů investora dodavateli zapracovat navržené změny 

již do projektové dokumentace a do stavebního povolení na NVL. 
Pracovní skupina dále doporučila, aby se po dobu stavby NVL 

maximálně upřednostnilo využití stávajícího kalového hospodářství, 
zejména s ohledem na probíhající nákladné opravy vyhnívacích 
nádrží. Zároveň bylo doporučeno, aby se začala připravovat seriózní 
a objektivní studie nového kalového hospodářství realizovaného při 
přestavbě staré ÚČOV v další etapě. O závěrech Pracovní skupiny se 
rozhodovalo hlasováním, s poměrem hlasů 8 pro a 2 proti. 

V průběhu jednání komise Rady hl.m. Prahy bylo stále obtížnější se 
dopracovat společného názoru členů, zejména k rostoucím rozdílům 
v přístupu zástupců obou koaličních stran. Poslední zasedání komise 
pod předsednictvím primátora Svobody v lednu 2013 připravilo ještě 
podklady pro přípravu tzv. tisku k návrhu rozhodnutí Rady hlavního 
města Prahy o dalším postupu v přípravě stavby č. 6963 „Celková 
přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ na duben 
2013. Další jednání komise již svoláno nebylo, neboť bylo ze strany 
vedení Rady konstatováno, že „další rozhodnutí je nutno učinit na 
politické úrovni, jelikož odborně-technická debata byla prakticky 
naplněna“. Podkladem pro rozhodování byla detailní multikriteri-
ální SWOT analýza pracující se scénáři A až H. To, že rozhodování 
sledovalo především hledání efektivního řešení, dokumentuje to, že 
Radou byla schválena kombinace scénářů G a H v 1. etapě úsporné 
varianty Hlavní čerpací stanice. 

Jak mohli čtenáři Listů CzWA sami vysledovat, nedělo se v období 
od ledna 2013 ve vývoji situace kolem stavby Nové vodní linky prak-
ticky nic důležitého. Přitom ovšem nabylo právní moci rozhodnutí 
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, od-
dělení ochrany vod čj. ČIŽP/41/OOV/SR01/1206474.006/12/PRN ze 
dne 12. 11. 2012. Tímto rozhodnutím ukládá ČIŽP hlavnímu městu 
Praze nápravné opatření: 

Vizualizace situace na Císařském ostrově po výstavbě NVL, pohled 
směrem po toku řeky 

Vizualizace Nové vodní linky z leteckého pohledu
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„Zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod z hl. m. Prahy 
z Ústřední čistírny odpadních vod Praha na úroveň stanovenou 
nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona.“

Termín ke splnění nápravného opatření byl stanoven na 15. 12. 
2017. 

S postupem času se začaly množit signály, že toto oddalování koneč-
ného rozhodnutí by mohlo vést i k problémům s příslušnými orgány 
EU, kde by mohlo být vnímáno jako obcházení práva EU. Proto bylo 
důležité, že nová Rada hl. m. Prahy se záhy po svém ustavení začala 
nedokončenou problematikou stavby NVL seriózně zabývat a dne 23. 
7. 2013 přijala usnesení o výstavbě NVL za cenu 5,8 miliardy Kč bez 
DPH a bez tzv. nátokových labyrintů, s tím, že nová Hlavní čerpací 
stanice bude soutěžena samostatně. Tuto částku získá hlavní město 
Praha z poplatků za vodné a stočné, které bylo již předchozím navýše-
ním ceny upraveno tak, aby vznikla dostatečná rezerva na tuto stavbu.

K tomuto rozhodnutí Rady hl. m. Prahy řekl podle sdělovacích 
prostředků primátor Hudeček: 

„Vybrali jsme elegantní řešení, které je levné, plně funkční a navíc 
nám i v budoucnu umožňuje pružně reagovat na jistě se zpřísňující 
požadavky na čištění odpadních vod. Kromě toho, že jde ze všech mož-
ných o nejlevnější variantu, je to také řešení, které je nejlépe připraveno 
na povodně, které můžou kdykoli nastat“.

Závěr
Nová vodní linka na Císařském ostrově umožní splnění limitů pro 

vypouštěné odpadní vody a umožní v budoucnu rekonstrukci stáva-
jící vodní linky a definitivní řešení kalového hospodářství. Výstavba 
NVL proběhne bez jakéhokoliv výpadku v provozu Ústřední čistírny 

odpadních vod. Pro novou vodní linku bylo navíc vybráno řešení, 
které nebude na pohled nijak narušovat prostředí Císařského ostrova 
a neohrozí jej ani povodně. V případě extrémních povodní bude sice 
nová vodní linka postupně podle závažnosti povodňového stavu 
odstavena z provozu, ale po opadnutí vody bude plně funkční, bez 
nutností složitých oprav a rekonstrukcí. Nedílnou součástí projektu 
„Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“je 
druhá etapa tohoto projektu, a to rekonstrukce stávající vodní linky 
tak, aby postupně převzala až 50 % přítoku odpadních vod. Příprava 
a realizace této části projektu bude probíhat v úzké koordinaci s re-
alizací NVL.

Závěrem tedy popřejme hlavnímu městu Praze, aby poslední přípra-
vy na zahájení stavby v lednu 2014 proběhy již bez komplikací a včas. 
Pak by měly následovat čtyři roky intenzivní výstavby, tak aby byl 
splněn termín stanovený ČIŽP, tj. dokončení do 15. 12. 2017. Členové 
vítězného konsorcia jsou přesvědčeni, že díky rozhodnutí rady ještě 
v červenci 2013 je tento termín stále splnitelný. Čtenářům Listů CzWA 
můžeme slíbit, že budeme postup prací na této rozhodující investici 
pravidelně sledovat a informovat o něm. 

Snímky představující Novou vodní linku jsou majetkem OMI – hl. 
m. Prahy. Další vizualizace lze nalézt na webové adrese: http://bit.
ly/17muDiW

prof. Jiří Wanner  
jiri.wanner@vscht.cz

Energie a odpadní vody
V roce 2012 doplnila na současných čtrnáct členů nová odborná 

skupina CzWA s názvem Energie a odpadní vody. Jak již její název 
napovídá, jejím hlavním cílem je sdružování odborníků, jejichž 
zájmem a polem působnosti je snižování nákladů spojených se spo-
třebou energií nejen na čistírnách odpadních vod. V současné době 
sdružuje patnáct interních a dva externí členy CzWA z řad zástupců 
projektantských firem, provozovatelů čistíren odpadních vod, státních 
institucí i vysokých škol. Společnou ideou skupiny je pak podpora 
efektivního nakládání s energií obsaženou v odpadních vodách (či 
čistírenských kalech) při současném efektivním vynakládání energie 
na čištění odpadních vod.

Snižování nákladů na energie je dnes jednou z hlavních priorit 
provozovatelů vodovodů a kanalizací. K tomuto účelu často postačí 
maličkost, jakou je např. změna pohledu na odpadní vodu, ve smyslu 
počátku nazírání na ni jako na potenciální zdroj surovin a energie. Od-
padní voda přitékající na ČOV obsahuje obecně nejen velké množství 
organických látek, ale vedle toho také tepelnou a v mnoha případech 
kinetickou energii, jejichž množství je teoreticky mnohonásobně 
vyšší, než je spotřeba energie na její čištění. Zdá se být proto parado-
xem, že na její čištění energii naopak vydáváme. Z tohoto důvodu se 
energetická optimalizace všech technologických prvků stává nutností, 
protože zdaleka ne všechny čistírny jsou v současné době provozovány 
v optimálním energetickém režimu. Zefektivnění provozu lze docílit 
např. optimalizovanou spotřebou jednotlivých elektrických spotřebičů, 
zvýšením produkce bioplynu, pyrolytickým rozkladem stabilizovaného 
kalu či využitím tepelné energie pomocí tepelných čerpadel aj.

Nakládání s elektrickou energií by, podle názoru naší odborné sku-
piny, mělo být jedním z důležitých parametrů posuzování správnosti 

provozu čistíren odpadních vod. Naším cílem je podporovat minima-
lizaci energeticky nevýhodných procesů a optimalizaci energeticky 
přínosných nebo méně náročných procesů čištění odpadních vod. 
Hlavními činnostmi odborné skupiny EOV budou pak v první řadě 
publikace článků, příprava seminářů samostatně, ale i ve spolupráci 
s jinými odbornými skupinami CzWA (např. Kaly a odpady, Techno-
logická zařízení pro vodárenství a čistírenství) a stimulace odborné 
debaty s cílem ovlivnění legislativy.

Možností, jak docílit lepší energetické bilance provozu, je velké 
množství a je nutné každý případ posuzovat individuálně. Proto 
bychom chtěli využít činností této odborné skupiny také ke sdílení 
získaných zkušeností a poznatků se zbytkem odborné veřejnosti. 
Dalším z cílů fungování skupiny Energie a odpadní vody je mimo jiné 
i seznamovat s novými směry správného hospodaření s elektrickou 
energií a pohlížet na odpadní vodu nejen jako na odpad, ale i jako na 
potenciální zdroj energií.

Jak již bylo předestřeno, odborná skupina Energie a odpadní 
vody působí velmi krátce, a z tohoto důvodu zatím proběhly pře-
devším přípravy na budoucí činnosti skupiny. V roce 2013 pak 
spolupracovala na doprovodném přednáškovém programu výstavy 
Vodovody a kanalizace 2013 a především se spolupodílela na 
vytvoření odborné sekce v rámci přednáškových cyklů konference 
Voda 2013 v Poděbradech, kterou bude provázet zástupce vedoucího 
odborné skupiny Ing. Martin Fiala, Ph.D. a i já se zde s vámi budu 
těšit na shledanou.

Ing. Marcel Gómez 
vedoucí odborné skupiny Energie a odpadní vody

Marcel.Gomez@scvk.cz

Jak docílit energeticky soběstačné ČOV?
Účinnost provozu ČOV je v současné době posuzována pomocí 

řady výkonnostních ukazatelů, a to nejen z pohledu účinnosti 
odstranění klíčových parametrů znečištění odpadních vod, ale 
dnes i ve vztahu k tzv. energetické účinnosti. Provozovatelé se stále 
více snaží optimalizovat energetickou bilanci ČOV snižováním 
spotřeby elektrické energie a zároveň i zvyšováním její produkce 
z obnovitelných zdrojů energie (OZE) přímo na ČOV. Ideálním 
výsledkem této snahy je energeticky naprosto soběstačná ČOV. Lze 
tedy konstatovat, že ČOV se v současné době stává zařízením na 
recyklaci a využití druhotných surovin (vody, nutrientů, organic-
kých látek a energie).

Energetická účinnost ČOV
Celosvětová ekonomická situace dnes nutí i obor vodního hospodář-

ství, aby se více věnoval problematice energetické účinnosti a úspor 
ve spotřebě energií. Provoz ČOV není v tomto trendu výjimkou a pro-
vozovatelé si stále více kladou otázku jak optimalizovat provoz, aby 
byla spotřeba energií co nejnižší, ale zároveň jak maximálně využít 
dostupných obnovitelných zdrojů a vyrobit z nich co nejvíce energie 
[9, 2, 5]. Princip maximální energetické účinnosti, vedoucí k takřka 
energeticky soběstačnému provozu ČOV, byl zmíněn v literatuře již 
mnohokrát [12]. Může se zdát, že se jedná až o extrémní a specifické 
případy, a je zřejmé že prvotní funkce ČOV by neměla být primárně 
výroba elektrické energie, nicméně realita ukazuje, že případy do velké 
míry energeticky soběstačných ČOV nejsou nikterak ojedinělé a vůbec 

vh 9/2013319



ne nereálné. Provoz některých ČOV v Evropě dosahuje již dnes 75 až 
90% energetické soběstačnosti (ČOV Praha, Plzeň, Budapešť) a další 
možné rezervy vedoucí k optimalizaci produkce elektrické energie 
mohou přispět až k dosažení absolutní energetické nezávislosti [5, 12]. 
Základním principem energetické účinnosti vedoucí až k případné 
energetické soběstačnosti je především:
• Snižování spotřeby: výměna el. motorů, míchadel ve vyhnívacích 

nádržích, čerpadel, strojního zahušťování, dmychadel (možná úspo-
ra el. energie 12 %), aerodynamické úpravy vzduchového potrubí 
a výměna aeračních elementů (možná úspora el. energie 6 %). 75 % 
veškeré spotřeby elektrické energie na ČOV pokrývá aerace, čerpání 
a recirkulace.

• Zvýšení podílu OZE: především optimalizace produkce bioplynu, 
využití solárních panelů a tepelných čerpadel k lokálnímu ohřevu, 
instalace malých vodních elektráren na odtoku.
Z pohledu využití OZE má nejvyšší potenciál ovlivnit kladně 

energetickou bilance ČOV optimalizace produkce bioplynu a na to 
navazující produkci elektrické energie v kogeneracích. Z konkrétních 
možností optimalizace anaerobního vyhnívání, popsaných v odborné 
literatuře a zároveň v praxi uplatněných na několika ČOV, lze uvést 
zejména:
• Zahuštění a předúprava kalů – mechanická dezintegrace technologií 

Lysatec [3, 10] a termická hydrolýza technologií Biothelys [8].
• Termofilní vyhnívání – uplatněné na ČOV Plzeň a ÚČOV Praha 

umožnilo navýšení produkce bioplynu o 15–30 % [4, 11, 13].
• Spoluvyhnívání externích substrátů a biologicky rozložitelných 

odpadů – metoda aplikovaná na mnoha ČOV v ČR i v Evropě (Plzeň, 
Hradec Králové, Teplice atd.) a detailně popsaná v literatuře [5].
Snaha současně co nejvíce snížit spotřebu el. energie a zároveň 

navýšit její výrobu z bioplynu vede ke stále větší nezávislosti dané 
ČOV na externích zdrojích energie. Z praxe i z dostupných energe-
tických bilancí jednotlivých ČOV je zřejmé, že bez přínosu externích 
zdrojů organického uhlíku (ko-substrátů) lze jen obtížně dosáhnout 
energetické soběstačnosti. Spoluvyhnívání biologicky rozložitelných 
odpadů s sebou přináší samozřejmě určitá rizika a omezení, která je 
zapotřebí minimalizovat či vyřešit. Mezi ně patří především:
• Dostatečná doba zdržení ve vyhnívacích nádržích (VN), doporučená 

doba zdržení je alespoň 20 dní.
• Existující dostatečná volná kapacita VN (vyvarovat se organického 

přetížení).
• Dostatečná kapacita plynového hospodářství a energocentra.
• Dostatečná kapacita vodní linky pro odstranění nutrientů (N a P), 

které byly importovány s externími BRO (důležité sledovat kvalitu 
a množství kalové vody).

• Respektování požadavků Vyhlášky č. 341/2008 Sb. a dalších legis-
lativních textů.

• Dostupnost a dlouhodobé smluvní zajištění externích BRO.
• Optimalizace vhodné směsi různých BRO (rizika nevhodných směsí 

a inhibice).
• Vliv na složení a kvalitu kalu (odvodnitelnost a spotřebu floku-

lantu).
• Vhodné technologické vybavení linky zpracovávající BRO (česle na 

vypouštěcím místě).
V konkrétních případech, kdy odpadní voda přitékající do ČOV 

obsahuje velký energetický potenciál z hlediska množství organických 
látek v ní obsažených, lze uvažovat o účinnější separaci organického 
podílu již ve fázi mechanického předčištění. Nabízí se proto tento 
organický uhlík využít přímo ve stupni anaerobní stabilizace a trans-
formace na bioplyn [6, 7]. Z navržených dostupných technologických 
řešení lze zmínit zejména chemické předsrážení, biosorpci nebo 
anaerobní předčištění.

Chemické předsrážení
Předsrážení nerozpuštěných a koloidních látek z odpadní vody 

před primárními usazovacími nádržemi je již dlouhodobě provozně 
realizováno na ÚČOV Praha [1] a v posledních letech i na jiných ČOV 
(ČOV Pest-South, Maďarsko). Cílem je především zvýšení účinnosti 
odstranění NL v primární usazovací nádrži a snížení organického za-
tížení v aktivačních nádržích. V praxi se používá většinou železitých 
solí, někdy i v kombinaci s anionickým polymerem. Předsrážením 
se na ÚČOV Praha zvýšila účinnost odstranění NL ze 48 % na 75 %, 
CHSK ze 35 % na 53 %, BSK5 ze 32 % na 54 %, Pcelk z 19 % na 45 % 
a Ncelk ze 13 % na 18 %. Organické látky takto separované z odpadní 
vody ve formě primárního kalu jsou plně disponibilní pro následnou 
energetickou valorizaci, riziko jejich částečné oxidace na CO2 během 
aerobního čištění v aktivaci je tímto eliminováno.

Biosorpce
Jednou z prakticky využívaných metod zahuštění přebytečného 

aktivovaného kalu na ČOV, kde není k dispozici separátní stupeň 
mechanického zahuštění kalu, je jeho čerpání do primární usazo-
vací nádrže a společné zahuštění s primárním kalem. Výhodou této 
metody jsou nižší provozní náklady na zahuštění kalu a v mnoha 
případech i dostatečně vysoká sušina směsného surového kalu (4 až 
5 %). Nevýhodou je fakt, že doba zdržení v klasických usazovacích 
nádržích je od několika hodin až po několik desítek hodin, což může 
v krajním případě vést k fermentačním procesům, doprovázeným 
nekontrolovatelným vývinem bioplynu a pachovým problémům. 
Řešením tohoto problému je snížení doby zdržení kalu v usazovací 
nádrži na minimum, čehož lze docílit použitím moderních techno-
logií lamelových usazovacích nádrží. Tato konfigurace byla provozně 
odzkoušena na technologiích biofiltrace (Multiflo-Biostyr). Výhodou 
lamelových usazovacích nádrží je to, že jsou navrženy na vyšší po-
vrchové zatížení, umožňující vysoký stupeň zahuštění kalu při době 
zdržení řádově v minutách až hodinách. V tomto případě nedochází 
k počátečním fázím fermentačního procesu, a s recirkulací přebyteč-
ného aktivovaného kalu do odpadní vody v nátoku do usazovacích 
nádrží je navíc podpořen proces biosorpce, kdy nerozpuštěné a ko-
loidní látky obsažené v odpadní vodě jsou efektivněji zachyceny na 
vločkách aktivovaného kalu, a účinnost celého separačního procesu se 
tímto zvýší. Proces může být dle potřeby kombinován s předsrážením.

Anaerobní předčištění a anaerobní vyhnívání kalů z ČOV
Aby se zabránilo oxidaci části organických látek v aktivačním 

procesu, a zároveň byla snížena energetická náročnost spojená s do-
dávkou vzduchu do aktivace (oxidační procesy a endogenní respirace 
kalu), navrhují autoři v [11] jako alternativu předřazení anaerobní 
technologie jako stupně předčištění. Kromě základního cíle, kterým 
je dosažení požadované kvality vyčištěné vody, je dalším důsledkem 
této konfigurace snížení energetické náročnosti celého procesu, 
a zejména efektivnější využití cenných látek (druhotných surovin), 
obsažených v odpadní vodě. Většina nerozpuštěných i rozpuštěných 
organických látek je tímto způsobem zpracována již v prvním stupni 
v anaerobních podmínkách na bioplyn, který je zdrojem energie pro 
další procesy [11].

Závěr
Energetická účinnost ČOV se stala důležitým výkonnostním uka-

zatelem, a již dnes je součástí různých benchmarkingů a sledování 
účinnosti provozu ČOV. Tento trend je v podstatě legitimní, neboť 
náklady spojené s  nákupem energií představují 10–20 % celkových 
provozních nákladů ČOV [9], což představuje samo o sobě zajímavý 
potenciál pro optimalizaci. Jednou z velmi perspektivních strategií 
jak vylepšit energetickou bilanci ČOV je spoluvyhnívání BRO s čis-
tírenskými kaly.

Pohled na ČOV jako na místo „posledního odpočinku“ odpadních 
vod a jakési „vodní smetiště“ je tedy dávno překonán. Moderní ČOV 
jsou nejen esteticky, architektonicky či technologicky na mnohem 
vyšší úrovni než před několika desetiletími, ale i jejich celková funkce 
se mění. Čistírenské kaly a BRO jsou stále více vnímány nejen jako 
vhodné suroviny k materiálovému využití (komposty na půdu), ale 
také jako zdroj organického uhlíku a energie k případnému energe-
tickému využití.

Poznámka: Tento článek vznikl zkrácením a modifikací příspěvku: 
Pavel Chudoba, Radka Rosenbergová a Ondřej Beneš, (2013). Jakými 
způsoby lze docílit energetické soběstačnosti ČOV?, Konference Kaly 
a odpady, 23.–24. 6. 2013, Brno.
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Novinky ze života skupiny KALy 
A ODPADy

Odborná skupina KALY A ODPADY se již téměř polovinu století sys-
tematicky zabývá problematikou čistírenských kalů a odpadů, a je tak 
jednou z nejstarších odborných skupin v oblasti vodního hospodářství. 

Oblast zájmu této odborné skupiny v poslední době nabývá na vý-
znamu z mnoha důvodů. Objem čistírenských kalů představuje pouze 
několik málo jednotek procent z objemu čištěných odpadních vod, je 
však v nich zkoncentrována velká část znečištění a jejich zpracování 
představuje významnou položku provozních nákladů čistírny. V ČR 
v posledních letech stoupala produkce čistírenských kalů velmi vý-
znamně, protože rostlo množství čištěných odpadních vod a roste také 
zastoupení a intenzita biologických procesů. V současné době se v ČR 
roční produkce sušiny kalů pohybuje okolo 200 tisíc tun. 

Již delší dobu je zřejmé, že racionální zpracování čistírenských kalů 
se stává jedním z mnoha kontroverzních ekologických problémů. Na 
jedné straně se prezentuje, že kaly obsahují řadu mikropolutantů, 
které mohou být pro člověka potenciálně nebezpečné. Mezi nejčastěji 
diskutované polutanty patří: patogenní mikroorganismy, těžké kovy, 
perzistentní organické látky, endokrinní disruptory, rezidua léčiv 
a kosmetických prostředků. Na druhé straně se stále častěji připomíná, 
že kaly jsou cennou surovinou, jejíž energetická a materiálová hodnota 
je nesporná, a v rámci racionálního hospodaření se surovinovými 
zdroji je nezbytné je co nejvíce využívat. Evidentní je rovněž potenciál 
anaerobní stabilizace kalů při snižování energetické náročnosti čištění 
odpadních vod.

To všechno jsou důvody, proč zájem o tematiku kalů nemůže kle-
sat. Potřeba nových přístupů a nových řešení je samozřejmě spojená 
i s potřebou nových tváří, které bychom rádi v naší odborné skupině 
přivítali, a kterým nabízíme časově ne příliš náročné, ale odborně 
přínosné aktivity spojené především s výměnou nových informací 
a provozních zkušeností z kalového hospodářství formou konferencí, 
seminářů, exkurzí apod.

Je možné konstatovat, že odborná skupina je stabilizovaná. 
Dlouholetým vedoucím (mluvčím) skupiny byl profesor Michal 
Dohányos, na jeho práci navázal Ing. Jiří Čejka, který letos svou misi 
skončil – za jeho práci mu patří velký dík – a od letošního roku je 
vedením skupiny pověřen profesor Pavel Jeníček. Veškeré aktivity 
však zajišťuje zdravé, ale relativně úzké jádro skupiny, které bude 
potřeba do budoucna rozšířit.

Důležitým aspektem práce skupiny jsou bohaté zahraniční kontakty, 
vyplývající zejména z dlouholeté aktivní práce členů v odborné sku-
pině Sludge Management při International Water Association, které 
umožňují předávat členům odborné skupiny poznatky o nejnovějším 
vývoji v oboru. 

V letošním roce se odborná skupina KALY A ODPADY podílí na 
přípravě zářijové bienální konference VODA 2013, kde budou pří-
spěvky s kalovou problematikou významnou součástí programu, což 
dokládá i název jedné ze sekcí: Srážkové a odpadní vody jako zdroj 
vody a energie, energetické využívání čistírenských kalů. 

Vlajkovou lodí odborné skupiny je tradiční konference KALY 
A ODPADY, kterou pořádáme ve spolupráci s kolegy z Asociácie 
čistiarenských expertov SR ve dvouletém intervalu střídavě v Če-
chách a na Slovensku. V příštím roce 2014 proběhne další ročník této 
úspěšné konference v Brně od 11. do 12. června a již nyní se těšíme na 
odborné a společenské setkání nad tématy, jako jsou například: pro-
vozní zkušenosti a problémy s kalovým hospodářstvím, intenzifikace 
anaerobní stabilizace kalů, energetické využívání kalů, vliv kalového 
hospodářství na čistírenskou linku, termické zpracování a sušení kalů, 
mikropolutanty v kalech apod.

Aktuální informace o pořádaných akcích a aktivitách můžete nalézt 
na webových stránkách CzWA (http://www.czwa.cz/os/osko.html). 

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. 
vedoucí odborné skupiny KALY A ODPADY

pavel.jenicek@vscht.cz

Podmínky pro nakládání s kalem z ČOV 
v České republice

Legislativa ČR (závazná)
Kal jako odpad, katalogové číslo 19 08 05

Kal jako konečný produkt z procesu čištění odpadních vod je dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) zařazen jako odpad do 
skupiny 19 – katalogového čísla 19 08 05.

Každá biologická čistírna bez ohledu na velikost (počínaje domov-
ními čistírnami) produkuje takovýto odpad v množství, které nelze 
z pohledu požadavků legislativy zanedbat, a nakládání s ním tak musí 
být řešeno legitimním způsobem.

Další nakládání s kaly tedy podléhá režimu zákona o odpadech 
a jeho prováděcích právních předpisů.

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech
Prováděcí předpisy k zákonu o odpadech
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
341/2008 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o po-
drobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
374/2008 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o pře-
pravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb.,
376/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Mini-
sterstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou 
se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu,
382/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o pod-
mínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, příloha č. 1 
– vzor evidenční list využití kalu v zemědělství, příloha č. 2 – mezní 
hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě, příloha 
č. 3 – mezní hodnoty koncentrací  vybraných rizikových prvků a látek 
v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě, příloha č. 4 – mik-
robiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě, příloha 
č. 5 – minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz 
kalů využívaných na zemědělské půdě za rok, příloha č. 6 – metody 
odběru vzorků, analýz a metody pro mikrobiologická stanovení,
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383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady.

Kal je v zákoně o odpadech vyjmenovaným biologicky rozložitelným 
odpadem, a nakládání s ním tak podléhá zvláštním ustanovením – 
řešením již není skládkování kalu.
Vyplývající povinnosti dle ustanovení předpisů
• vzorkování kalů s danou četností a rozsahem (těžké kovy, živiny, 

hygienické vlastnosti), hodnocení nebezpečných vlastností, kont-
rola a odběr akreditovaným způsobem,

• zpracování pouze prostřednictvím subjektu oprávněného k převzetí 
či provozování zařízení k nakládání s odpady, kontrola způsobu 
nakládání a spolupráce při zpracování kalů,

• zařízení pro využití či odstranění se musí řídit schválenými pod-
mínkami, provozními řády,

• pro aplikaci na zemědělskou půdu – úprava kalu – hygienizace, 
opět vzorkování (vč. pozemků), rozvozové plány,

• původce vede předepsanou evidenci a plní ohlašovací povinnost,
• a další.

Legislativa Eu 
(je implementována do české legislativy, někdy v ní i zpřísněna)
• Směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně ŽP a zvláště půd (využívání 

kalů na povrchu terénu),
• Směrnice Rady 2000/60/ES o vodě (kontrola znečišťujících látek),
• Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů (omezení ukládání 

čistírenských kalů na skládky).

technologie zpracování čistírenských kalů využívané 
pro ČOV do asi 30 tis. EO

Čistírny s mechanickým stupněm zahrnujícím primární 
sedimentaci 
(nebo podobné řešení separace primárního, případně fyzikálně-che-
mického kalu):
• Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 

150 dní, případně strojní odvodnění.
• Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 

150 dní s homogenizací mechanickým nebo pneumatickým míchá-
ním, případně strojní odvodnění.

• Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 
60–90 dní a odvodnění strojní nebo na kalových polích.

• Stabilizace v anaerobních podmínkách při teplotě okolí s jímáním 
bioplynu a uskladněním v otevřených nádržích, odvodnění strojní 
nebo na kalových polích.

• Stabilizace v anaerobních podmínkách při mezofilní teplotě s jí-
máním bioplynu a uskladněním v otevřených nádržích, odvodnění 
strojní nebo na kalových polích.

• Odvodnění kalu bez stabilizace s přímou vazbou na kompostárnu 
v areálu ČOV.
Všechna tato řešení mohou být intenzifikována předřazeným 

zahuštěním kalu některou z vhodných technologií a případně po 
úpravě doplněna hygienizací některou z možných technologií (ATAS 
se vzduchem, vápnění nebo pasterizace).

Čistírny bez primární sedimentace
• Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 

150 dní, kalová pole, případně strojní odvodnění.
• Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 

150 dní s homogenizací mechanickým nebo pneumatickým míchá-
ním, kalová pole, případně strojní odvodnění.

• Dlouhodobé uskladnění v nádržích bez řízené aerace na dobu asi 
60–90 dní a odvodnění na kalových polích.

• Prostá stabilizace a odvodnění na kalových polích nebo bez odvodnění.
• Odvodnění bez stabilizace a přímé kompostování.
• Řízená aerobní stabilizace vzduchem, aerací po dobu 35–45 dní 

a řízené koncentraci kyslíku, případně strojní odvodnění.
Řada výše uvedených postupů se opouští pro vysoké provozní ná-

klady, obtěžování okolí zápachem a hmyzem nebo pro nezajistitelné 
hygienické vlastnosti. V případě požadavku na hygienizaci je možné 
u výše uvedených technologií tuto zajistit bez odvodnění, pouze 
převozem na větší ČOV s příslušnou technologií nebo po odvodnění 
kompostováním, případně vápněním v místě. 
• OSS – oxyterm sludge system®.

Nový trend
Kombinace některých výše uvedených postupů nebo zpracování 

vhodně upravených kalů na vybraných pozemcích přímo v místě 
produkce.

technologie zajišťující hygienizaci kalu dle legislativy 
na kategorii 1 

Jsou použitelné pro ČOV do asi 30 tisíc EO.
Výběr vhodné technologie je závislý především na velikosti dané 

ČOV, na celkové koncepci kalového hospodářství i celé biologické 
linky ČOV, možnosti napojení ČOV na energetické sítě a podobně.

Vápnění
Po předchozím odvodnění je kal smíchán s nehašeným mletým 

vápnem a deponován na určené místo. Je nutné likvidovat uvolněný 
amoniak.
Výhody
• snadné doplnění za strojní odvodnění.
Nevýhody
• hygienizační účinek je ovlivněn vstupní sušinou odvodněného kalu 

a dávkou vápna,
• povinnost eliminovat unikající amoniak (často opomíjená), kompli-

kuje a prodražuje proces,
• hygienizovaný kal má výrazně snížený obsah využitelných nu-

trientů a vnáší do půdy velké množství inertního anorganického 
balastu – může ji znehodnotit,

• tato technologie zvyšuje hmotnost produkovaného kalu, což vede 
ke zvýšení nákladů na jeho využití či likvidaci,

• nehašené vápno je nebezpečná látka.

Kompostování
Tato technologie umožňuje zpracování různých druhů přebytečné-

ho kalu bez předchozí stabilizace za předpokladu zásoby dostatečné-
ho množství reaktivního substrátu. Pokud není kompostárna přímo 
v místě ČOV nebo její v bezprostřední blízkosti, proces se prodražuje 
a jeho využití se může stát i nereálné.
Výhody
• s výhodou lze malou reaktivitu čistírenských kalů (i nestabilizo-

vaných) kompenzovat vysoce reaktivním substrátem, například 
kejdou.

Nevýhody 
• stabilizovaný kal, zvláště z moderních ČOV, kompost „chladí“, je 

třeba zajistit další substrát, až čtyřnásobek hmotnosti kalu,
• náročná logistika spojená s organizací provozu, pokud není kom-

postárna v místě,
• vysoké nároky na plochu – extenzivní metoda.

Pasterace
Podmínkou pasterace kalu je možnost využití bioplynu, jinak je 

metoda nerentabilní.
Výhody 
• při zachování předepsaných podmínek procesu se dosahuje vyšší 

sušiny při odvodnění produktu.
Nevýhody
• při nerovnoměrné produkci bioplynu v procesu stabilizace kalu je 

třeba dotovat energii zemním plynem,
• v případě spalování bioplynu na kogenerační jednotce není proces 

energeticky soběstačný (pokud nejsou aplikovány některé další 
moderní postupy zvyšující produkci bioplynu),

• podmínkou pro rentabilní provoz je primární sedimentace v tech-
nologické lince ČOV,

• pasterizovaný kal, pokud není dále zpracován, vykazuje při delším 
skladování oživení a nemusí potom vyhovět podmínkám legisla-
tivy.

OSS – oxyterm sludge systém®
Univerzální technologie s širokými možnostmi uplatnění, která 

může být aplikována například po úpravě nerentabilně provozova-
ných metanizačních komor a podobně.
Výhody 
• plně automatický, vysoce stabilní provoz,
• nízké provozní náklady,
• optimální provázanost s biologickým stupněm ČOV,
• dobrá odvodnitelnost produkovaného kalu – vysoká sušina,
• možnost zpracování kalu i z jiných ČOV,
• vysoká míra garance konečných vlastností produkovaného kalu i na 

deponii.
Nevýhody
• technologie vyžaduje při plně automatickém provozu plynulé za-

jištění dávkování surového kalu v množství 35–130 % projektované 
kapacity, jinak je nutné provoz kontrolovat.
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Ekonomika zpracování  
čistírenských kalů

Srovnávání jednotlivých technologií zpra-
cování přebytečného čistírenského kalu z hle-
diska provozních nákladů patří k nejčastěji 
požadovaným a z hlediska faktického obsahu 
také k nejčastěji zkreslovaným nebo „optima-
lizovaným“ informacím. Při hodnocení eko-
nomických podkladů je třeba sledovat počet 
technologických operací a souvisejících zaří-
zení zahrnovaných do kalkulačního vzorce.

Definice
Přebytečným se stává veškerý produkovaný 

kal z technologické linky okamžikem, kdy je 
čerpán nebo vypouštěn z biologického stupně 
ČOV ke zpracování v kalovém hospodářství.

Základní položky objektivní ekonomické 
bilance
• stavební investiční náklady (vždy ve 

srovnatelných cenách nebo dle katalogu 
výkonů),

• investice do technologických zařízení (vždy ve srovnatelných ce-
nách nebo dle oficiálních ceníků),

• údržba a obnova technologického vybavení,
• spotřeba elektrické energie (čerpání, pohony, technologické perife-

rie, osvětlení) štítková/skutečná (kWh),
• spotřeba zemního plynu (m3) nebo jiných energií z externích zdrojů 

(GJ),
• spotřeba lidské práce podle úkonů popsaných v provozním řádu,
• spotřeba chemikálií a ostatních látek nebo médií dle provozního 

řádu,
• nezbytné poplatky třetím stranám (odvoz a zpracování odvodněné-

ho stabilizovaného kalu a manipulace s ním).

Optimální způsob srovnávání výsledků
Pokud má ekonomická bilance přinést objektivní informaci o srov-

návaných technologiích, musí být vždy vztahována k produkci suro-
vého přebytečného kalu vyjádřené v kg absolutní sušiny, nejlépe ve 
specifických nákladech na 1 kg absolutní sušiny surového přebyteč-
ného kalu. Možné je i vyjádření v % nákladů „standardní“ zvolené 
technologie, ale způsob získání musí vycházet opět z vyhodnocených 
nákladů na produkovaný surový přebytečný kal.

Srovnání provozních nákladů u vybraných technologií zpracování 
přebytečného kalu je patrné z tabulky 1.

Zahrnuté hodnoty použité pro výpočet (na základě hodnot z praxe 
– rok výpočtu 2010): 
• stavební náklady, náklady na pořízení technologických zařízení 

a dle toho třídy odpisů a jejich denní výše,
• ceny energií, materiálů a služeb (není počítána odlišná cena za 

likvidaci kalu kategorie I a II!!!),
• zahuštění kalu v technologii, degradace sušiny kalu, účinnost ná-

sledného odvodnění,
• náklady na obsluhu.

Oss – oxyterm sludge system®

Jde o původní, patentovanou (2004), českou technologii kom-
plexního řešení stabilizace a hygienizace kalu biologických čistíren 
odpadních vod, optimalizovanou pro objekty s kapacitou v rozmezí 
asi 3 000–35 000 EO. 

Hlavní předností tohoto řešení je možnost zpracování kalů s nízkým 
obsahem organického podílu (z nízko zatížených biologických stupňů 
ČOV, odstraňujících dusík s vysokou účinností a navržených i na 
zvýšenou účinnost odbourávání některých xenobiotik).

Princip
Autotermní termofilní aerobní stabilizace (ATAS), využívající čistý 

kyslík.

Provozní podmínky
Technologie pracující bez vnějšího zdroje tepla při teplotě 55–62 °C.

Konfigurace (doporučená/upravitelná) – viz obr. 1
Zařízení je vybaveno samostatným řídicím systémem s dálkovou 

servisní kontrolou procesu.

Možnosti aplikace
• Rekonstrukce kalových hospodářství se zastaralou a nerentabilní 

technologií s mezofilní stabilizací přebytečného kalu, kde není 
využití pro bioplyn.

• Kalové hospodářství větších ČOV bez primární sedimentace (na-
příklad po repasi) nebo které slouží jako centrální jednotky pro 
svoz přebytečného kalu z více malých obecních biologických ČOV 
a domovních ČOV.

• Obecně kalové hospodářství komunálních ČOV s kapacitou, která 
umožňuje rentabilní využití strojního zahuštění kalu (již od asi 
3 000 EO).

Výhody
• univerzálnost možností použití,
• vysoká variabilita možného způsobu nasazení,
• přímá a účinná vazba a stabilizace provozu biologických stupňů 

ČOV,
• vysoká stabilita procesu,
• nízké nároky na garanci kvality vstupního kalu z hlediska obsahu 

organického podílu,
• zachování hygienických vlastností stabilizovaného kalu i po uložení 

na deponii (i několik týdnů),
• nízké nároky na obsluhu,
• nízké provozní náklady,
• minimalizace množství produkovaného odvodněného kalu až na 

50 % běžné produkce, dle podmínek provozu ČOV.
Nevýhody (pro někoho)
• přiměřený požadavek na dodržení podmínek provozu dle provoz-

ního řádu ČOV a technologickou kázeň.

Konečné vlastnosti stabilizovaného kalu
• hygienické vlastnosti odpovídající kategorii I, dle požadavků legisla-

tivy, možnost přímé aplikace na půdu v tekutém nebo odvodněném 
stavu,

• dobrá odvodnitelnost,
• zachování obsahu živin (N a P), ve formě využitelné rostlinami.

A navíc: Po dobu provozu (i po garanční lhůtě) je při zachování 
přenosu dat z řídicí jednotky zajištěno v dohodnutém rozsahu pora-
denství autorů patentu a dodavatele, zahrnující řešení technologic-
kých problémů pro kalové hospodářství i pro napojenou biologickou 
linku ČOV.

Koncepce řešení kalových hospodářství většího počtu 
malých ČOV

Základní specifika problému
• Na ČOV se nevyplatí investice do úplné kalové koncovky vybave-

né stacionárním odvodněním (ČOV s kapacitou pod asi 2 500 až 
3 000 EO).

typ kalového 
hospodářství prosté 

uskladnění 
(150 dní)

prosté 
uskladnění 
(150 dní) 

+ vápnění

aerobní 
stabilizace 

(40 dní)

aerobní 
stabilizace 
(40 dní) + 
vápnění *)

autotermní 
aerobní 

stabilizace 
kyslíkem

autotermní 
aerobní 

stabilizace 
kyslíkem 
(min) **)

parametr

napojení EO 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

de
n

n
í 

n
ák

la
dy

provozní 891 1 343 1 264 1 728 1 754 1 676

odpisové 1 675 2 111 966 1 401 1 690 1 602

na likvidaci 1 080 1 197 1 227 1 346 622 622

celkem 3 646 4 651 3 547 4 475 4 066 3 900

roční náklady celkem 1 330 815 1 667 459 1 261 648 1 633 473 1 484 021 1 423 654

náklad na tunu sušiny 7 292 9 301 6 913 8 951 8 132 7 801

kategorie kalu II I II I I I

* náklady jsou stanoveny bez odstranění amoniaku !!
**  minimalistická varianta se střední dobou zdržení 3 dny v nádržích 1 a 3

Tab. 1. Orientační srovnání provozních nákladů kalových hospodářství ČOV s kapacitou 
10000 EO

Obr. 1. Schéma kalové koncovky OSS – oxyterm sludge system
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Tab. 2. Kapacitní využití malé mobilní odstředivky

Svozové ČOV
Projektovaná kapacita v EO 6 583

Využitá kapacita v EO 3 967

Vyvážené ČOV
Projektovaná kapacita v EO 7 842

Využitá kapacita v EO 3 641

Obsluhované ČOV celkem
Projektovaná kapacita v EO 14 425

Skutečné zatížení ČOV v EO 7 608

Tab. 3. Bilance přepravních vzdáleností

ROZDÍL PŘEPRAVNÍCH VZDÁLENOSTÍ

Přeprava kalu k MOK 6 685 km 

Přeprava kalu na ČOV Znojmo 9 237 km 

Přeprava kalu celkem 15 922 km 

Přepravní vzdálenost bez MOK celkem 36 809 km 

Celková úspora 20 887 km 

ČOV

vzdálenost 
od ČOV 
Znojmo

objem 
kalojemů

produkce teku-
tého kalu  
za r. 2012

provozní 
hodiny

provozní 
dny

produkce 
tuhého kalu

[km] [m3] [m3] [hod/rok] [dny/rok] [t/rok]

Blížkovice 27,3 22 121 40 6 15 

Božice 18,3 320 528 176 25 63 

Hevlín 26,8 113 708 236 34 85 

Jevišovice 19,5 126 605 202 29 73 

Olexovice 16,5 108 440 147 21 53 

Šanov 28,9 105 737 246 35 88 

Štítary 24 178 902 301 43 108 

Vranov 25 103 378 126 18 45 

CELKEM 4 419 1 473 210 530 

Tab. 4. Bilance využití malé mobilní odstředivky

Obr. 2. Mapa oblasti řešené malou mobilní odstředivkou – Znojemsko

• Nevýhodné dopravní vzdálenosti mezi 
zdrojem kalu a jeho možným zpracováním, 
jsou velké nebo naopak malé (pod 10 km), 
vysoká specifická spotřeba lidské práce.

• Na ČOV se nevyplatí stálá obsluha.
• Nejsou řešeny konečné vlastnosti kalu v sou-

ladu s platnou legislativou, ekonomicky při-
jatelným způsobem (většinou prosté usklad-
nění bez garance konečných parametrů).

• ČOV nemá vlastní kalojem (obyčejně ČOV 
s kapacitou pod 150–200 EO).

Obecné možnosti řešení
• Převoz gravitačně zahuštěného nebo ne-

zahuštěného kalu na větší ČOV se stacio-
nárním odvodňovacím zařízením (vyplatí 
se pouze pro ČOV s kapacitou pod 2 500 
EO na dopravní vzdálenost do 10 km a pro 
ČOV s kapacitou pod asi 500 EO obecně).

• Využití malé mobilní odstředivky a odvod-
nění na místě (vyplatí se pro ČOV s kapa-
citou nad 1 000 EO bez jímky na svážené 
vody a pro ČOV s kapacitou asi 500–1 000 
EO s jímkou na svážené vody a řízeným 
vypouštěním).

• Stacionární odvodnění (ČOV s kapacitou 
nad asi 3 000 EO), tato ČOV může v ome-
zené míře sloužit pro centrální zpracování 
kalu z menších ČOV.

Kalová koncovka optimalizovaná  
pro malé ČOV (pod 3 000 EO)
• zahuštění – gravitační (2,0–3,5 %),
• stabilizace – časem řízená středobublinná 

aerace (0,9–1,2 m3 vzduchu/m3 objemu 
kalojemu),

• objem kalojemu – doba zdržení 40–45 dnů 
(ČOV pod 500 EO asi 50–60 dní),

• minimální objem kalojemu pro ČOV pod 
200 EO – 20 m3,

• odvodnění kalu – malá mobilní nebo sta-
cionární odstředivka (hltnost 2,5–4,0 m3/h, 
látkový tok asi 75–120 kg/h, pro sušinu 
2,0–3,5 %).

Řešení kalové koncovky dle kapacity 
ČOV
• nad 3 000 EO – stacionární odvodnění kalu, nad 5 000 EO strojní 

zahuštění kalu,
• kapacita 800–3 000 EO, dle vystrojení, malá mobilní odstředivka,
• kapacita 200–800 EO, převoz zahuštěného kalu k odvodnění na 

větší ČOV,
• kapacita pod asi 200 EO, odvoz aktivovaného přebytečného kalu, 

předzahuštění v aktivaci (do asi 1,5 %), ke zpracování na větší 
ČOV.

Omezení platná při návrhu rentabilní kalové koncovky  
pro malé ČOV
• stabilizovaný kal by měl být v oxickém stavu bez větších známek 

rozkladu,
• zatížení ČOV kalovou vodou při odvodňování kalu nesmí být větší 

než 10 % Q24/d,
• denní produkce odvodněného kalu (20–22 %) by měla činit asi 

2,5–3,0 t (kontejner),
• kalojem musí umožňovat standardní napojení hadice s typizovanou 

koncovkou.

Možnosti využití a dimenzování malé mobilní 
odstředivky

Podmínky pro volbu kapacity malé mobilní odstředivky
• zatížitelnost ČOV, produkce fugátu při jednosměnném provozu 

(nad 12 m3/d),
• látkový tok sušiny kalu (75–120 kg/h),
• denní optimální doba provozu (asi 5–7 hodin), jedna směna nebo 

více,
• množství odvodněného kalu dle kontejneru, asi 2,5–3,0 t/d (vždy 

plný kontejner).

Optimální režim provozu malé mobilní odstředivky
• pevný „jízdní řád“ na ČOV s optimalizovaným kalovým hospodář-

stvím,
• pracovní režim 5 dní v týdnu, jedna směna (minimálně),
• obsluha je zaškolena pro obsluhu a kontrolu funkce navštěvovaných 

ČOV,
• po uvedení odstředivky do provozu zajišťuje obsluha ostatní práce 

spojené s provozem ČOV,
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• počet obsluhovaných ČOV v pravidelném provozu je max. 5,
• optimální využití jednoho stroje s výše uvedenou kapacitou je asi 

6 000–12 500 EO.

Doporučený postup zpracování přebytečného kalu pro malou 
mobilní odstředivku
• řízená aerobní stabilizace při minimální koncentraci kyslíku 

0,8–1,5 mg/l,
• gravitační zahuštění stahováním pravidelným kalové vody na 

minimálně 2,0 %,
• pro garanci hygienických vlastností kategorie II, minimální doba 

stabilizace 40 dní.

Výhody využití malé mobilní odstředivky
• optimální využití kapacity kalového hospodářství
• garantovatelné vlastnosti produkovaného kalu,
• stabilita funkce kalového hospodářství,
• stabilita biologického stupně ČOV,
• minimalizace provozních nákladů na zpracování kalu,
• maximální využití fondu pracovní doby obsluhy,
• efektivní využití vynaložené lidské práce,
• maximální využití investice do odvodnění kalu,
• úspora investičních nákladů při budování nebo rekonstrukci ČOV, 

která je obsluhována mobilní odstředivkou,
• zjednodušení řídicího systému ČOV,
• zjednodušení technologické linky kalového hospodářství ČOV,
• vždy kvalifikovaná a kompetentní obsluha,
• maximální využití finančních prostředků vložených do proškolení 

obsluhy.

Podmínky optimálního využití mobilní odstředivky
• dobře navržená logistika provozu,
• existence standardního připojení pro hadici u kalojemu,

• výbava elektrické sítě ČOV musí být přizpůsobena pro připojení 
odstředivky s výkonem motoru asi 14 kW.

Zkušenosti s provozováním systému malých kalových 
hospodářství

Příklad koncepce s odvodněním kalu na malé mobilní odstředivce, 
která zajišťuje odvodnění kalu na třech svozových – centrálních ČOV, 
na které je svážen kal z pěti satelitních – vyvážených ČOV.
Testovaná lokalita: VAS, a. s., divize Znojmo
Vyhodnocené období: rok 2012
Použitý stroj:   Malá mobilní odstředivka – DO 250  
    z PBS Velká Bíteš, hltnost 2,5–4,0 m3/h
Sušiny kalu dosahují 16,7 % (kalová hospodářství nejsou optimali-
zována).
Kalová voda obsahuje asi 300 mg/l N–NH4, je třeba v budoucnu řešit 
rovnoměrnost zatížení.
Počet centrálních – svozových ČOV: 3
Počet satelitních – vyvážených ČOV: 5
Parametry jsou zřejmé z tabulek 2 až 4 a z obr. 2.

Materiál odráží praktické zkušenosti s provozováním ČOV ve VO-
DÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., a připravili ho členové 
Odborné skupiny pro řešení extrémních požadavků na čištění od-
padních vod při České asociaci pro vodu:

Ing. Jan Foller (autor pro korespondenci)
Ing. Jiří Jelínek

Ing. Petr Klimeš
foller@vasgr.cz

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

Povodí Moravy usiluje o udělení 
výjimky k odstranění bobří hráze 
na Bratrušovském potoku

Státní podnik Povodí Moravy požádal Krajský úřad Olomouckého 
kraje o vydání předběžného opatření, které by vodohospodářům 
umožnilo snížit bobří hráz na Bratrušovském potoku. Následně pak 
zažádali o výjimku na úplné odstranění hráze z koryta vodního toku. 

Bobří hráz, postavená u čistírny odpadních vod, způsobuje zvýšení 
hladiny v toku, a to do takové úrovně, že je zčásti zatopen vypínací 
objekt ČOV. Reálně hrozí, že při dalším navýšení hráze, či při vyšších 
srážkách, dojde k úplnému zatopení vypínacího objektu a tím i k ná-
toku Bratrušovského potoka do přiváděcí kanalizační stoky. V krajním 
případě může dojít k neregulovatelnému průtoku ČOV a tím k naru-
šení čistírenského procesu, což by mělo velmi závažné dopady na 
životní prostředí i na majetek Šumperské provozní vodohospodářské 
společnosti, a.s., která na bobří hráz upozornila. 

„Rychlým a efektivním řešením vzniklé situace by bylo okamžité 
odstranění bobří hráze, to ale můžeme provést pouze s platnou výjim-
kou pro zásah do biotopu silně ohroženého druhu bobra evropského. 
Udělení této výjimky však není možné získat v tak krátkém časovém 
intervalu, jaký si závažnost celé situace vyžaduje“, doplnil generální 
ředitel Povodí Moravy, s. p., Radim Světlík. Povodí Moravy, s. p., se 
proto obrátilo na Krajský úřad Olomouckého kraje a zažádalo o vydání 
předběžného opatření spočívajícího v částečném odstranění hráze 
a dále o navazující výjimku na úplné odstranění hráze z koryta vodní-
ho toku. „Tuto výjimku jsme letos poprvé využili na toku Nemilanka, 
kde bobr zatarasil tok a okolním domům začala prosakovat voda do 

sklepů a také docházelo k zaplavení kanalizace“, dodal ředitel závodu 
Horní Morava (Povodí Moravy, s. p.) David Fína. 

Krajský úřad Olomouckého kraje má na vydání předběžného 
opatření stanovenou desetidenní lhůtu. Vodohospodáři doufají, že 
opatření získají co nejdříve, aby mohli bobří hráz snížit a tím zlepšit 
situaci v okolí.

Bobr evropský se v povodí Moravy objevuje již od pramenných 
oblastí toků v Jeseníkách. Ve větší míře se vyskytuje v Litovelském 
Pomoraví, kde byl, po svém celkovém vyhubení, v 90. letech mi-
nulého století poprvé v našem povodí vysazen. Jako druhý největší 
hlodavec na světě je dokonale přizpůsoben životu ve vodě. Vytváří 
monogamní páry a v rodinných svazcích žije v teritoriálním systému. 
Své hráze buduje za účelem zvýšení hladiny nad vchodem do nory, 
která jim umožňuje snadnější transport potravy a brání promrznutí 
vody až na dno. Jedná se o chráněný živočišný druh, a to nejen 
u nás, ale i na mezinárodní úrovni. Ochrana tohoto živočicha přináší 
výsledky, což dokazuje rychle rostoucí populace a jeho rozšíření až 
po soutok Moravy s Dyjí, kde je evidována největší populace bobrů 
v České republice. Zvyšující se počet jedinců však má za následek 
jejich migraci po toku, vytváření dalších teritorií a budování hrází 
na místech, která svým charakterem a způsobem využití nejsou pro 
jejich přirozenou činnost zcela vhodná. Povodí Moravy, s. p., se 
vzniklé situace snaží řešit s maximálním ohledem na jejich ochranu, 
prioritou však nadále zůstává ochrana obyvatel žijících v blízkosti 
toku a jejich majetku.

Gabriela Tomíčková
tisková mluvčí Povodí Moravy, státní podnik

e-mail: tomickova@pmo.cz
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Přírodní disturbance na Šumavě 

Téměř za našimi humny na Šumavě, bohužel v dosti hluboké kon-
spiraci a bez pozornosti českých médií, proběhla letos na jaře mimo-
řádná vědecká událost. Zatímco česká veřejnost je krmena urputnými 
tvrzeními o „kůrovcové pandemii“ a „řádění ekoteroristů“, na Šumavu 
tentokrát přijely světové ekologické kapacity.
Správa Národního parku Bavorský  les  (NPBW) uspořádala  29. 

dubna až 3. května v Neuschönau mezinárodní konferenci o přírod-
ních disturbancích  (Natural Disturbance Conference).   Konference 
proběhla v krásném prostředí nedávno zrekonstruovaného informač-
ního centra NPBW. Dům Hanse Eisenmanna nese jméno bavorského 
ministra, který stál v roce 1970 u zrodu a vyhlášení NPBW – prvního 
národního parku v Německu. A byl to on, kdo po letní vichřici v roce 
1983  schválil  na  tehdejší  dobu odvážné  rozhodnutí nezasahovat 
a ponechat přírodu přírodě (Natur Natur lassen) se všemi důsledky 
pro ekosytémy horských smrčin. Díky tomu dnes NPBW představuje 
jedinečnou lokalitu, kde vědci odkrývají netušené zákonitosti přiroze-
ného vývoje středoevropských lesů. Zatímco milióny návštěvníků do 
NPBW každoročně přijíždějí prožívat přírodu (Natur erleben), obdivují 
unikátní středoevropskou divočinu a přinášejí nemalý zisk místním 
podnikatelům (většinou partnerům NPBW – Nazionalparkpartner), 
vědci z oddělení výzkumu NPBW a mnoha akademických pracovišť 
objevují stále nové a nové druhy pro Šumavu, studují nečekaně příz-
nivé důsledky přirozeného velkoplošného rozpadu lesa na biologickou 
rozmanitost i překvapivě rychlou spontánní obnovu „mrtvého lesa“ 
horských smrčin. Jak s hrdostí dobrého hospodáře říkával předchozí 
ředitel NPBW K. F. Sinner: „Tohle všechno tu vyrostlo za patnáct let 
a nestálo mne to ani jedno euro“. A z lýkožrouta smrkového, obávané-
ho lesního škůdce, se vyklubal klíčový druh horských smrčin, který 
v nich udržuje vysokou biologickou rozmanitost.
Vědecké výsledky publikované v prestižních odborných časopi-

sech pochopitelně vzbudily zájem světových odborníků na ekologii 
disturbancí,  které  Jörg Müller  –  šéf  výzkumu a náměstek  ředitele 
NPBW – oslovil jako zvané přednášející. Bylo opravdu velmi zajímavé 
si uvědomit, jak obrovský rozvoj studium disturbancí zaznamenalo 
za poslední dvě dekády a co přináší poznání  jejich dynamiky pro 
praxi – nejen ochrany přírody a managementu chráněných území, ale 

i lesního či vodního hospodářství. Navíc je evidentní, že klimatické 
změny účinky disturbancí násobí a posouvají je i do oblastí, kde jejich 
výskyt nebýval běžný. Extrémní sucha zvyšují rizika požárů, nárůst 
průměrných teplot podporuje rozvoj hmyzích škůdců a posouvá jejich 
výskyt do horských lesů, extrémní srážky a bleskové povodně mění 
vodní toky a říční krajinu. A právě národní parky a další velkoplošná 
chráněná území nám umožňují studovat a pochopit dynamiku při-
rozených disturbancí, a také hledat vhodné adaptační strategie pro 
nadcházející klimaticky neklidnou a nejistou dobu. A je smutné, že 
část českých lesnických a vodohospodářských odborníků tyto nové 
vědecké poznatky buď nezná, nebo  je  z  různých důvodů  ignoruje 
a bagatelizuje.
Zatímco  světoví  odborníci  se  živě  zajímali  o nové výsledky  šu-

mavského výzkumu, který jim organizátoři přiblížili jak v několika 
skvělých přednáškách, tak přímo v terénu během pečlivě připrave-
ných exkurzí do NPBW, na české straně jsou tytéž vědecké výsledky 
označovány za dílo ekoteroristů. Naše současná situace mi v lecčems 
připomíná normalizační 80.  léta, kdy  jsme velmi obtížně přesvěd-
čovali  tehdejší mocné, že regulace Stropničky v rámci náhradních 
rekultivací za Temelín opravdu není dobrý nápad...

profesor	Jaroslav	Vrba
vrba@hbu.cas.cz
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Poháněný spolehlivostí
Řešení pro úpravu vody, čistírenského kalu 
a zpracování biomasy

ANDRITZ SEPARATION je jedním  
z předních světových dodavatelů 
nejmodernějších separačních tech-
nologií a služeb. Jako separační special-
ista s desítkami let zkušeností v environ-
mentálních procesech, ponouká ANDRITZ  
SEPARATION zařízení a systémy určené 
pro snadnou obsluhu a údržbu, maximalizo-
vaní separační výkonnosti, snížení spotřeby 
energie a to vše při minimalizaci provozních 
nákladů. ANDRITZ SEPARATION je spolehlivý 
a důvěryhodný partner pro různé aplikace při 
úpravě a čištění odpadních vod na celém světě. 
Kompletní sortiment zařízení zahrnující česle, 
odstředivky, separátory, stejně jako širokou 
škálu filtračních zařízení, zahušťovadel, te-
pelných systému a dopravních systému, pod-
poruje zákazníky při optimalizaci účinnosti v 
každém kroku jejich separačního procesu.


