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O sněhu a erozi…

V lednu se veřejně diskutovalo o tom, zda by se měla voda použitá 
na umělé  zasněžování  zpoplatnit,  či nikoliv. Odpůrci  zpoplatnění 
argumentovali třeba tím, že lidé namísto toho, aby trávili čas v ná-
kupních střediscích, si mohou smysluplně zasportovat. No řekněte, 
proč jim házet klacky pod nohy, tedy pod lyže, že ano!? Všechno má 
ale nejen svoji hodnotu, mělo by mít i svoji cenu. Tedy i sníh! Potěšilo 
mě, že někteří povoďáci mi řekli, že jsou rádi, že někdo ten problém 
zasněžování otevřel, když jsme nedávno otiskli k věci nějaké názory. 
Povoďáci jsou si vědomi, že tu vodu vlekaři neodvezou, ale jsou si 
vědomi i toho, že mění kvantitativní i kvalitativní hydrologické po-
měry a že bývají i na štíru s vodoprávním uspořádáním. Potěšila mě 
slova Jožky Fukse, který se diskuse o umělém sněhu účastnil, ba i ji 
inicioval, že ta diskuse byla i „… z významné části vyvolaná tvým 
Vodním hospodářstvím“. Snad tedy to vydávání Vodního hospodářství 
je činností nejen podnikatelskou, ale i smysluplnou.
Vlekaři neumožňují sjezduchtivým lyžařům používat lyžařské are-

ály za hezké modré voči, ale za nemalý peníz. Je to jen a jen byznys. 
Tedy argumentace,  že  je  třeba vyhnat  lidi  z nákupáků do přírody, 
může být v budoucnu třeba odůvodněním, proč z národních parků 
dělat lunaparky pro zábavu, a ne pro vzdělávání (to bývá tak nudné 
a lidi povětšinou netáhne).
Nějak mi rozum nebere ani nedávno proběhnuvší zpráva, že „na 

Letné se lidé bavili při obrovské koulovačce, sníh dovezli z Krkonoš…“ 
Nebudu hnidopich a nebudu se ptát, jestli náhodou na ten transfer 
sněhu neměla být nějaká  lejstra, ale už asi stárnu: obžerství mi  to 
tedy připomíná. 

Teď k  té  erozi v názvu: 17.  ledna  jsem si na aktualne.cz přečetl 
rozhovor se stávajícím ministrem zemědělství  Jiřím Milkem. Velká 
část  rozhovoru byla věnována  i hospodaření na zemědělské půdě. 
S mnohým by se dalo souhlasit. Například s tím, že „budeme muset 
s ministerstvem životního prostředí dotáhnout protierozní vyhlášku 
tak, aby byla funkční. Za druhé bychom chtěli posilovat živočišnou 
výrobu, produkci statkových hnojiv, dostávat je do půdy a zvyšovat 
podíl organické hmoty, která pomáhá k udržení více vody v krajině“. 
Napadá mě ale: nebylo by těch statkových hnojiv i dnes dostatek, 

pokud by neprošly bioplynkami, ale skončily na poli? Pomohlo by i, 
kdyby v těch bioplynkách se „nespalovala“ třeba řepka či kukuřice, 
kdyby se sláma nepoužívala jako palivo, kdyby… Tedy ptám se: lze 
očekávat, že dotace budou zásadně přehodnoceny?
Na druhou stranu nevím, co si mám myslet o výrocích pana mini-

stra ohledně eroze: „Na jižní Moravě spíš řešíme sucho. I když tam 
je třeba oblast Hodonínska nebo některé další, kde sem tam k erozi 
dochází…“ A už úpně mi vyrazil dech výrok: „Zemědělská činnost 
určitě utváří krajinu. Je také potřeba říct, že eroze je krajinotvorný pr-
vek. Vezměte si Grand Canyon v Americe, vytvořila ho eroze. Dneska 
to všichni obdivujeme…“ Jde o černý humor, nebo cynismus? Nevím.
Vím ale, a jsem s tím smířen, že „farmáři jsou normální firma, která 

si na sebe musí vydělat“. Avšak velkou část těchto příjmů tvoří různé 
dotace. Jsou to veřejné peníze, naše peníze! Měli bychom proto vyví-
jet tlak na to, aby se od základů změnil dotační důvod k poskytnutí 
peněz – od podnikání ve výrobě zemědělských produktů k podnikání 
při ochraně půdy. Aby farmářským byznysem byla údržba krajiny, ne 
její devastace.
Snad se nestávám nerudným, jen konzervativním… Co si myslíte 

vy?

Ing. Václav Stránský
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Sedimenty – problém?
Zdeněk Veverka

Klíčová slova
odpad – sediment – nakládání se sedimenty

Abstrakt
Problematika nakládání se sedimenty je upravena změnovým zá-
konem k zákonu o odpadech, zákonem č. 223/2015 Sb. Při hledání 
způsobů nakládání se sedimenty je možné vycházet ze skutečnosti, 
že při vyhovění všem souvisejícím zákonům zůstalo rozhodnutí 
o tom, zda se sedimenty nakládat jako s odpadem nebo jinak, na 
vlastníkovi (původci) dotčené věci. Právní úprava v zákoně o odpa-
dech není praktickým přínosem pro dotčené osoby a neodstraňuje 
neurčitosti, což může být příčinou sporů s dohlížecími orgány.

1. Úvod
Problematika nakládání se sedimenty (odpady?) z vodních nádrží 
a vodních toků je mezi odbornou veřejností zabývající se problemati-
kou nakládání s odpady diskutována prakticky po celou dobu účinnos-
ti zákona o odpadech [1]. Závěry z diskuse v polovině první dekády 21. 
století vypovídaly o tom, že platné právní předpisy problematiku této 
věci řeší rozporuplně a nejednoznačně. V rámci diskusí byla formu-
lována a také realizována doporučení na změnu úpravy problematiky 
nakládání se sedimenty v rámci zákonných předpisů. V současnosti 
je národní právní úprava nakládání se sedimenty z vodních nádrží 
a vodních toků v souladu s doporučeními (směrnicemi) EU.

2. Právní úprava
Na začátku textu cituji vybraná ustanovení zákona o odpadech [1] 
týkající se problematiky, které je článek věnován:

§ 2 Působnost zákona
Odst. (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s vý-

jimkou…
písm. g) sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za 

účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění 
účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, 
že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze 
přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnos-
tech odpadů [2].

Poznámka: Zákon se nevztahuje na sedimenty přemisťované – 
tedy nevytěžené trvale z vodního prostředí, respektive zůstávající na 
pozemcích, o kterých je předpokládáno, že zůstanou součástí míst 
zaplavovaných při vyšším průtoku nebo úrovni hladiny (bermu). 
Pokud se předpokládá, že se sedimenty bude nakládáno jinak (bu-
dou využity pro rekultivaci půdy), musí být prokázáno, že nemají 
nebezpečné vlastnosti. Pro tento výklad je možné použít i odst. (3) 
citovaného paragrafu: „Tento zákon se nevztahuje na nakládání s ne-
kontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým 
během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit 
ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl 
vytěžen.“ Protože vodoprávní úřad vykonává působnost speciálního 
stavebního úřadu, je možné na činnosti vyžadující povolení nahlížet 
pod úhlem tohoto ustanovení. Pokud se jedná o činnosti, k nimž není 
nutné povolení (§ 14 odst. 2 zákona o vodách [3]), je nakládání s pře-
mísťovanými věcmi nutné podřídit ustanovení zákona o odpadech 
(záleží na způsobu dalšího nakládání s nimi). 

Ustanovení o využití sedimentů k rekultivaci půdy je nejasné. 
Důvodem jsou použité pojmy:

Rekultivace – zahlazování antropogenní činnosti v krajině. (Výklad 
ustanovení může zahrnovat jakékoliv využívání sedimentu na povr-
chu terénu, ale to by asi bylo takto napsáno.)

Půda – zemědělský půdní fond (zemědělská půda)? lesní pozem-
ky? půda, horniny, včetně přírodních léčivých zdrojů peloidu nebo 
navážek (dále jen „půda“) [4]. 

V současnosti účinná právní úprava nakládání se sedimenty 
stanovená v zákoně o odpadech [1] byla realizována zákonem č. 
223/2015 Sb., kterým byl zákon o odpadech [1] změněn. Změna 
zapracovala (implementovala) do národní právní úpravy požadavky 
příslušné evropské směrnice.

Změna zákona o odpadech [1] spočívá v doplnění Dílu 9 – „Sedi-
menty vytěžené z koryt vodních toků a nádrží“, který obsahuje § 37t, 
členěný na odstavce (1) až (4): 

Odst. (1) Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, 
pokud jsou odpadem, je možné využívat na zemědělském půdním 
fondu v souladu s § 14 odst. 2 pouze za splnění požadavků zvláštních 
právních předpisů [5, 6].

Odst. (2) Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, 
pokud jsou odpadem, je možné využívat na povrchu terénu a k zavá-
žení podzemních prostor v souladu s § 14 odst. 2 za splnění podmínek 
pro využívání odpadů na povrchu terénu stanovených vyhláškou [7] 
podle § 19 odst. 3.

Odst. (3) Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních ná-
drží, pokud jsou odpadem, je možné využívat jako stavební materiál 
v souladu s § 14 odst. 2 za splnění požadavků stanovených zvláštními 
právními předpisy [8, 9].

Odst. (4) Pokud jsou sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vod-
ních nádrží určeny k využití na pozemcích tvořících zemědělský půdní 
fond, nevede jejich původce ani osoba, která je na pozemcích tvořících 
zemědělský půdní fond využívá, pro tyto sedimenty evidenci podle § 39 
odst. 1 a nepodává hlášení podle § 39 odst. 2 a 3. Pro tyto sedimenty se 
vede evidence podle zvláštního právního předpisu [5, 6].

Poznámka: První tři odstavce stanoví požadavky na nakládání se 
sedimenty, „pokud jsou sedimenty odpadem“. Odstavec (4) stanoví 
požadavky na nakládání se sedimenty, pokud jsou určeny k využití na 
pozemcích tvořících zemědělský půdní fond. Vzhledem k podmínce 
uvedené v odstavcích (1)–(3) je nutné se zaměřit na definici pojmu 
„odpad“, která je stanovena v § 3 zákona o odpadech [1]. Jako pod-
statný se ve vztahu k „sedimentům“ jeví odst. (1): „Odpad je každá 
movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 
zbavit“. Z uvedeného je zřejmé, že zákon nepředpokládá, že všechny 
usazeniny (sedimenty) budou splňovat definici odpadu a že s nimi 
bude nutné vždy nakládat v souladu se zákonem o odpadech [1]. 
To znamená, že až do rozhodnutí vlastníka usazenin, zda se jedná 
o odpad, nejsou ani zařízení využívaná při nakládání s usazeninami 
zařízeními určenými k nakládání s odpady. Vlastník usazenin se až 
po příslušném svém rozhodnutí stává původcem odpadu a vztahují 
se na něj povinnosti stanovené zákonem o odpadech [1]. Požadavky 
na nakládání se sedimenty, stanovené ve vyhlášce o podrobnostech 
nakládání s odpady [17], se vztahují pouze na nakládání se sedimenty, 
které jsou odpadem. Požadavky jsou v dotčené vyhlášce stanoveny 
tak, aby usnadnily nakládání s touto věcí (sedimentem), pokud bude 
odpadem.

Zákon o vodách [3] stanoví v § 14 odst. 1: Povolení k některým 
činnostem je třeba… písm. b) k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou 
bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen „říční materiál“) 
z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku.

Poznámka: Vzhledem k obsahu právních předpisů o vodách [3, 
10], v nichž jsou používány pojmy štěrk, písek, valouny, bahno (říční 
materiál), a nejsou používány pojmy sediment nebo kal, jeví se jako 
vhodné (žádoucí) definovat věc (vytěžený sediment), která může být 
(musí být) podle zákona o odpadech považována za odpad.

3. Co je problémem
Při rozhodování o možné aplikaci požadavků stanovených § 37t 
zákona o odpadech [1] je předpokládáno (vyžadováno) rozhodnutí 
osoby vlastnící usazeniny (sedimenty), vytěžené z vodních nádrží 
a vodních toků, o tom, že tyto budou při nakládání podřízeny zákonu 
o odpadech. Toto rozhodnutí je ve své podstatě oním problémem, kte-
rý je pro dotčené osoby nejistotou při aplikaci požadavků dotčených 
ustanovení zákona o odpadech [1] na nakládání se sedimenty. Za 
další nejistotu je možné považovat skutečnost, že pojem „sediment“ 
není v právní úpravě řídící nakládání s odpady a nakládání s vodami 
definován, stejně jako není definován v jiných (souvisejících) právních 
předpisech. Za související právní předpisy jsou kromě zákona o vo-
dách [3] považovány všechny předpisy, na něž se zákon o odpadech 
v dotčeném § 37t odkazuje. Pro sjednocení pohledu na dotčenou věc 
– sediment – nepomáhá bohužel ani Katalog odpadů [11], který tento 
pojem (druh odpadu) neuvádí jako specifický druh odpadu.

Z obecného pohledu je sedimentem usazenina nacházející se na 
dně koryta vodního toku nebo nádrže, zpravidla přenesená sem 
mechanicky z jiného místa. Pro zajímavost jsou dále uvedeny pojmy, 
které je možné považovat za synonyma k pojmu sediment: nánosy 
(deposits, coating), splaveniny (sediment), plaveniny (silts), napla-
veniny (silting), bahno (mud, moras, guagmire, ooze), bláto (mud, 
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mire, dirt, muck, ooze), kal (sludge, ooze, sevage, dregs, settlement), 
sediment (sediment, deposit, pelet), usazenina (sediment, deposit, 
residue, lees, dregs).

Pojem sediment („sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a ná-
drží“) je v zákoně o odpadech [1] použit pravděpodobně k popisu 
výsledku gravitačního odlučování pevných věcí unášených a do-
pravovaných (sunutých, posunovaných, přehrnovaných, koulených 
apod.) vodou. Pevné věci (jedná se zpravidla o přírodniny) se dostávají 
do vody v důsledku erozního působení vody (splavování, vymílání, 
apod.). V kontaktu s vodním prostředím antropogenně znečištěným 
(např. vypouštěnými odpadními vodami) i při znečištění přírodnin 
člověkem před jejich vstupem do vody se mohou součástí sedimentů 
stát i škodliviny. Sedimenty mohou být v důsledku tohoto znečištění 
nevhodné či nebezpečné po jejich vytěžení (vyjmutí) z vodního pro-
středí k využití.

Exaktní definice sedimentů není snadná a jednoznačná. Nejčastěji 
se cituje Smith (1978): „Sediment je produkt akumulace materiálu po-
cházejícího ze zvětralých a erodovaných hornin a doneseného na místo 
uložení buďto jako pevné částice nebo v roztoku. Materiál bývá uložen 
převážně ve vrstvách, a to fyzikálními, chemickými nebo biologickými 
pochody“. Sedimenty jsou zdrojem různých druhů sedimentárních 
hornin – štěrků, pískovců, písků, prachovců, jílů, jílovců; mohli by-
chom k nim zařadit i uhlí a rašelinu, které jsou těženy a využívány 
lidmi jako suroviny.

Ve vztahu k definici pojmu „vytěžený sediment“ je vhodné se zamy-
slet i nad tím, zda se v návaznosti na definici pojmu „odpad“ v zákoně 
o odpadech [1] jedná o movitou či nemovitou věc, respektive, kdy se 
nemovitá věc (součást dna) stává věcí movitou. Příslušná úvaha je 
nutná zejména v případě použití některých technologií, kdy jsou usa-
zeniny z místa jejich nahromadění ve vodním prostředí těženy např. 
s využitím sacího zařízení v podobě povrchových vod, v nichž jsou 
přítomny pevné věci (sedimenty), a následně jsou z vody tyto pevné 
věci oddělovány. Při úvahách je vhodné se zaměřit i na specifické 
postavení vody, u níž rozhodování o příslušnosti mezi věci movité 
či nemovité není právně jednoznačné, a na další nakládání s touto 
vodou. Podle definice uvedené v § 38 vodního zákona [3] je zřejmě 
nutné tyto vody považovat za vody odpadní, a to jako vody: „Použité 
v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných 
stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po po-
užití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto 
staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou 
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou 
i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívá-
ny pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, 
a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.“ Ve 
vodním zákoně [3] není blíže uvedeno, co jsou „průmyslové odpadní 
vody“, ale definuje je jeho prováděcí předpis [12] v § 2 odstavci a) 
jako vody vypouštěné z konkrétních průmyslových a zemědělských 
odvětví stanovených v tabulce 2: Emisní standardy: přípustné hodnoty 
znečištění pro odpadní vody vypouštěné z vybraných průmyslových 
a zemědělských odvětví. Pokud by byly sedimenty všeobecně pova-
žovány za odpad, bylo by nakládání s nimi (včetně jejich odsávání 
z dotčených míst zařízením k nakládání s odpady) zařazeno mezi 
činnosti spadající pod CZ-NACE 38.00. Vzhledem ke skutečnosti, 
že vodní zákon stanoví pro nakládání s odpadními vodami několik 
podmínek a také mnoho povinností, z nichž je většina vztažena na 
vypouštění do vod povrchových nebo podzemních (mít povolení 
k vypouštění, měření objemu vypouštěných vod a zjišťování míry 
jejich znečištění), je tento způsob nakládání se sedimenty pravdě-
podobně právně složitý.

4. Možné řešení
Pokud bychom v rámci předběžné opatrnosti vycházeli z objektivně 
známých skutečností, že škodliviny (nebezpečné chemické látky), 
které by mohly ovlivnit využitelnost usazenin, jsou vázány zejména 
na jemné částice (kal, bahno), pak bychom mohli dojít ke konsensu, 
že štěrky a písky nejsou těmi nánosy nebo součástmi dna vodního 
tělesa či vodního toku (koryta), o nichž by bylo vhodné a rozumné 
hovořit jako o sedimentu – odpadu, případně i nebezpečném odpadu, 
v souladu s definicí ve smyslu zákona o odpadech. Touto složkou ná-
nosů, u níž by bylo nutné (vhodné, rozumné) sledovat její nebezpečné 
vlastnosti, by měly být pouze věci (pevné částice – vrstvy pevných 
částic) nespadající do skupiny písků a štěrků, které jsou při těžbě 
z koryt vodních toků a jiných vodních těles předmětem rozhodování 
vodoprávních úřadů – viz § 14 odst. 1 písm. b) zákona o vodách [3]. 

Za štěrk jsou obecně považovány nesoudržné horniny, u nichž zrna 
s velikostí větší než 2 mm tvoří více jak 50 % hmotnosti celku. Za písek 
jsou obecně považovány nezpevněné horniny, u nichž zrna v rozmezí 
velikosti 0,063–2 mm tvoří více než 50 % hmotnosti celku. Oporu pro 
tyto definice je možné dohledat např. ve vyhl. č. 257/2009 Sb. [13] 
nebo v technických normách [14]. 

Aby se zjednodušilo rozhodování, jak při odtěžování usazenin na-
kládat se sedimenty (odpady), je vhodné v rámci provozních předpisů 
upravujících nakládání s usazeninami v konkrétním místě stanovit, 
že tento materiál obsahující více jak stanovený podíl hmotnosti zrn 
nad velikost 0,063 mm nebude považován za sediment ve smyslu 
zákona o odpadech, pokud nenaplní definici odpadu. Tedy, že vlastník 
se jich nebude zbavovat, ani nebude mít úmysl nebo povinnost se 
jich zbavit, nebo nebudou znečištěny tak, že by ohrožovaly životní 
prostředí nebo zdraví lidí. V takovém případě se otevírá možnost 
nakládat s usazeninami v souladu se zvláštními právními předpisy 
[15, 16] jako s výrobky.

5. Reálné možnosti nakládání s nánosy – usazeninami
Z hlediska racionálního přístupu k nakládání s usazeninami může 
nastat (být realizován) pravděpodobně jeden z dále uvedených způso-
bů nakládání, které by při rozhodování vlastníka o dalším nakládání 
s usazeninam ještě před zahájením jejich odtěžování měly být vzaty 
v úvahu v následujícím doporučeném pořadí:

5.1 Využití usazenin v rámci koryta vodního toku nebo vodní 
nádrže – nejedná se o odpad
Usazenina je využita pro opravu nátrží. Neopustí vlastní koryto vod-
ního toku nebo plochu nádrže. Usazenina v takovém případě není 
odpadem a není nutné odebírat vzorky ke zjištění jejich vlastností 
a provádět jejich rozbory, ani vést evidenci v souladu s požadavky 
zákona o odpadech [1]. Při vymezení koryta vodního toku nebo plochy 
nádrže je brán v úvahu jejich skutečný stav, nikoliv pozemková parce-
la, i když se často může skutečný stav a pozemková parcela shodovat.

5.2 Říční materiál – nejedná se o odpad – pojem je užíván 
v zákoně o vodách (vedlejší produkt?)
Usazenina je tvořena zcela převažujícím obsahem štěrku nebo písku, 
které lze využít např. jako vstupní surovinu pro výrobu tříděného ka-
meniva nebo pro jiné účely – jedná se o výrobek „říční materiál“, který 
nepodléhá zákonu o odpadech. Podklad pro rozhodnutí – vyjádření, 
že usazenina je říčním materiálem (vedlejším produktem), u kterého 
nebudou prováděny další zkoušky ke zjištění přítomnosti škodlivin 
podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. [7] – může vydat příslušná laboratoř na 
základě posouzení obsahu zrnitostních frakcí (písek, štěrk). K takové 
usazenině je doporučeno zpracovat dokumentaci pro uvedení výrobku 
na trh, která obsahuje kvalitativní ukazatele říčního materiálu (název 
výrobku může být libovolný).

Tento druh materiálu (tento výrobek – vedlejší produkt) není v žád-
ném technickém ani právním předpisu definován. Vzhledem k jeho 
charakteru je doporučeno vycházet z jeho případné uplatnitelnosti na 
trhu a v tomto smyslu případně stanovit i kvalitativní ukazatele jiné, 
než jsou stanoveny níže v kapitole 5.2.1. 

Doporučeným způsobem použití výrobku (vedlejšího produktu) 
„říční materiál“ je jeho určení jako „suroviny pro výrobu tříděného 
kameniva“. Nejedná se v takovém případě o tzv. stanovený výrobek. 
Jedná se o věc, která není nabízena spotřebiteli. Očekává se (je dopo-
ručeno), že před uvedením na trh v podobě výrobku, jehož se říční 
materiál stal součástí a určeného pro spotřebitele, případně uvádě-
ného na trh jako stavební výrobek (stanovený výrobek) v souladu 
se zvláštními předpisy [15] [9], bude výrobek podroben hodnocení 
kvality v souladu s požadavky stanovenými pro konkrétní způsob ur-
čení použití tohoto výrobku (např. kamenivo pro přípravu stmelených 
směsí, zásypový materiál). Příslušné požadavky na výrobek, včetně 
zkoušení a administrativních náležitostí souvisejících s uvedením na 
trh, musí být naplněny výrobcem „finálního“ výrobku, pro který je 
„říční materiál“ surovinou.

5.2.1 Podmínky pro uvedení výrobku „říční materiál“ na trh

Výrobkem je v souladu se zvláštními předpisy [18] jakákoliv movitá 
věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na 
stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze 
rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskyt-
nuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spo-
třebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti 
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úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená. 
Obdobné definice výrobku jsou uvedeny i v dalších zákonech [1, 15].

Základní povinností výrobců a dovozců je uvádět na trh a do oběhu 
pouze výrobky, které jsou bezpečné.

Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně 
předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou 
výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí (i pro životní 
prostředí), nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem 
k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při uží-
vání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost 
a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:
a) vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskyt-

nutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, 
obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení 
prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení 
výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah 
dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a in-
formace musí být vždy uvedeny v českém jazyce,

b) vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším vý-
robkem,

c) způsob předvádění výrobku,
d) rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, 

zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Za bezpečný výrobek se považuje výrobek splňující požadavky 

zvláštního právního předpisu, který přejímá právo Evropských spo-
lečenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo 
na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena. 
Jestliže však takovýto právní předpis stanoví pouze některá hlediska 
bezpečnosti, ostatní hlediska se posuzují podle zvláštního právního 
předpisu [18].

Technickými požadavky na výrobek se v souladu se zvláštním 
právním předpisem [15] rozumí:
1. Technická specifikace obsažená v právním předpisu, jiném tech-

nickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požado-
vané charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné 
vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, 
pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení 
výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování 
výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody 
výrobku s právními předpisy nebo normami, výrobní metody 
a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků.

2. Jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu 
nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku 
poté, co je uveden na trh, např. podmínky používání, recyklace, 
opětovného použití nebo zneškodnění výrobku, pokud takové pod-
mínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku 
nebo jeho uvedení na trh.

Poznámka: „Oprávněným zájmem“ je zdraví nebo bezpečnost osob, 
majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem.

Níže uvedené možné nebo požadované vlastnosti „říčního materiálu“ 
vycházejí z požadavků obsažených např. v technické normě [14], která 
stanovuje složky sypaniny používané pro vytvoření zemního tělesa: 
Velmi hrubé: > 60 mm;
Hrubé: > 0,06 a < 60 mm (do 2 mm písčitá složka, od 2 do 60 mm 
štěrková složka);

Jemné: < 0,06 mm (< 0,063 mm – filer).
Norma stanovuje i klasifikaci použitých materiálů ve smyslu jejich 

názvu:
Písek – materiál obsahuje více než 35 % písčité složky (přičemž písčité 
složky je hmotnostně více než štěrkové);
Štěrk – materiál obsahuje více než 35 % štěrkové složky (přičemž 
štěrkové složky je hmotnostně více než pískové).

5.3 Sediment
V případě, že nebude s usazeninami možno nakládat (nebo nebude 
vůle nakládat s nimi) v souladu s bodem 5.1 nebo 5.2 tohoto článku 
nebo o dotčený výrobek podle odst. 5.2 nebude zájem na trhu, bude 
s ním nakládáno jako s odpadem – sedimentem. V souladu s Katalo-
gem odpadů [11] se v takovém případě bude jednat o druh odpadu 
s katalogovým číslem 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03, kategorie „ostatní odpad“, nebo o odpad katalogové 
číslo 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, katego-
rie „nebezpečný odpad“. Přiřazení podle druhu je nutné provést na 
základě znalosti vlastností odpadu.

Významnou skutečností je, že vlastnosti usazenin je možné 
v souladu s požadavky zákona o odpadech [1] zjišťovat na vzorcích 
odebraných před vytěžením sedimentů, což významně usnadňuje 
rozhodování o skutečnosti, zda s usazeninami bude nakládáno jako 
s odpadem (sedimentem), nebo jako s říčním materiálem.

Sedimenty (odpady) je možné shromažďovat po dobu nejvýše 1 roku 
na pozemcích koryta vodního toku (nádrže) nebo pozemcích bezpro-
středně souvisejících [7]. Této možnosti je možné využít k odvodnění 
sedimentu, ale i ke zjištění jeho vlastností před dalším nakládáním 
s ním (odběr vzorků a jejich zkoušení). U některých sledovaných or-
ganických parametrů (např. C10–C40, BTEX, EOX, PAU) může dojít 
k jejich změně (zpravidla ke snížení obsahu škodlivin) v důsledku 
oxidace, působení mikroorganismů apod. 

5.3.1. Využívání sedimentu 

Využití sedimentu (odpadu) je možné realizovat na zemědělském půd-
ním fondu v souladu se zvláštním právním předpisem [13] nebo mimo 
zemědělský půdní fond, na povrchu terénu, v souladu se zvláštním 
právním předpisem [7].

Využitím sedimentu na povrchu terénu se rozumí využití odpadu 
v zařízeních podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech [1]. Takovými za-
řízeními (místy) mohou být vytěžené lomy, pískovny atd. Sediment je 
možné využít i v rámci stavebním úřadem povolených staveb (stavby 
a terénní úpravy s platným rozhodnutím obecného nebo speciálního 
stavebního úřadu v souladu se zvláštním právním předpisem [8]). 
Sediment je možné předat rovněž do technologického zařízení k vy-
užívání odpadu podle § 14 odst. 1 nebo podle § 14 odst. 2 zákona [1] 
v souladu s příslušnými provozními předpisy. Z těchto zařízení může 
vystupovat produkt, který bude uváděn na trh v souladu se zvláštním 
právním předpisem [15]. 

Specifickým využitím sedimentu je jeho využítí jako jedné ze slo-
žek zakládky v kompostárně provozované se souhlasem příslušného 
krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech [1] a v souladu 
s požadavky vyhlášky, o podrobnostech nakládání s biologicky rozlo-
žitelnými odpady [19], které je možné konkretizovat do následujících 
bodů: 
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• Dotčený druh odpadu (sediment) musí být uveden v provozním 
řádu zařízení.

• Dotčený druh odpadu (sediment) musí splňovat kvalitativní poža-
davky stanovené v podmínkách přejímky odpadů do konkrétního 
zařízení, stanovené jeho provozním řádem. 

• V případě výroby kompostu v souladu s požadavky technické nor-
my Průmyslové komposty [20] je dotčený druh odpadu (sediment) 
možné přijímat do kompostárny v podobě např. tzv. „nerozloži-
telných příměsí“ nebo v případě přítomnosti organických příměsí 
v sedimentu jako lehce nebo těžce rozložitelné látky. O přijatelnosti 
sedimentu do kompostárny rozhoduje přítomnost tzv. sledovaných 
látek, jejichž nejvyšší přípustné množství ve vysušeném vzorku 
sedimentu je uvedeno v dotčené technické normě [20].

5.3.2 Odstranění sedimentu

Uložení sedimentu na skládce odpadů je poslední a finančně zpravidla 
nejvíce nákladnou variantou nakládání s tímto odpadem. Na skládku 
se uloží odpad (sediment) v případě, že nesplňuje podmínky popsané 
v předchozích částech článku 5 tohoto textu, přičemž musí splňovat 
podmínky přijatelnosti na konkrétní skládku v souladu s požadavky 
vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využí-
vání na povrchu terénu [7].

6. Závěr
Z uvedeného je zřejmé, že účinná právní úprava nakládání se sedi-
menty vytěženými z koryt vodních toků a vodních nádrží poskytuje 
poměrně širokou škálu možností volby a podřízení konkrétních 
postupů nakládání různým právním předpisům. Pro volbu, kterému 
právnímu předpisu bude nakládání podřízeno, jsou rozhodující 
vlastnosti této věci a úmysl vlastníka nakládat s věcí jako s výrobkem 
nebo s odpadem. Při praktickém řešení problematiky je doporučeno 
komunikovat s příslušnými kontrolními orgány, což skoro vždy vede 
k minimalizaci neočekávaných komplikací vyplývajících z mnohdy 
jednostranného pohledu dotčených orgánů jako důsledku jejich mnoh-
dy úzce zaměřeného odborného pohledu na dotčenou problematiku.
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Sediments – A Problem? (Veverka, Z.)

Abstract
The issue of sediment management is regulated by the Act on Waste, 
Act No. 223/2015 Coll. In seeking ways of dealing with sediments, 
it can be assumed that, in complying with all the relevant laws, the 
decision remains whether the sediments are treated as waste or 
otherwise. It depends on who the owner (originator) is. Legislation 
in the Waste Act is not a practical benefit for the persons concerned 
and does not eliminate uncertainties, which may be the cause of 
disputes with supervising authorities.
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Abstrakt
Příspěvek popisuje možnosti zajištění vodních zdrojů pro deficitní 
oblast Hradecka a Pardubicka, které mohou představovat alterna-
tivu k výstavbě nové vodní nádrže v hájené lokalitě Pěčín. Jedná 
se o výsledky projektu QH 81331 Výzkum adaptačních opatření 
pro eliminaci dopadů klimatické změny v regionech ČR, který se 
zabýval převážně technickými opatřeními pro posílení stávajících 
vodních zdrojů nebo pro zajištění nových zdrojů a který byl řešen 
v letech 2008–2012. V příspěvku jsou uvedeny výsledky simulačního 
modelování vodárenského odběru z vodní nádrže Pastviny, výsled-

ky modelování rezervy na odběrech na soustavě nádrží na řece 
Chrudimce a rámcové posouzení možnosti odběrů podzemní vody 
z hydrogeologického rajonu Vysokomýtská synklinála.

Klíčová slova
vodní zdroje – dopady klimatické změny – modelování adaptačních 
opatření – opatření v krajině pro zvyšování retence – vodní nádrž

Úvod
Několikaleté sucho, které zažíváme a které nepříznivě ovlivňuje 
vydatnost vodních zdrojů napříč Evropou, znovu otevřelo prostor 
pro diskusi nad výstavbou nových přehrad v ČR. Tato opatření mají 
v perspektivě očekávaných dopadů klimatické změny své opodstatně-
ní, přesto je třeba se zamyslet a zodpovědně odpovědět na otázku, zda 
neexistuje jiný, méně rozporuplný způsob řešení nedostatku vodních 
zdrojů v deficitních oblastech. Oblastí, která se nabízí jako první k ře-
šení, je aglomerace Hradce Králové a Pardubic, kde dostupné vodní 
zdroje v suchých letech právě postačují na uspokojení stávajících 
požadavků. Klesající dostupnost vodních zdrojů, jejich kontaminace 
a zároveň zpřísňující se ochrana životního prostředí v oblasti vodního 
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Obr. 1. Schéma Vodárenské soustavy východní Čechy (udávané 
hodnoty zdrojů již nejsou aktuální)

hospodářství představují výzvu pro vodohospodáře, kteří potřebují 
zajistit vodní zdroje v dostatečném množství a jakosti i pro výhledové 
období a pro další rozvoj oblasti. 

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou v řešeném území je z vý-
znamné části zajišťováno tzv. Vodárenskou soustavou východní Čechy 
(VSVČ). Tato soustava představuje rozsáhlé propojení vodárenských 
systémů Náchodska, Hradecka, Pardubicka a Chrudimska (viz 
schéma na obrázku 1). Deficitní oblasti Pardubicka a Hradecka jsou 
dotovány ze zdrojových oblastí Chrudimska a Náchodska. Soustava 
umožňuje částečnou zastupitelnost vodních zdrojů při haváriích 
nebo při lokálním nedostatku vody. Nejvýznamnějšími zdroji VSVČ 
jsou především zdroje podzemní vody z oblasti Polické křídové pánve 
(Broumovsko), Podorlické křídové pánve (jímací území Litá na Hra-
decku) a Chrudimské křídy (Podlažice), zdrojem povrchových vod 
jsou především vodárenský tok Chrudimka a vodní tok Orlice. Přehled 
nejvýznamnějších zdrojů, hodnoty povolených odběrů a skutečné 
odběry realizované v roce 2016 uvádí tabulka 1. Stávající rezerva 
přibližně 377 l/s slouží k zajištění dodávek vody v případě krátkodo-
bého omezení využitelnosti jednotlivých zdrojů (např. v období sucha 
v souvislosti s uplatněním environmentálních limitů pro povolené 
odběry, během rekonstrukcí atd.) a představuje určitý prostor pro další 
rozvoj regionu. V obdobích hydrologického sucha nebyly ve všech 
uvedených oblastech jímání podzemních vod zachovány minimální 
zůstatkové průtoky v tocích, které jsou odběry ovlivněny.

Stávající bilančně vyvážený stav je ale poměrně zranitelný vůči 
potenciálním změnám ve vydatnosti využívaných vodních zdrojů 
v souvislosti s dlouhodobým suchem, s potenciálním ohrožením 
jakosti vody ve zdrojích nebo v souvislosti s rostoucí poptávkou po 
vodě v regionu. Státní podnik Povodí Labe ve svých prognózách vy-
číslil deficit vodních zdrojů pro oblast zásobenou z VSVČ na více než 
200 l/s k roku 2050 [1]. Tento potenciální deficit by mohl být pokryt 
odběrem vody z plánované nádrže Pěčín na říčce Zdobnici v CHKO 
Orlické hory. 

Navrhování opatření na zvýšení disponibilních vodních zdrojů ve 
východních Čechách i s ohledem na očekávané dopady změny klima-
tu proběhlo v rámci projektu s názvem Výzkum adaptačních opatření 
pro eliminaci dopadů klimatické změny v regionech ČR (QH81331), 
který byl řešen ve VÚV TGM, v.v.i., v letech 2008–2012. V rámci řešení 
projektu byly kromě jiného ověřovány následující možnosti: 
1) Změna manipulačního řádu nádrže Pastviny a její využití pro odběr 

surové vody pro úpravu na vodu pitnou;
2) Zvýšení odběru ze soustavy nádrží Seč a Křižanovice na řece Chru-

dimce;
3) Využití uměle vyvolané břehové infiltrace v nivě Orlice nad Mal-

šovickým jezem v Hradci Králové pro zvýšení zabezpečení jakosti 
vody pro úpravnu vody v Hradci Králové;

4) Modelování vlivu infiltrace povrchových vod do podzemních 
struktur v oblasti lokality nádrže Mělčany na vydatnost jímacího 
území Litá v povodí Dědiny;

5) Zjednodušené vodohospodářské řešení nádrže Mělčany v případě 
jejího víceúčelového využití se stálou akumulací.
V rámci projektu bylo rovněž provedeno zjednodušené vodohos-

podářské řešení nádrže v lokalitě Pěčín na Zdobnici. Další možnos-

Název společnosti Název zdroje
povolené množství čerpání skutečné odběry 2016 rezerva  

na povolení
MAX [l/s] průměr [l/s] [mil. m3/rok] průměr [l/s] [mil. m3/rok] průměr [l/s]

VAK Náchod, a.s. Polická křídová pánev 285 159 5,0 135 4,3 24

VAK Hradec Králové, a.s.

Podorlická křída – Litá 380 225 7,1 138 4,3

Orlice 150 95 3,0 58 1,8

ostatní zdroje 47 30 1,0 25 0,8

celkem 577 351 16,1 221 7,0 130

VaK Pardubice, a.s.

Hrobice 200 198 6,3 140 4,4

ostatní zdroje 213 151 4,8 88 2,8

celkem 413 349 11,0 228 7,2 121

VaK Chrudim, a.s.

Chrudimka 170 143 4,5 104 3,3

Podlažice 130 105 3.3 65 2,1

ostatní zdroje 35 32 1,0 7 0,2

celkem 335 279 8,8 177 5,6 102
VSVČ celkem 1 610 1 137 40,9 761 24,0 377

Tab. 1. Povolené čerpání a skutečné odběry vody za rok 2016 ze zdrojů jednotlivých subjektů zapojených do VSVČ, zdroj: VaK Hradec Králové

tí, která přichází v úvahu a která nebyla součástí řešení projektu 
QH81331, je vodárenské využití zdrojů podzemní vody v hydrogeo-
logickém rajonu Vysokomýtská synklinála. Posouzení této možnosti 
je součástí přípravných prací pro VD Pěčín [8] a je rovněž součástí 
úkolu Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho 
v roce 2017 pro Ministerstvo životního prostředí ČR zpracovávaném 
ve VÚV TGM, v.v.i. 

Metodika a data
Pro dotčená pilotní povodí Orlice, Dědiny a Chrudimky proběhla nej-
prve analýza trendů v pozorovaných řadách průměrné roční teploty 
vzduchu, úhrnu srážek a odtoku pro časové řady 1961–2009, byly 
sestaveny vstupní řady teploty, srážek a odtoků pro modelování hyd-
rologické bilance v denním kroku pro referenční období 1961–1990 
(referenční rok 1975) a vstupní řady teploty vzduchu a srážek trans-
formované s uplatněním výsledků osmi regionálních klimatických 
modelů pro období 2010–2039 (ref. rok 2025), 2040–2069 (2055) 
a 2070–2099 (2085) (výsledky projektů Zpřesnění dosavadních odha-
dů dopadů klimatické změny a ENSEMBLES [2]) pro emisní scénář 
SRES A1B. Pomocí koncepčního hydrologického modelu BILAN [3] 
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Obr. 2. Vztah mezi nadlepšením z nádrže a velikostí uvažovaného zásobního prostoru nádr-
že se zabezpečeností 98,5 % pro uvažované scénáře klimatické změny (průměr ze scénářů 
vyznačen červeně) a pro pozorované průtoky (modře)

Varianta Zabezpečení pt

Celkové nadlepšení při dané hodnotě zásobního objemu nádrže [m3/s]

Ref. období 
1963–1992

2010–2039 2040–2069 2070–2099

min prům. max min prům. max min prům. max

Vz= 5,5 
mil. m3

98,5 % 1,22 1,11 1,2 1,31 0,91 1,13 1,31 0,84 1,06 1,32

100 % 1,0 0,85 0,96 1,05 0,74 0,91 1,03 0,67 0,84 1,04

Tab. 2. Hodnoty celkového nadlepšení pro nádrž Pastviny pro referenční období 1963–1992 a pro tři výhledová období, udávané rozpětí 
hodnot a jejich průměr byly získány na základě souboru osmi klimatických scénářů

byly modelovány jednotlivé složky hydrologické bilance pro pozoro-
vaná vstupní data pro referenční období 1961–1990 a pro scénářová 
data pro zvolená tři výhledová období. Byly vyhodnoceny změny ve 
složkách hydrologické bilance mezi modelovanou řadou pro daný scé-
nář a výhledové období a modelovanou řadou pro referenční období. 

Řady modelovaných odtoků byly využity nejprve pro zjednodušené 
vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrží, kdy byla hledána 
hodnota maximálního nadlepšení z nádrže s danou pravděpodobností 
zabezpečení (součet minimálního zůstatkového průtoku a odběru 
vody) pro zvolený rozsah hodnot zásobního objemu nádrže pomocí 
bilanční rovnice nádrže v denním kroku. Výpočty proběhly jednak 
pro stoprocentní úroveň zabezpečení a dále pro úroveň zabezpečení 
dle trvání 98,5 %. Následně bylo provedeno podrobné simulační mo-
delování funkce vodní nádrže nebo celé vodohospodářské soustavy 
v denním kroku s uplatněním vhodného simulačního nástroje, který 
umožňuje zohlednit při řešení reálné technické parametry nádrže 
včetně manipulačních pravidel. V této fázi již byla ověřována kon-
krétní hodnota potenciálního odběru nad rámec stávajícího využití 
nádrže. 

Výsledky
Z možností vytipovaných a řešených v rámci projektu QH 81331 jsou 
v současné době relevantní především první dvě uváděná opatření 
– zavedení odběru vody z nádrže Pastviny a navýšení stávajících 
odběrů ze soustavy nádrží na řece Chrudimce. Možnost využití bře-
hové infiltrace pro zlepšení jakosti vody odebírané pro úpravnu vody 
v Hradci Králové nebyla využita. Technické parametry technologií 
po rekonstrukci úpravny vody umožňují zajistit dostatečnou jakost 
upravené vody i při odběru vody přímo z vodního toku [4]. V lokalitě 
Mělčany aktuálně probíhá příprava dokumentace pro stavební povole-
ní pro variantu suché nádrže, tedy není možné počítat s vodárenským 
využitím této lokality. 

Výsledky simulačního modelování vodárenského odběru 
z nádrže Pastviny
Jednou z možností, jak zajistit soustředěný odběr vody pro vodárenské 
využití v rámci VSVČ, je vodárenské využití stávající nádrže Pastviny 
na Divoké Orlici. Nádrž Pastviny je od hájené lokality Pěčín vzdálena 
přibližně 15 km dále na východ. Nádrž je v současné době využívána 
především na ochranu před povodněmi, na výrobu elektrické energie 
ve špičkové vodní elektrárně s hltností 12 
m3/s, nadlepšování minimálních zůstatko-
vých průtoků pod nádrží na hodnotu 0,55 
m3/s a pro rekreaci. Stávající manipulační řád 
uvažuje se zimní a letní hladinou vody v ná-
drži. Zásobní prostor nádrže činí v zimním 
období přibližně 5,5 mil. m3, v letním období 
6,2 mil. m3. Celkový ovladatelný prostor nádr-
že činí přibližně 8,8 mil. m3. Velikost povodí 
Divoké Orlice k hrázi nádrže je 181 km2, dlou-
hodobý průměrný roční průtok činí 3,6 m3/s. 

Pro vodní dílo Pastviny byly nejprve sta-
noveny hodnoty maximálního nadlepšení 
metodou zjednodušeného vodohospodářské-
ho řešení pro pozorovanou historickou řadu 
průtoků a dále rovněž pro scénářové řady 
pro úroveň zabezpečení podle trvání 98,5 % 
a 100 %. Výsledné závislosti nadlepšení 
na velikosti zásobního objemu nádrže pro 
pravděpodobnost zabezpečení 98,5 % jsou 
na obrázku 2. Z grafu je patrný pokles nad-
lepšení pro scénářové řady, který pro průměr 
ze scénářů pro výhledové období 2040–2069 
(se středem v roce 2055) činí přibližně 10 % 
a pro výhledové období 2070–2099 (2085) 

přibližně 15 % oproti referenčnímu období 1961–1990. Výsledné 
hodnoty celkového nadlepšení při uvažované velikosti zásobního 
objemu 5,5 mil. m3 (zimní hladina) udává tabulka 2 a pro pravdě-
podobnost zabezpečení podle trvání na úrovni 98,5 % se pohybují 
kolem hodnoty 1 m3/s i pro průměr scénářových řad pro vzdálený 
časový horizont 2070–2099. Po odečtu požadavků na minimální 
zůstatkové průtoky 0,55 m3/s, zůstává teoreticky k dispozici pro nový 
vodárenský odběr přibližně 400–450 l/s.

Dále bylo provedeno simulační modelování funkce nádrže Pastviny 
pomocí modelu HEC-ResSim [5] s uplatněním pravidel stávajícího 
manipulačního řádu a dále rovněž pro nový požadavek na vodáren-
ský odběr vody z nádrže na úrovni 200 l/s se zachováním stávajících 
pravidel manipulace. Z výsledků vyplynulo, že požadavek na zabez-
pečení minimálního zůstatkového průtoku na úrovni 0,55 m3/s bude 
pravděpodobně možné uspokojit i ve výhledových obdobích a je tedy 
možné uvažovat se zavedením nového odběru vody. Simulační mo-
delování míry zabezpečení nového vodárenského odběru provedené 
s uplatněním pozorované řady přítoků za období 1961–2009 a rovněž 
pro výhledové období 2010–2039 prokázalo, že takový požadavek by 
bylo možné zabezpečit bezporuchově. Řešení s uplatněním přítoků do 
nádrže modelovaných pro výhledová období 2040–2069 a 2070–2099 
naznačuje, že pro některé scénáře by mohlo dojít k poruše – tj. zakles-
nutí hladiny pod úroveň stálého nadržení – viz obrázek 3. Zajištění 
nového vodárenského odběru s dostatečnou zabezpečeností v případě, 
že by se klima vyvíjelo podle těchto pesimistických scénářů, by tak 
vyžadovalo změnu manipulačního řádu nádrže. Nádrž Pastviny by 
tedy mohla představovat potenciální zdroj vody. 

Nevýhodou uvedeného opatření je vzdálenost nádrže od aglome-
race Pardubic a Hradce Králové. Přivaděč pitné vody od profilu hráze 
nádrže Pastviny do vodojemu Mikulovice by byl přibližně 65–70 km 
dlouhý. V případě úprav manipulačního řádu v souvislosti se zahr-
nutím nového vodárenského využití nádrže by došlo k omezení nebo 
ovlivnění ostatních účelů – protipovodňové ochrany, výroby elektrické 
energie, zajištění minimálních zůstatkových průtoků a rekreace. Míru 
dopadů na stávající účely a ohodnocení jejich ekonomických následků 
by bylo nutno ověřit podrobnějším simulačním modelováním. Ve 
zprávě o vodohospodářské bilanci z roku 2015 je uvedeno, že nádrž 
Pastviny patří k nádržím s nejkvalitnější vodou ve správě povodí 
Labe, přesto i zde došlo v roce 2017 k výskytu vodního květu a sinic 
v rozsahu, který neumožňoval využití ke koupání. Budoucí vývoj 
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Obr. 3. Znázornění průběhu hladin v nádrži Pastviny pro jednotlivé scénáře klimatické 
změny v suchém období (výřez časové řady pro výhledové období 2069–2099), průměr ze 
scénářů vyznačen červeně

Obr. 4. Vývoj vodárenských odběrů vody z nádrží Hamry, Seč a Kři-
žanovice

jakosti vody a její potenciální využitelnost 
pro úpravu na vodu pitnou představuje další 
nejistotu posuzovaného řešení. 

Výsledky simulačního modelování 
navýšení odběrů ze soustavy nádrží 
Hamry, Seč a Křižanovice na Chrudimce

Další možností pro zvýšení disponibilních 
vodních zdrojů pro deficitní oblasti Pardubic-
ka a Hradecka je navýšení stávajících odběrů 
z nádrží Seč a Křižanovice na řece Chrudim-
ce a zvýšení stávající míry předávání vody 
na Pardubicko a Hradecko. Odběry surové 
vody z nádrží na řece Chrudimce poklesly 
přibližně o polovinu oproti stavu z období 
80. let, jak je patrno z grafu na obrázku 4. 
Celkový rozdíl mezi stávající úrovní odběrů 
(2010–2015) a hodnotou z 80. let (1983–1993) 
činí více než 180 l/s. Povolený odběr surové 
vody z nádrže Křižanovice do úpravny vody 
ve Slatiňanech dosahuje 170 l/s. V roce 2016 
byla úpravna vody zrekonstruována a její 
maximální špičkový výkon při dovystrojení 
druhé technologické linky by mohl činit až 
350 l/s. Simulačním modelováním bylo třeba 
ověřit, jaké jsou aktuální rezervní vodní zdroje 
na soustavě nádrží při stávající míře užívání 
a jaký může být jejich vývoj při uvážení do-
padů klimatické změny. Maximalizace odběrů 
byla soustředěna do nádrže Křižanovice, ze 
které je odebírána voda do úpravny vody 
Slatiňany a která je nejníže po toku. 

Posouzení rezervy pro odběr vody proběhlo pro několik sad dat 
– data, která jsou výstupem modelování hydrologické bilance pro 
skutečně pozorované srážky a teploty vzduchu pro období 1963–1992 
(s ohledem na dostupná pozorovaná data), výsledky modelování 
hydrologické bilance pro vstupní data z období 1963–1992 synteticky 
prodloužená do řady o délce 999 let metodou resamplingu pomocí 
nejbližšího souseda [6], resamplovaná data, která byla transformována 
s uvážením výstupů simulací klimatických modelů a zjednodušené 
scénáře klimatické změny zahrnující pouze zvýšení teploty vzduchu. 
Vstupy do modelu byly připraveny tak, aby bylo možné je průběžně 
načítat v simulačním modelu v denním kroku. 

Z výsledků zjednodušeného vodohospodářského řešení všech tří 
nádrží pro jednotlivé sady dat vyplynulo, že zjednodušené scénáře 
využívající pouze změnu teploty vzduchu velmi dobře reprezentují 
výsledky získané pro medián průtoků modelovaných na základě 
vstupních dat odvozených z výsledků klimatických modelů. Tohoto 
výsledku bylo využito při simulačním modelování, které následně 
proběhlo již pouze pro tyto zjednodušené klimatické scénáře, kdy 
zvýšení teploty vzduchu o jeden stupeň rámcově odpovídá výhle-
dovému období 2010–2039, zvýšení o dva stupně období 2040–2069 
a zvýšení o tři stupně období 2070–2099. Pro simulaci byly uvažovány 
odběry na úrovni roku 2007. Oproti řešení pro nádrž Pastviny byl 
pro simulační modelování nádrží na Chrudimce využit matematický 
model soustavy vodních nádrží provozovaný ve VÚV TGM, v.v.i [7]. 
Statický simulační model neumožňuje automatickou optimalizaci, 
hodnoty rezervy byly hledány iteračně.

Výsledky modelování ukázaly, že pro navýšení odběrů z nádrže 
Křižanovice při zapojení nádrže Seč do soustavy nejsou v zásadě 
limitující stávající hodnoty minimálního zůstatkového průtoku přímo 
pod nádržemi, ale rozhodující je výsledek modelování v kontrolních 
bilančních profilech Padrty (pod vyrovnávací nádrží Seč II, odstup-
ňovaný minimální zůstatkový průtok 0,48–1,6 m3/s) a Svídnice (pod 
vyrovnávací nádrží Práčov, odstupňovaný minimální zůstatkový prů-
tok 0,48–0,9 m3/s). Stávající nastavení manipulačních řádů odpovídá 
aktuálním sníženým nárokům na odběry vody z nádrží. V případě 
snahy o navýšení odběrů z nádrže Křižanovice by bylo nutné snížit 
požadavek na zabezpečení minimálních zůstatkových průtoků v kon-
trolních profilech celoročně na hodnotu 0,48 m3/s (Q355d = 0,39 m3/s), 
pak je možné uvažovat s rezervou na úrovni 130 l/s nad rámec odběrů 
realizovaných v roce 2007, které činily přibližně 150 l/s (průměrný 
odběr v roce 2016 na úrovni 104 l/s, aktualizovaná hodnota rezervy 
by činila přibližně 170 l/s). Tato rezerva by dle simulací měla být 
využitelná i při oteplení do 2 °C, jak dokumentuje zkrácený výpis 

z výsledků simulací v tabulce 3. Pokud by teplota vzduchu ve svém 
ročním průměru vzrostla až o 3 °C, rezerva by významně poklesla 
k hodnotě 70 l/s (celkový možný odběr z nádrží Hamry, Seč a Křiža-
novice 220 l/s, 6930 tis. m3/rok). 

Navrhované opatření by znamenalo zásah do provozu a výroby ve 
vodních elektrárnách na nádržích Seč a Křižanovice a malých vodních 
elektrárnách na toku Chrudimky. Rozsah a ekonomické dopady těchto 
změn nebyly v rámci řešení projektu posuzovány. Změna manipu-
lačního řádu v podobě snížení požadavků na minimální zůstatkový 
průtok při plném využívání disponibilních rezerv na soustavě by 
vedla k nepříznivým dopadům na vodní tok pod nádrží. Pozitivní 
efekt nadlepšení minimálních průtoků pod nádržemi pozorovaný 
v posledních suchých letech by byl při plném využití potenciální 
rezervy eliminován. Dalším faktorem, který zvyšuje nejistotu navrho-
vaného řešení, je jakost vody v nádrži Seč, která pravidelně vykazuje 
zhoršené vlastnosti z hlediska výskytu sinic.

Možnosti rozšířeného jímání podzemní vody v oblasti 
hydrogeologického rajonu Vysokomýtská synklinála 
Další možností pro posílení stávajících vodních zdrojů na VSVČ je 
realizace nového jímacího území v hydrogeologickém rajonu Vyso-
komýtská synklinála. Z výsledků zhodnocení potenciálních rezerv 
podzemních vod v hydrogeologických rajonech východních Čech, 
které bylo provedeno v rámci přípravných prací pro VD Pěčín [8], 
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Varianta Zabezpečení pt

Ref. období 
1961–1990

2010–2039 2040–2069 2070–2099

min prům. max min prům. max min prům. max

Vz= 13,8 
mil. m3

98,5 % 0,73 0,63 0,71 0,78 0,5 0,65 0,78 0,48 0,62 0,79

100 % 0,72 0,6 0,69 0,8 0,48 0,62 0,74 0,46 0,59 0,75

Tab. 3. Výsledky iteračního simulačního modelování soustavy nádrží Hamry, Seč a Křižanovice na Chrudimce – pravděpodobnosti zabez-
pečení odběru (hodnota z roku 2007 na úrovni 150 l/s), rezerva na soustavě a pravděpodobnosti zabezpečení minimálních zůstatkových 
průtoků v kontrolních profilech pod nádržemi Seč a Křižanovice pro referenční období a pro zjednodušené klimatické scénáře při snížení 
požadavků na odstupňované hodnoty QMZP

Tab. 4. Hodnoty celkového nadlepšení pro nádrž Pěčín pro referenční období 1961–1990 a pro tři výhledová období, udávané rozpětí hodnot 
a jejich průměr byly získány na základě souboru osmi klimatických scénářů

Název požadavku Scénář

Roční odběr/  
požadavek na QMZP

Rezerva Požadov. Výsledek simulace Max. hl. 
poruchy

[tis.m3] [m3/s] pt [%] pt [%] po [%] pd [%]

ÚV Hamry res. 1963–92 939  97,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Seč res. 1963–92 231  97,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Monaco (Křiž.) res. 1963–92 3557  98,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Monaco (Křiž.) – Rezerva res. 1963–92 4730 0,15 98,5 99,969 99,83 99,99 56 %

KP Padrty Qmzp res. 1963–92 15137 (0,48 m3/s)  98,5 99,994 99,93 100 0,0 %

KP Svídnice Qmzp res. 1963–92 15137 (0,48 m3/s)  98,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Hamry  +1 °C 939  97,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Seč  +1 °C 231  97,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Monaco (Křiž.)  +1 °C 3557  98,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Monaco (Křiž.) – Rezerva  +1 °C 4415 0,14 98,5 99,977 99,83 99,995 38,5 %

KP Padrty Qmzp  +1 °C 15137 (0,48 m3/s)  98,5 99,994 99,93 100 0,0 %

KP Svídnice Qmzp  +1 °C 15137 (0,48 m3/s)  98,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Hamry  +2 °C 939  97,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Seč  +2 °C 231  97,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Monaco (Křiž.)  +2 °C 3557  98,5 99,994 99,93 100 0,0 %

ÚV Monaco (Křiž.) – Rezerva  +2 °C 4100 0,13 98,5 99,986 99,83 99,997 30,7 %

KP Padrty Qmzp  +2 °C 15137 (0,48 m3/s)  98,5 99,994 99,93 100 0,0 %

KP Svídnice Qmzp  +2 °C 15137 (0,48 m3/s)  98,5 99,994 99,93 100 0,0 %

vyplynulo, že v tomto rajonu jsou jímatelné přebytky podzemní vody 
přibližně 500 l/s. Jejich jímání je možné ve třech soustředěných loka-
litách – v oblasti Čisté, Cerekvice nad Loučnou a Chocně. Výhodou 
tohoto řešení je relativní blízkost zdroje ke spotřebišti s možností 
gravitačního dotoku [8]. I toto řešení je však třeba posoudit z hledis-
ka proveditelnosti (zejména ve vztahu k nutnosti vyhlášení nových 
ochranných pásem vodních zdrojů) a potenciálních dopadů na hyd-
rologický režim povodí dotčených novými odběry vody. 

Jak vyplývá z předběžných výsledků VÚV TGM, v.v.i., jejich využití 
je omezeno zachováním přijatelného režimu minimálních průtoků 
zejména řeky Loučné. Projevuje se to již při rozboru současných hyd-
rologických poměrů, například pro pokles současné zabezpečenosti 
minimálního zůstatkového průtoku 97,6 % na 90 % je maximem zvět-
šení stávajících odběrů o 190 l/s. Část odběru z HGR Vysokomýtská 
synklinála lze umístit do povodí Tiché Orlice, zde omezení z hlediska 
MZP není v porovnání s vydatností zdroje limitující. Odběr vody 
165 l/s je omezen vydatností zdroje při zabezpečenosti 95 %. Při sou-
časných hydrologických poměrech by tedy bylo z HGR 4270 možné 
zvětšit odběry o 355 l/s. 

Možnost odběrů vody z vydatných zdrojů v povodí Loučné se však 
dostává do střetu se záměrem zmírnění dopadů klimatické změny na 
režim malých průtoků, i odběr 100 l/s by v hydrologických poměrech 
scénáře pro období 2030–2070 zmenšil zabezpečenost minimálního 
zůstatkového průtoku na 80 %. Zachování přijatelného režimu mini-
málních průtoků Loučné při existenci významných odběrů podzemní 
vody by patrně nebylo možné zajistit jinak, než výstavbou nádrže 
Jagelec na Loučné, uvedené pro tento účel v seznamu chráněných 
lokalit LAPV [14], která by zajistila dotaci průtoků Loučné na poža-
dovanou úroveň.

Výsledky zjednodušeného vodohospodářského řešení nové 
nádrže v lokalitě Pěčín
Pro srovnání uvádíme rovněž výsledky zjednodušeného vodohospo-
dářského řešení zásobního objemu nádrže v lokalitě Pěčín na Zdobnici 

hájené pro výhledovou akumulaci povrchových vod. Plocha povodí 
plánované nádrže Pěčín činí 38 km2 a průměrný roční průtok v profilu 
hráze 0,86 m3/s, celkový objem nádrže dosahuje 17,1 mil. m3, návr-
hová velikost zásobního prostoru uvažovaná v rámci řešení projektu 
QH 81331 13,8 mil. m3. Ve srovnání s parametry nádrže Pastviny je 
evidentní, že nádrž Pěčín má výrazně menší plochu povodí a nižší 
průměrný roční průtok v profilu hráze, disponovala by však výrazně 
větším zásobním objemem. 

Analogicky k výpočtům prováděným pro nádrž Pastviny bylo pro 
nádrž Pěčín rovněž provedeno zjednodušené vodohospodářské řešení 
zásobního objemu nádrže pro referenční období 1961–1990 a pro tři 
výhledová období a osm klimatických scénářů. Výsledky získané pro 
uvažovanou hodnotu zásobního objemu nádrže 13,8 mil. m3 udává 
tabulka 4. Pokud budeme uvažovat s hodnotou minimálního zůstat-
kového průtoku kolem hodnoty 0,2 až 0,25 m3/s, pak pro disponibilní 
odběr zbývá přibližně 400 l/s pro výhledové období 2055 (průměr 
z osmi scénářů). Tato hodnota rámcově odpovídá výsledkům popsa-
ným ve studii proveditelnosti [1]. 

Uvedené opatření podobně jako v případě využití nádrže Pastviny 
vyžaduje výstavbu přivaděče pitné vody o délce přibližně 70 km. 
S realizací nové vodní nádrže je ale zároveň spojena řada nepříznivých 
důsledků pro místní obyvatele a pro životní prostředí v dotčeném úze-
mí, které náleží do CHKO Orlické hory. V úseku zátopy jsou původní 
terestrické a říční ekosystémy změněny na ekosystémy vod stojatých. 
Vlastní těleso hráze představuje migrační bariéru v toku. V úseku záto-
py a rovněž pod nádrží dochází ke změně hydrologického režimu, ke 
změně teplotního režimu, kyslíkového režimu, režimu přenosu živin 
a splavenin. To vše vede k zásadním změnám v zastoupení původních 
živočišných a rostlinných druhů, které jsou postupně nahrazeny 
nejprve druhy pionýrskými a často rovněž druhy nepůvodními. Poten-
ciální dopady plánované nádrže Pěčín jsou vyhodnocovány v rámci 
průběžně zpracovávané projektové dokumentace [1]. 
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Abstract
The paper describes the possibilities of providing water resources 
for the deficient areas of Hradec Králové and Pardubice, which may 
represent an alternative to the construction of a new water reservoir 
in the protected area of Pěčín. These are the results of the project 
QH81331, „Research of Adaptation Measures to Eliminate the Impact 
of Climate Change in the Regions of the Czech Republic“, which 
mainly dealt with technical measures to strengthen existing water 
resources or to provide new resources, and which was solved in 
2008–2012. The paper presents the results of the simulation modeling 
of the water supply from the Pastviny water reservoir, the results of 
the modeling of the reservoir reserve on the reservoir system on the 
river Chrudimka and the framework assessment of the possibility 
of groundwater abstraction from the hydrogeological region of the 
Vysokomýtská syncline.

Key words
water resources – impact of climate change – modeling of adapta-
tion measures – measures in the landscape for increasing retention 
– water reservoir
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Diskuse
Popsané možnosti pro zvýšení disponibilních množství vodních 
zdrojů na VSVČ nebyly dále ověřovány z hlediska proveditelnosti, 
potenciálních kolizí s dalšími veřejnými zájmy nebo navazujícími 
povolenými nakládáními s vodami (např. pro malé vodní elektrárny). 
Jedná se tedy o podklad pro další diskusi. K vážně míněné diskusi nad 
možnostmi zajištění pitné vody v řešeném území jiným způsobem než 
novou nádrží nabádá i stávající legislativa, podle které výstavba nové 
přehradní nádrže představuje zásadní změnu fyzikálních poměrů 
v dotčených vodních útvarech a její realizace musí splňovat podmínky 
pro udělení výjimky z cílů ochrany vod. Jednou z těchto podmínek je 
i požadavek na prokázání, že prospěšné cíle, které z těchto změn nebo 
úprav vodního útvaru vyplývají, nelze z důvodů technické neprovedi-
telnosti nebo pro neúměrné náklady dosáhnout jinými prostředky, jež 
by byly z hlediska životního prostředí významně lepší (§ 23a zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách).

Závěr
Existuje řada racionálních důvodů, které podporují výstavbu nové 
nádrže v hájené lokalitě Pěčín. Jak bylo ale popsáno v příspěvku, je 
možné zvolit i jiné možnosti, jak vodu pro deficitní oblasti zajistit. Do-
savadní výsledky prací VÚV TGM, v.v.i., ukazují, že opatření v krajině 
pro zvýšení její retenční schopnosti a zmenšení eroze půdy nemohou 
zastoupit technická infrastrukturní řešení, která umožňují vznik 
soustředěného vodního zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou [9, 10, 11, 12]. Je však smysluplné je realizovat v povodí nad 
nádržemi pro zajištění jakosti vody, na ochranu nádrží před zanášením 
sedimenty a pro zmírňování celé řady další problémů souvisejících 
s dopady klimatické změny, zejména projevů zemědělského sucha. 
Vedle výstavby nových nádrží mohou být reálnými možnostmi pro 
zvýšení disponibilních vodních zdrojů využitelných pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou opatření na stávající infrastruktuře v podo-
bě přehodnocení stávajících manipulačních řádů existujících nádrží 
a jejich propojování do robustních vodohospodářských soustav nebo 
nový dostatečně vydatný zdroj podzemní vody. I tato opatření však 
znamenají zásah do existujících vazeb a právních vztahů a zpravidla 
mají řadu nepříznivých důsledků pro ostatní uživatele nebo pro 
životní prostředí. 

Výše popsané možnosti jsou posuzovány především s ohledem na 
bilanční hodnocení. Ostatní doprovodná opatření, jako jsou výrazná 
omezení stávající rekreace, eliminace energetického využití, vliv na 
ochranu před povodněmi či snížení minimálních průtoků včetně 
dalších vyvolaných aspektů, je nutné posoudit v dalších studiích. 
Uvedené možnosti posílení zdrojů VSVČ, jejich výhody a nevýhody 
by měly být podrobeny odborné diskusi ještě dříve, než se přistoupí 
k dalším krokům v přípravě výstavby nových nádrží, a to nejen z dů-
vodů racionalizace vynaložených nákladů, ale i z důvodů zajištění 
souladu postupu se stávající legislativou. 

Poděkování: V příspěvku jsou popsány výsledky projektu QH 81331 
Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadů klimatické 
změny v regionech ČR.. Výsledky z projektu jsou popsány v publikaci 
Navrhování adaptačních opatření pro snižování dopadů klimatické 
změny na hydrologickou bilanci v ČR [12], která je on-line ke stažení 
na adrese: http://www.vuv.cz/files/pdf/edicni_cinnost/publikace/mrk-
vickova_navrhovani_adaptacnich_opatreni.pdf.
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Kaly a cirkulární 
ekonomika
Karel Hartig, Soňa Jonášová

Abstrakt
Využívání kalu a recyklace vody mají velký potenciál, který po-
stupně zvyšuje svoji hodnotu zejména v souvislosti s měnícími se 
evropskými právními předpisy a megatrendy, jako je změna klimatu 
a účinné využívání primárních zdrojů surovin. Maximální využití 
potenciálu čistírenských kalů vyžaduje energetické a látkové využití 
kalů, které lze však dosáhnout pouze pomocí koncepčních řešení, 
efektivní spolupráce a uplatnění nejnovějších inovací v praxi.

Klíčová slova
odvodněné kaly – zplyňování – spalování – získávání fosforu – biochar

Úvod
Využívání kalů a recyklace vod přinášejí velký potenciál, který je lépe 
využitelný v souvislosti se změnou evropské legislativy a megatrendy, 
jako jsou změna klimatu a postupné vyčerpávání primárních zdrojů 
(například fosforu), které vede k potřebě zvyšování efektivity jejich 
využívání. Maximálního využití energie a materiálů v kalech však 
můžeme dosáhnout jen díky koncepčním řešením, efektivní spolu-
práci a aplikaci nejnovějších inovací do praxe.

Podle Evropské komise přechod od lineární k cirkulární ekonomice 
znamená posílení konkurenceschopnosti Evropy, snížení závislosti na 
dovozu primárních surovin, vytvoření pracovních míst a díky těmto 
principům může evropská ekonomika ročně ušetřit zhruba 600 mili-
onů tun materiálů [1], které jsou v současnosti považovány za odpad. 
Ten je totiž možno recyklovat a znovu využít. V České republice těmto 
změnám v současnosti brání zejména nízké skládkovací poplatky, kte-
ré tak brzdí rozvoj recyklačního průmyslu. V přípravné fázi jsou ale jak 
novela zákona o odpadech, tak strategický dokument pro naplňování 
evropských cílů cirkulární ekonomiky. Systém kalového hospodářství 
tak čeká velké množství zásadních změn. 

Pojem „cirkulární ekonomika“
„Cirkulární ekonomika“ je pojem, který v současné době začíná být 
skloňován firmami a vládními institucemi v mnoha pádech. V zásadě 
se totiž jedná o způsob chování, který může významnou měrou přispět 
ke snižování rychlosti globálního oteplování a zároveň generovat 
zisk v dlouhodobém měřítku. Cirkulární ekonomika byla v podstatě 
zařazena mezi prioritní oblasti EU na začátku prosince roku 2015, 
kdy Evropská komise přijala balíček o cirkulární ekonomice. Cirku-
lární ekonomika je také pozitivním krokem v souladu s posuzováním 
životního cyklu – LCA (life cycle assessment). V rámci cirkulární eko-
nomiky se odpady z jedné činnosti stávají zdrojem pro činnost další, 
a tím se prodlužuje „život“ produktu, což v podstatě naplňuje cyklus 
od získávání surovin přes výrobu, užívání, úpravu po skončení život-
nosti, tj. recyklaci a odstraňování (tzn. od kolébky do hrobu). Cílem 
je minimalizovat objem materiálů – zdrojů, které hospodářský oběh 
opouštějí. Tento princip přispívá k snížení uhlíkové stopy a v konečné 
fázi může i výrazným způsobem snižovat emise skleníkových plynů.

Legislativní souvislosti
Evropská legislativa: Evropský balíček k cirkulární ekonomice, který 
vydala Evropská komise v prosinci roku 2015, uvádí mezi základními 
cíli nejen snížení skládkování veškerého odpadu na 10 % (což se týká 
i například kalů, které jsou v současnosti ukládány na skládky), ale 
i podporu aktivit, mezi které patří i opatření pro opětovné využívání 
vody a podpora průmyslové symbiózy. Toto jsou cíle, které se přímo 
týkají i vodního a odpadového hospodářství měst a průmyslových 
podniků. Balíček čeká konečná analýza a schválení Radou, které je 
plánováno na první čtvrtletí roku 2018. 

Česká legislativa: Cíle obsažené v balíčku k cirkulární ekonomice 
se posupně transformují do národní legislativy. Aktivně jsou imple-
mentovány zejména v oblasti odpadového hospodářství při přípravě 
nového zákona o odpadech, ale týkají se i legislativy související 
s aplikací čistírenských kalů na zemědělskou půdu. V této oblasti 

sledujeme dlouhodobě trend zvyšujících se požadavků na snížení 
obsahu polutantů v kalech. V současné době je problematika obsahu 
těžkých kovů v kalech většinou zvládnuta, pozornost je zaměřena na 
další látky, jako jsou rezidua antibiotik, hormonů, pesticidů apod.

Ekonomické souvislosti
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu obyvatel Země, který v roce 2017 
přesáhl 7,5 miliardy, lze očekávat i enormní nárůst spotřeby primár-
ních zdrojů a snižování resilience (odolnosti) světových trhů vůči 
výkyvům v jejich cenách. 

Narůstající celosvětová poptávka nejenže překračuje planetární 
limity udržitelné spotřeby, ale přináší i narůstající tlak na intenzifikaci 
zemědělské produkce. Ta je samozřejmě úzce vázána i na zvyšující se 
potřebu zdrojů, mezi které patří i voda, minerální hnojiva, pesticidy 
a další ochranné prostředky pro zajištění dostatečných výnosů. Ne-
znečištěná voda se stává klíčovým faktorem pro rozvoj zemědělství 
ve všech oblastech a vzhledem k dopadům změny klimatu lze před-
pokládat, že se z ní stane strategický zdroj. 

Voda, nakládání s dostupnými zdroji, efektivní využívání veškerého 
potenciálu, který přinášejí (a to jak materiálový, tak energetický), udr-
žitelné nakládání s odpadní vodou a její navracení do ekosystémů se 
stávají výzvou pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe. 
Obsah cizorodých látek v odpadních vodách se totiž v uplynulých 
desetiletích rozrůstá o látky, které se do vodních zdrojů dostávají 
s velkým zpožděním (v případě podzemních vod) a často se jedná 
o látky těžce odstranitelné (farmaceutika, pesticidy). Jejich odstranění 
je nejen environmentálním, ale zejména ekonomickým problémem. 
Často je totiž provoz čistírenských technologií na odstranění reziduí 
cizorodých látek tak náročný, že nemůže fungovat bez národních či 
nadnárodních dotačních programů, a v horším případě i potřebné 
technologie na trhu chybí. 

Globální souvislosti a trendy změny klimatu
Vodní hospodářství se v dnešní době potýká s výzvami souvisejícími 
s potřebou nových ekoinovativních technologií a postupů, pro jejichž 
úspěšné uplatnění v praxi je nutná jak znalost globálních trendů změ-
ny klimatu, tak znalost technologická a procesní, stejně jako schopnost 
přizpůsobit daná řešení regionálním specifikům. Na tyto výzvy reaguje 
cirkulární ekonomika a její principy, které přinášejí řešení stavějící na 
pilířích environmentální i ekonomické udržitelnosti. 

Současný stav hospodaření s kaly v rámci ČR
Stávající stav nakládání s kaly je prezentován v tab. 1 na základě údajů 
publikovaných ČSÚ pro rok 2016.

Pro porovnání jsou jednotlivé způsoby využívání kalů uvedeny 
formou grafu (obr. 1), kde je podíl jednotlivých způsobů vyjádřen 
v procentech. 

Očekává se razantní zpřísnění legislativy týkající se používání kalů 
na hnojení zemědělských pozemků, a to i při použití kompostů. Jed-
ním z cílů je zamezení kontaminace potravního řetězce cizorodými 
látkami, které jsou obsaženy v kalech. Jedná se především o organická 
rezidua na bázi antibiotik, hormonů apod. V roce 2017 se také v České 

Obr. 1. Zastoupení jednotlivých způsobů odstranění kalů
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republice otevřela diskuse na téma reziduí pesticidů, u kterých bylo 
překročení limitů naměřeno v desítkách čistíren odpadních vod. Ter-
mické zpracování kalů tento problém řeší a rovněž umožňuje tento 
proces zapojit do cirkulární ekonomiky. 

Nakládání s kaly čistíren odpadních vod upravují následující 
předpisy:
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech;
• Zákon č.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemic-
kém zkoušení zemědělských půd;

• Vyhláška č. 237/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, 
ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv;
• Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách používání upravených 

kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., 
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání od-
padů na skládky a jejich používání na povrchu terénu a o změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Přímou aplikaci kalů na zemědělskou půdu upravuje vyhláška 

č.  37/2016 Sb. Zpřísňuje parametry mikrobiálního znečištění kalů 
a zavádí další sledované polutanty. 

Vyhláška č. 237/2017 Sb. zavádí hygienické parametry substrátů, 
u kterých byly kaly použity k jejich výrobě. Pro jednotlivé složky 
substrátu, které byly použity při jeho výrobě, však přípustné množ-
ství mikroorganismů není limitováno. Protože však ne každý výrobce 
kompostu dosahuje požadovanou teplotu kompostování ve výši 70 °C, 
lze očekávat, že část producentů kompostů přestane čistírenský kal 
odebírat, a tím se zbaví nutnosti mikrobiální kontroly produkovaného 
kompostu/substrátu. 

Pracovní komise pro hnojiva Evropské komise připravuje změnu 
Nařízení o hnojivech, přičemž se očekává povinnost zpětného získá-
vání fosforu z kalů včetně omezení možnosti ukládat kaly z ČOV na 
zemědělskou půdu.

Příklady využití principů cirkulární ekonomiky
SWECO a INCIEN plánují v dalších letech aplikovat principy cir-
kulární ekonomiky do praxe v rámci společných projektů, a to jak 
na municipální, tak i průmyslové úrovni, neboť je nezbytně nutné, 
aby se aktuální technologické poznatky dostaly rychle a efektivně 
do praxe, a tím pomohly naplňovat a využívat plánované legisla-
tivní cíle. Samotná legislativa však není hlavním hnacím motorem 
pro podobné aktivity. Tím je současný stav 
životního prostředí a potřeba přesunu k efek-
tivnímu využívání přírodních zdrojů. Změny 
v legislativě mohou tento proces urychlit 
a zprůchodnit. Pro objasnění využitelnosti 
cirkulární ekonomiky v praxi se nabízí využít 
SWOT analýzu k vyjádření uplatnitelnosti 
ekoinovací a cirkulární ekonomiky ve vodním 
hospodářství v České republice, resp. v měst-
ských aglomeracích, a to na bázi konkrétní 
modelové situace. 

Příklad analýzy podmínek pro uplatnění 
cirkulární ekonomiky v praxi je naznačen 
v tab. 2.

Pro městské aglomerace se nabízí zahrnutí 
materiálových a energetických zdrojů do 
cirkulární ekonomiky. V současnosti existuje 
dílčí využívání jednotlivých odpadů jako 
zdroje surovin, ale to jen nejnižší stupeň 
cirkulární ekonomiky. Typickým případem je 
městská aglomerace, která má velký potenciál 
k zapojení produkovaných odpadů do cyklu 
a vytvoření vazeb mezi jednotlivými procesy, 
které jsou v konečné fázi šetrné k životnímu 

prostředí a přispívají k udržitelnému rozvoji. 
Jako typický příklad můžeme uvést 2 přípa-
dové studie ze zahraničí. 

Oslo – fermentační stanice Romerike zpra-
covává 50 000 tun organického odpadu ročně. 
Anaerobní digescí se původní odpad mění na 
cenné komodity, bioplyn a organické hnojivo. 
Ročně stanice vyprodukuje 4,5 milionu m3 

bioplynu, který se upravuje na biometan a následně slouží k pohonu 
135 autobusů MHD. Vyprodukuje se rovněž 90 000 m3 organického 
hnojiva, což vystačí na potřebu cca 100 středně velkých farem. Pro-
vozem autobusů na biometan se výrazně snížil hluk a emise oxidu 
uhličitého – cca o 10 000 t ročně. 

V Bristolu fermentační stanice zpracuje ročně 35 000 t potravino-
vého odpadu a kal z čištění 75 milionů m3 odpadních vod. Ročně vy-
produkuje 17 miliónů m3 bioplynu. Na základě bilancí bylo spočítáno, 
že 1 člověk vyprodukuje v potravinovém odpadu a ve splaškových 
vodách materiál, z kterého se fermentací vyrobí bioplyn na pohon 
jednoho ekobusu na vzdálenost 55 km.

Popsaný cyklus zahrnuje jednotlivé fáze, které po vzájemném pro-
pojení tvoří ucelený základ cirkulární ekonomiky. Za jednotlivé části 
daného procesu lze považovat:
• Sběr organického odpadu je nezbytným krokem k dosažení po-

žadovaného scénáře. Vyžaduje však distribuci vhodných nádob 
a pravidelný a organizovaný svoz;

• Svoz organického odpadu je podmínkou pro reálnost daného 
řešení. Svozová vozidla mohou rovněž býti poháněna upraveným 
bioplynem;

• Kompostování je ideálním formou pro nakládání s organickými 
odpady rostlinného původu v místě jeho vzniku. To má za následek 
snižování celkového množství produkovaného komunálního odpa-
du, což snižuje náklady na jeho svoz. Obyvatelé mohou s výhodou 
sami využívat produkovaný kompost pro vlastní potřebu;

• Bioplynová stanice zpracovává vhodné odpady a kaly z čištění 
odpadních vod při současné produkci bioplynu a digestátu;

• Produkce potravin je závislá na zemědělské činnosti a aplikace 
digestátu přispívá k zajištění produkce kvalitních potravin. Zbytky 
potravin jsou pak cenným vstupem do bioplynové stanice;

• MHD, popř. jiná vozidla používaná na kratší dojezdové vzdálenosti 
mohou být poháněna upraveným bioplynem produkovaným na 
bioplynové stanici;

• Produkce energie z bioplynu je výhodná především s využitím 
kogeneračních jednotek. Produkované teplo se využije na ohřev 
vlastního procesu a elektrická energie se buď prodá do rozvodné 
sítě, popř. se lokálně využije;

• Čistírna odpadních vod přesně zapadá do tohoto cyklu. Čistěním 
odpadních vod se produkuje kal, který je využitelný k výrobě bio-
plynu, digestát lze použít k přípravě kompostů a následně k hno-
jení. V přípravné fázi je využití kalu na přípravu biocharu, popř. 
lze zpracovávat usušený kal na výrobu energie či získávání fosforu. 
Jako nejvýhodnější se jeví kombinace uvedených metod.

Kaly z ČOV 
celkem

Přímá aplikace 
a rekultivace Kompostování Skládkování Spalování Jinak

t sušiny/rok t sušiny/rok t sušiny/rok t sušiny/rok t sušiny/rok t sušiny/rok

173 709 62 551 65 163 10 183 4 814 30 998

Tab. 1 Přehled způsobů využití kalů v ČR v roce 2016

Silné stránky Slabé stránky

Vnitřní prostředí • technické znalosti a dovednosti (INCI-
EN, SWECO a partneři) 

• orientace v mezisektorových tématech
• orientace v globálních trendech
• aktivní vyhledávání příležitostí, od-

borných partnerů 

• rozhodovací pravomoc 
• neexistence oddělené infrastrukutry 

pro pitnou a užitkovou (případně 
recyklovanou) vodu v městských 
aglomeracích

Příležitosti Hrozby

Vnější prostředí • dotační programy pro rozvoj CE (ná-
rodní i evropské)

• nové ekoinovativní technologie a po-
stupy (využívání biocharu aj.) 

• pozitivní PR celého projektu (na ná-
rodní i mezinárodní úrovni) 

• recyklace fosforu a jiných strategic-
kých surovin z vody přínos nejen 
pro ŽP, ale i pro zajištění příjmů  
ČOV / municipalit / firem

• vysoká finanční investiční náročnost
• nestabilní legislativa
• nepružnost orgánů veřejné správy 

při povolování nových projektů 
(stavební/krajské úřady) – zejména 
vzhledem k nedostatečnému vzdělání 
zaměstnanců v tomto komplexním 
oboru (cirkulární ekonomika)

• slabá mezioborová spolupráce
• dlouhé procesy při schvalování 
• nemožnost napojení na stávající in-

frastrukturu (z důvodů vlastnických/
dotačních/technických) 

Tab. 2. Možnosti uplatnění cirkulární ekonomiky
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Čistírna odpadních vod je potenciálním zdrojem, který umožňuje 
několikanásobné využití. Jedná se například o tyto směry:
ČOV → tvorba kalu → anaerobní fermentace → bioplyn → výroba 
energie a na pohon vozidel;
ČOV → tvorba kalu → anaerobní fermentace → digestát → hnojení;
ČOV → tvorba kalu → anaerobní fermentace → digestát → biochar → 
hnojení;
ČOV → zvýšené zachytávání fosforu do kalu → získávání fosforu 
z kalu;
ČOV → získávání tepelné energie z odtoku pomocí tepelných čerpadel;
ČOV → využívání vyčištěné odpadní vody k dalším účelům.

Výše popsaný cyklus je snáze proveditelný v případě, že veškerá 
zařízení jsou provozována/vlastněna jedním majitelem – nejlépe mu-
nicipalitou. V případě spolupráce jednotlivých subjektů na komerční 
bázi bývají preferovány separátní zájmy jednotlivých subjektů a cy-
klus cirkulární ekonomiky může být přerušen. V této oblasti se dají 
očekávat investice formou PPP projektů.

Reálné možnosti cirkulární ekonomiky v praxi
Použití cirkulární ekonomiky v praxi naráží na technická a obchodně 
organizační omezení. Zde stejně jako v jiných případech platí, že 
nestačí mít možnost proces cirkulární ekonomiky použít, ale musí 
být technicky zajistitelný a ekonomicky akceptovatelný. V podstatě 
to znamená, že nestačí daný produkt zpracovat patřičným způsobem, 
ale výsledný produkt musí být dále nejen uplatnitelný, ale musí být 
bezpodmínečně i uplatněn. K čemu je vyrobené teplo, když pro něj 
není odběratel. Tyto principy stále narážejí na ekonomickou bariéru, 
protože pro jednotlivé subjekty je často výhodnější jít nejlevnější ces-
tou a principy cirkulární ekonomiky zatím nevyužívat. V současnosti 
je cirkulární ekonomika v malém uplatňována formou různých recir-
kulací v rámci jednoho podniku. Mimo rámec jednoho ekonomického 
subjektu je použití cirkulární ekonomiky minimální, a to z důvodu 
všeobecně nízké míry spolupráce mezi jednotlivými podniky (tzv. 
průmyslové symbiózy). 

Při uplatňování a uvádění principů cirkulární ekonomiky do praxe 
mají taktéž nezastupitelnou roli municipality, jako vlastníci a provozo-
vatelé podniků zajišťujících čištění odpadních vod, sběr a zpracování 
odpadů, produkci energie a  další služby.

Pro oblast čištění odpadních vod a  pro zpracování kalů se v sou-
časnosti nabízí několik směrů, kterými lze dosáhnout požadova-
ných cílů. Většina metod je vzájemně propojena, takže poskytují 
vícenásobný účinek. Při využití produktů z čištění odpadních vod 
se jedná o komodity, které budou pro lidstvo v nejbližší době limito-
vány. Jedná se o fosilní paliva (zemní plyn, ropa, uhlí), dále o fosfor 
jako nezastupitelný biogenní prvek a vodu, která v životě má zcela 
nezastupitelnou roli.

Kal produkovaný na ČOV patří mezi obnovitelné zdroje energie. 
Jeho anaerobní stabilizací vzniká bioplyn, který se v současnosti vy-
užívá v kogeneračních jednotkách s výrobou bioplynu. Tento způsob 
bude i nadále využíván. Současný trend v legislativě bude postupně 
omezovat možnost zemědělského využívání kalů. Zde nastupuje místo 
pro termické destrukční metody, kdy první fází je sušení kalů. Hlavní 
způsoby zpracování usušených kalů jsou zplyňování a pyrolýza. Py-
rolýza s produkcí biocharu je využitelná v zemědělství, kde biochar 
působí částečně jako sorbent nežádoucích látek obsažených v půdě 
a přispívá k zadržování vody v půdě. V důsledku velmi pomalého 
rozkladu uhlíku přispívá k zadržování uhlíku a jeho odstranění z ko-
loběhu. Takto odstraněné množství uhlíku však nesmí být nahrazeno 
spalováním fosilních paliv. O toto množství musí být snížena spotřeba 
energie, popř. energie obsažená v biocharu musí být získána z jiných 
zdrojů – vítr, slunce, geotermální energie, voda apod.

Těžitelné zásoby fosforu dojdou okolo roku 2050, ale nevyváženost 
mezi zdroji a potřebou nastává již okolo roku 2025. Nevyváženost 
zdrojů a potřeby bude mít přímý dopad na cenu fosforu a tím i eko-
nomickou přijatelnost získávání fosforu z vody a kalů. V Německu 
lze již v současnosti sledovat přípravy na tuto dobu, protože popel ze 
zplyňování kalů je již separátně skládkován s myšlenkou budoucího 
vytěžení skládky.

Recyklace nutrientů z odpadních vod
Získávání fosforu z odpadních vod je možné dosáhnout několika 
způsoby:
• chemické srážení fosforu do formy struvitu neboli fosforečnanu 

hořečnato-amonného. Sraženina fosforečnanu zůstává zachycena 
v aktivovaném kalu nebo probíhá následné srážení a separace 

vzniklé sraženiny
• termická likvidace kalu – spalování a využití popela k získávání 

fosforu. Dle velikosti spalovny se produkované teplo buď využívá, 
nebo nikoliv. Spalovaný kal nemusí být předem vysušený;

• zplyňování usušeného kalu s produkcí syngasu, který se dále vy-
užívá k výrobě tepelné energie, popř. jako surovina v chemickém 
průmyslu. Vzniklý popel se používá k získávání fosforu;

• pyrolýza usušeného kalu s produkcí pyrolýzního plynu, pyrolý-
zního oleje a biocharu – biouhlu. Biochar se s výhodou používá 
jako hnojivo bohaté na fosfor. Těžké kovy, které zůstaly zadržené 
v biocharu, se vrací zpět do půdy.
Principem cirkulární ekonomiky je propojení jednotlivých odvětví 

do velkého funkčního celku. V oblasti odpadového a vodního hospo-
dářství se tak jedná o ideální kombinaci mezisektorové spolupráce, 
která vede k naplňování nejen legislativních cílů, ale je postavena 
i na dlouhodobě udržitelných procesech, které snižují negativní ex-
ternality související s neustále narůstajícím počtem světové populace 
a její spotřebou. 

Zavedení cirkulární ekonomiky do praxe je doprovázeno i nepřímý-
mi dopady. Mezi nepřímé dopady lze uvést dva příklady:
• zvýšeným zadržováním fosforu v kalech a jeho následným využí-

váním dojde k snížení vypouštění fosforu do toků a tím i k snížení 
eutrofizace povrchových stop;

• většina použitých metod má kladný dopad na snížení produkce 
skleníkových plynů a tím se přispěje k zpomalení až zastavení 
globálního oteplování planety.

Závěr
Pro zavedení cirkulární ekonomiky je důležitá důkladná příprava, 
která zahrnuje inventarizaci zdrojů, potřeb a možností. V podstatě se 
jedná o proces od získávání surovin přes výrobu, užívání, úpravu až 
po skončení životnosti. Přípravná fáze v podstatě zahrnuje:
• stanovení cíle a rozsahu prací;
• inventarizační analýzu;
• stanovení a posuzování dopadu;
• konečný návrh a realizaci opatření.

S ohledem na současnost, blízkou i dalekou budoucnost lze hlavní 
cíle formulovat do jednotlivých oblastí činností:
• důraz na prevenci (sucho, zajištění zdrojů obnovitelných zdrojů 

energie, zvyšování efektivity využívání stávajících zdrojů apod.);
• propojení globálních výzev s dostupnými technologiemi a know-

-how;
• technologická připravenost na nadcházející období, kdy se předpo-

kládají změny legislativy, klimatická změny, nedostatek primárních 
zdrojů;

• ekonomika: co se vyplatí již nyní a co až v budoucnosti, popř. co 
se nikdy nevyplatí, argumenty pro vedení města pro případy, když 
jednotlivé firmy ovládané městem preferují okamžitý ekonomický 
efekt před principy udržitelného rozvoje města. Vytvořit strategii 
udržitelného rozvoje města;

• sociální: využívání materiálů ve prospěch obyvatel (použití ply-
nového pohonu vozidel se projeví sníženými emisemi do ovzduší, 
nižší hladinou hluku apod.) 
Cirkulární ekonomika je krokem k ekonomicko-ekologické budouc-

nosti, zahrnuje principy trvale udržitelného rozvoje, které uvádí do 
praxe. V krátkodobém horizontu může být dražší, než v současnosti 
používaná řešení, ale v střednědobém horizontu se bez jejího vyu-
žití neobejdeme, a to jak z ekologického pohledu, tak i z hlediska 
nebezpečí blízkého vyčerpání některých přírodních zdrojů. Lze 
konstatovat, že jde o jakýsi postupný návrat z extenzivního přístupu 
k intenzivnějšímu přístupu využívání zdrojů (jedná se o způsob hos-
podaření, který v minulosti používali v zemědělství naši předci). Pro 
rychlejší uvedení cirkulační ekonomiky do praxe je proto důležitá 
její legislativní podpora, nezávislý pohled a vhodná forma podpory 
pilotních projektů.
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Sludge and circular economy (Hartig, K.; Jonasova, S.)

Abstract 
The use of sludge and water recycling has great potential, which is 
gradually increasing its value, especially in the context of changing 
European legislation and megatrends such as climate change and 

the effective utilization of primary raw materials. Maximizing the 
potential of sewage sludge requires to take advantage of its energy 
and substance. This goal can be only achieved through conceptual 
solutions, effective collaboration, and application of the latest in-
novations in practice.

Key words
drainage of sludge – gasification – pyrolysis – recovery of phospho-
rus – biochar
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A4, a to včetně tabulek a obrázků.
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Testování směsného 
organického materiálu pro 
použití v denitrifikačních 
bioreaktorech
Michal Šereš, Tereza Hnátková, Tomáš Stručovský, 
Jan Chalupa

Klíčová slova
denitrifikační bioreaktory – dusičnany – kořenová čistírna – drenážní 
vody

Abstrakt
Článek pojednává o testování poloprovozního denitrifikačního 
bioreaktoru, v němž byla jako náplň využita směs praného kačír-
ku a březové štěpky v objemovém poměru 10 : 1. Na zařízení byl 
v pravidelných intervalech dávkován modelový roztok NO3

- a byla 
pozorována účinnost denitrifikace při pěti odlišných hydraulických 
dobách zdržení (HRT) od 0,2 do 9 dnů. Průměrná koncentrace NO3

- 
na vstupu byla 56 mg.l-1. Vertikální denitrifikační bioreaktor vyka-
zoval velmi vysokou účinnost denitrifikace při dlouhých dobách 
zdržení (99 % při HRT do 3,5 dnů). Při zkrácení HRT na 1, resp. 
0,2 dne byla pozorována účinnost 73 resp. 60 %.

1.  Úvod
Problémům s kvalitou drenážních vod se v posledních letech přikládá 
váha zejména z důvodu plnění cílů nitrátové směrnice (Směrnice 
Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném 
dusičnany ze zemědělských zdrojů) [1], která byla v českém pro-
středí implementována v zákoně č. 254/2001 Sb. Významný podíl 
intenzivně zemědělsky využívaných ploch 
byl v minulosti odvodněn pomocí drenáží, 
přičemž zvýšené koncentrace dusičnanů na 
odtoku z odvodňovacích soustav mají za ná-
sledek zhoršování kvality povrchových a pod-
zemních vod [2]. Některé práce ukazují, že 
koncentrace dusičnanů v drenážních vodách 
mohou dosahovat i více jak 100 mg.l-1 [3], což 
s sebou přináší negativní dopady v podobě 
eutrofizace povrchových vod a vodních nádr-
ží. Pokud selže prevence proti těmto jevům, je 
nutné hledat způsoby snížení zatížení povr-
chových vod dusičnany, aby byly důsledky na 
finální recipienty pokud možno co nejnižší.

Mezi účinné prostředky snižování koncen-
trací dusičnanů v povrchových vodách patří 
tzv. denitrifikační bioreaktory, které byly popr-
vé testovány před více než 20 lety v USA [4]. 
Jedná se o zařízení, které je založeno na prin-

cipu biofiltrace, kde převážně anaerobní heterotrofní bakterie redukují 
dusičnanové ionty, čímž přirozeně snižují jejich koncentraci ve vodách 
za finálního vzniku plynného dusíku. Jako zdroj uhlíku pro růst bakterií 
slouží organické materiály, které svým rozkladem obohacují na orga-
nický uhlík chudou drenážní vodu. Jako organický náplňový materiál 
se nejčastěji používá dřevní štěpka [5, 6, 7, 8], ale i další materiály jako 
např. kůra [5], piliny [9], kukuřičné klasy či sláma [10], aj. Vzhledem 
k hydraulickým vlastnostem zmiňovaných organických materiálů, 
které se vlivem rozkladu v čase zhoršují, se začalo přistupovat k využití 
různých směsí s materiály anorganickými, aby bylo dosaženo lepších 
vlastností nejen hydraulických, ale aby bylo dosaženo také lepší kvality 
výstupní vody na odtoku z denitrifikačních reaktorů (např. [11, 12, 13]).

V České republice byla tato zařízení doposud testována jen v ome-
zené míře. Od roku 2015 je v rámci projektu s názvem „Udržitelná 
technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů“ tato 
technologie uváděna do České republiky. Projekt podpořený Národní 
agenturou pro zemědělský výzkum pod číslem QJ1520280 řeší firma 
Dekonta, a.s., ve spolupráci s Fakultou stavební VUT Brno. Během 
čtyřletého výzkumného projektu je cílem vybrat vhodný organický ma-
teriál, který bude nejen účinný pro odstranění dusičnanů z drenážních 
vod, ale zároveň bude snadno dostupný. Na základě laboratorních, 
pilotních a nakonec i provozních testů pak má být ověřena vhodná 
konfigurace bioreaktorů pro použití v našich podmínkách. 

V roce 2016 byl ve výzkumném zázemí firmy Dekonta instalován 
poloprovozní denitrifikační bioreaktor (obr. 1), na kterém je ve zvět-
šeném měřítku ověřována účinnost denitrifikace za různých průtoko-
vých rychlostí s cílem optimalizovat účinný objem biofiltru. V tomto 
článku jsou uvedeny výsledky monitoringu provozu pilotní jednotky 
z první poloviny roku 2017.

2.  Materiály a metody

2.1  Poloprovozní biofiltr

Poloprovozní denitrifikační reaktor je mobilní vertikálně protékaný 
filtr, který díky své konfiguraci umožňuje snadnou optimalizaci 
skladby náplňového materiálu a výměnu rozvodného a sběrného 
potrubí. Zařízení je realizováno jako kontejnerová jednotka tvaru 
komolého jehlanu, která je ve vnitřním prostoru osazena rozvodným 

Obr. 1. Schéma poloprovozního denitrifikačního bioreaktoru
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a sběrným potrubím a vyplněna filtračním médiem. Sběrné potrubí 
je tvořeno šesti perforovanými KG trubkami o průměru 110 mm, 
které jsou svedeny do jednoho sběrného. Odtud je voda vyvedena 
do kontrolní šachty o průměru 200 mm, která zároveň tvoří přeliv-
nou hranu a zajišťuje, že je biofiltr saturován vodou do minimální 
výšky 1,25 m. Dávkování vody na filtr je tvořeno perforovaným PPR 
potrubím o průměru 2,5 cm a celkové délce 8 m. Vnitřní prostor 
kontejneru je vyplněn filtračním materiálem, který slouží jako nosič 
pro biofilm a zároveň jako zdroj uhlíku pro růst bakterií. Filtračním 
médiem je směs praného kačírku frakce 4–8 mm a březové štěpky 
o frakci 4–30 mm v objemovém poměru 10 : 1. Parametry pilotního 
zařízení jsou uvedeny v tabulce 1.

Přestože je pilotní zařízení možné testovat přímo na výusti polní 
drenáže, pro účely našich testů byly testovány modelové vody. Za tím-
to účelem byla speciálně navržena a sestavena zásobní nádrž modelo-
vého roztoku o objemu 1,5 m3 a výšce 3 m, ve které byl automaticky 
míchán roztok o definované koncentraci NO3

-. Plnění bioreaktoru ze 
zásobní nádrže probíhá gravitačně a je řízeno elektrickými ventily 
spínanými automatickým časovačem. 

2.2  Popis testů
Cílem testů bylo popsat účinnost biofiltru při proměnné hydraulické 
době zdržení (HRT z anglického Hydraulic Retention Time) a stálé 
vstupní koncentraci. Testy probíhaly od března do července 2017 
a celkem bylo testováno 5 rozdílných HRT, a to 0,2; 1; 3,5; 7 a 9 dní. 
V tab. 2 jsou uvedeny další parametry odpovídající testovaným reži-
mům. Průměrná vstupní koncentrace NO3

- byla 56 mg.l-1 (±13 mg.l-1). 
Průtok modelové vody se pohyboval od 0,3 do 11,3 m3. Modelová 
voda byla na filtr dávkována v pravidelných intervalech při průtoku 
14,4 l.s-1.

2.3  Vzorkování a analýzy
V průběhu testování jednotlivých režimů byly pravidelně odebírány 
vzorky z odběrové šachty umístěné na výustí poloprovozního zařízení. 
Ty byly ihned po odebrání převezeny do akreditovaných laboratoří 
spol. Dekonta, kde byly stanoveny koncentrace dusičnanů pomocí 
spektrofotometrické metody kyselinou sulfosalicylovou dle ČSN ISO 
7890-3 [14]. Kromě NO3

- byly u vzorků stanovovány koncentrace TOC, 
DOC, NO2

-, NH4
+ a FNI.

3.  Výsledky a diskuse
Poloprovozní denitrifikační bioreaktor prokázal velmi vysokou účin-
nost pohybující se od 70 do 99 % u jednotlivých testovaných HRT. 
Na obr. 2 je uvedena účinnost denitrifikace pro jednotlivé režimy 
zatížení biofiltru. Jak je z grafu patrné, účinnost je maximální (až 
99 %) při zatížení do 6 g.m-3 za den. Při stoupajícím zatížení biofiltru 
až na maximálních testovaných 85 g.m-3 za den je pozorován postupný 
pokles účinnosti až k 60 %. Při maximálním zatížení byla pozorována 
eliminační kapacita až 50 g NO3

-.m-3 za den což odpovídá odstranění 
38 mg NO3

- na 1 kg filtrační náplně. Při nejnižším zatížení filtru bylo 
odstraňováno 2 mg NO3

- na kilogram náplně.

V grafu na obr. 3 jsou uvedeny koncentrace na vstupu a na výstupu 
z biofiltru. Výstupní koncentrace se pohybovaly okolo 0,1 mg.l-1 při 
době zdržení od 3,5 do 9 dnů. V rámci poloprovozní jednotky toto 
odpovídá odstranění až 41 g NO3

- za 1 den. Při klesající době zdržení 
k 0,2 d-1 výstupní koncentrace stoupaly až na 17,7 mg.l-1. I přesto při 
přepočtení na celkovou účinnost denitrifikačního bioreaktoru toto 
odpovídá odstranění až 370 g NO3

- za jediný den.
Posbíraná data z provozu pilotního denitrifikačního bioreaktoru 

v daném uspořádání poskytují vhodné poznatky pro návrh a di-
menzování zařízení při aplikaci v polních podmínkách. Důležitým 
poznatkem je účinnost denitrifikace přepočtená jak na objem filtrační 
náplně, tak na její hmotnost. Tyto výsledky nám umožňují srovnat 
efektivitu s jinými biofiltry testovanými ve světě, které využívají po-
dobná filtrační média. Např. Healy et al. [9] dosahoval 97% účinnosti 
při denním zatížení 2.9 mg.kgnáplň

-1 v biofiltru naplněném směsí štěpky 
a písku. Naše zařízení při obdobném zatížení dosahovalo účinnosti 
99 %. Naopak v jiné studii [12], ve které používali směs písku a pilin 
v poměru 1 : 5, dosahovali při vstupních koncentracích 30–100 mg.l-1 
odstraňování NO3

- pouze 4,6–10,2 mg·l-1·d-1. Denitrifikační stěna o roz-
měrech 55 m x 1,7 m x 1,8 m naplněná pískem a pilinami v poměru 
1 : 1 byla testována na Floridě [11]. Toto zařízení v polních podmín-
kách dosahovalo stabilní dlouhodobé účinnosti okolo 60 % a bylo 
provozuschopné po dobu 15 let. Předpokládáme, že námi vybrané 
filtrační médium by mohlo dosahovat stabilní účinnosti taktéž po 
dobu minimálně 10–15 let.

Většina doposud publikovaných studií popisuje použití filtrač-
ních náplní tvořených čistě organickými materiály. Greenan et al. 
[7] ve své studii testoval účinnost štěpkového biofiltru při různých 
zátěžích. Při zátěži 6,6, resp. 13,6 g.m3.d-1 dosahoval odstranění 
dusičnanových iontů 4,2, resp. 4 g.m3.d-1. Cameron & Schipper [10] 
testovali 10 různých organických materiálů po dobu 23 měsíců při 
zatížení 46 a 52 g.m3.d-1 NO3

-. Nejlepších výsledků dosahovali při 
použití kukuřičných klasů a provozní teplotě 23,5 °C (43 g.m3.d-1). Při 
použití štěpky z borovice byla dosažena nejlepší účinnost 11 g·m-3·d-1 
a při použití štěpky z eukalyptu bylo dosaženo maximální účinnosti 
7,8 g·m-3·d-1. Laverenz et al. [15] pak porovnávali štěrkový a štěpko-
vý biofiltr s HRT 1–2,2 d-1 a vstupní koncentrací NO3

- 53–82 mg.l-1. 
Dle předpokladů byla u čistě štěrkového filtru úroveň denitrifikace 
pouze 0,74 g.m3.d-1, přičemž u štěpkových filtrů dosahovala úrovně 

Parametr Hodnota Jednotka

Plocha zkrápění 6,6 m2

Objem náplně 7,4 m3

Typ náplně štěrk : štěpka (10 : 1 obj.) -

Mezerovitost náplně 37,5 %

Objem pórů 3,2 m3

Výška napuštění 1,25 m

Objem kapalného média 3 m3

HRT PRŮTOK ZATÍŽENÍ VSTUPNÍ c NO3
-

d-1 m3·d-1 gNO3-·m
-3·d-1 mg·l-1

9,0 0,3 2,1 51,9

7,0 0,4 2,8 52,7

3,5 0,8 5,6 52,1

1,0 2,6 22,0 63,3

0,2 11,3 84,7 55,6

Tabulka 1. Popis pilotního zařízení

Tabulka 2. Parametry testovaných režimů

Obr. 2. Účinnost denitrifikace (modrá) a eliminační kapacita bio-
filtru (červená)

Obr. 3. Vstupní a výstupní koncentrace NO3
- při jednotlivých testo-

vaných HRT
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až 5,9 g.m3.d-1. Pokud srovnáme tato pozorování s našimi výsledky, je 
patrné, že vertikální biofiltr o hloubce 1,25 m naplněný směsí štěrku 
a březové štěpky v poměru 10 : 1 má srovnatelnou či dokonce vyšší 
účinnost odstranění NO3

-. Použitím směsného materiálu se nám také 
podařilo eliminovat vyluhování organických látek do vody (TOC, 
FNI), které mohou negativně ovlivňovat vodní organismy. Při HRT 7 
bylo průměrně vyluhováno 0,6 g TOC a DOC na jeden kg náplně. 
Jedná se sice o lehce vyšší koncentrace, než reportují např. Schmidt 
& Clark [11] u filtru z písku a pilin, kde na odtoku byly koncentrace 
DOC 0,94–5,3 mg.l-1 (na odtoku z našeho poloprovozního biofiltru 
byly koncentrace DOC 15,1 mg.l-1). Ve srovnání s čistě organickými 
médii se však jedná o významně nižší odtokové koncentrace (např. 
2,2–3,4 g DOC na kg náplně [7]). Negativní vliv výluhu z biofiltru 
na vodní organismy byl pak posuzován v samostatných testech 
ekotoxicity a byl vyvrácen.

4.  Závěr
Testy provedené na pilotním denitrifikačním bioreaktoru, které pro-
bíhaly od března do června 2017, poskytly veliké množství podkladů 
potřebných pro dimenzování provozních jednotek. V průběhu testů 
byly odebírány vzorky a byla sledována účinnost denitrifikace při růz-
ných HRT a zatíženích biofiltru. V závislosti k naměřeným datům je 
možno vyhodnotit hmotnost odstraněných dusičnanů a účinnost jed-
notlivých režimů. Je patrné, že se zkracující se dobou zdržení účinnost 
mírně klesá, ale i při velmi malé době zdržení je účinnost 60 % stále 
velice dobrá. Také bylo sledováno vylouhování organického uhlíku 
a fenolických látek a byl hodnocen vliv výluhu na vodní organismy. 
V navazujícím období bude na zařízení ověřena provozuschopnost při 
nižších teplotách (podzim/zima 2017) a také budou upraveny vstupní 
koncentrace NO3

- a bude sledována účinnost biofiltru při odlišném 
zatížení a stabilním průtoku. Během podzimu 2017 je také plánováno 
vybudovat na vhodné lokalitě provozní zařízení, jehož design bude 
vycházet z poznatků získaných právě na této poloprovozní jednotce.

Poděkování: Článek vznikl na základě výzkumného projektu s ná-
zvem „Udržitelná technologie pro odstranění dusičnanů ze zeměděl-
ských smyvů“, který je finančně podpořen Národní agenturou pro 
zemědělský výzkum pod číslem QJ1520280.
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Testing mixed organic material for use in denitrification bio-
reactors (Seres, M.; Hnatkova, T.; Strucovsky, T.; Chalupa, J.)

Abstract
This article deals with a pilot testing of a denitrifying bioreactor 
filled with a mixture of washed gravel and birch woodchips in a 
weight ratio of 10:1. The pilot reactor was regularly filled with a 
model solution of NO3

- and the efficiency of denitrification was ob-
served for five different hydraulic retention times (0.2–9 days). The 
mean inlet concentration of NO3

- was 56 mg.l-1. The vertical bioreac-
tor performed very well with longer HRT (99 % denitrification rate 
with HRT up to 3.5 days). When the HRT was decreased to 1 and 0.2 
respectively the efficiency decreased to 73 and 60 % respectively.

Key words
denitrification bioreactors – nitrates – constructed wetland – drain-
age waters
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Zpracování čistírenských 
kalů prostřednictvím 
mikrovlnné pyrolýzy
Jakub Raček, Jan Ševčík, Tomáš Chorazy, Petr Hlavínek, 
Jiří Kučerík

Abstrakt
Článek popisuje současný aplikovaný výzkum nízkoteplotní mikro-
vlnné pyrolýzy (MP) čistírenského kalu v laboratorních a full-scale 
podmínkách na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě stavební, 
výzkumném centru AdMaS (AdMaS). Nakládání s čistírenským 
kalem se stává jedním z hlavních problémů v oblasti nakládání 
s odpadem v EU, jako perspektivní se jeví zejména oblast termického 
zpracování s opětovným využitím kalů. Termické zpracování je často 
spojováno se spalováním, ale existují také alternativní metody, jako 
je zplyňování nebo pyrolýza, která produkuje druhotné suroviny: 
biochar, pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn, určené k dalšímu využití. 
Současný aplikovaný výzkum zaměřený na kalové hospodářství 
ukazuje, že MP má potenciál být jednou z metod nakládání s čistí-
renskými kaly z hlediska principů cirkulární ekonomiky, redukce 
uhlíkové stopy, fixace těžkých kovů a zadržování vody v krajině. 
Nízkoteplotní MP čistírenských kalů je aplikována ve full-scale 
měřítku na AdMaS. Instalované jednotky MP využívají 3 kW magne-
trony s frekvencí 2,45 GHz a pracují v podtlaku. Výzkum je zaměřen 
na předúpravu čistírenského kalu MP, testování různých aditiv, 
optimalizaci procesu MP a využitelnost biocharu, pyrolýzního oleje 
a pyrolýzního plynu. 

Klíčová slova
kalové hospodářství – mikrovlnná pyrolýza – depolymerizace – biochar 
– pyrolýzní olej – pyrolýzní plyn – fixace těžkých kovů

1. Úvod 
Problematika řešení kalového hospodářství čistíren odpadních vod je 
vysoce aktuální téma v EU, ale také v České republice. Současný apli-
kovaný výzkum zaměřený na zpracování čistírenských kalů prostřed-
nictvím nízkoteplotní mikrovlnné pyrolýzy probíhá ve výzkumném 
centru AdMaS Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební 
(AdMaS) ve spolupráci se společností Bionic E&M spol. s r. o. Výzkum 
reaguje na připravované legislativní požadavky spojené se zákazem 
skládkování a přímého používání kalů jako hnojiva nebo provádění 
kompostování v zemědělství. 

Společnost hledá nové způsoby recyklace, materiálového a energe-
tického využití se směřováním k oběhovému hospodářství, tzv. „Circu-
lar Economy“, a staví technologii pyrolýzy do popředí zájmu. Mikro-
vlnná pyrolýza (MP), jako alternativní způsob termického zpracování 
kalů, se jeví jako optimální, inovativní technologie s potenciálem 
vyřešit výzvu současnosti, a to ekologicky hospodařit s čistírenským 
kalem s tvorbou produktů k dalšímu využití. Produkty MP jsou: tzv. 
biochar, pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn. Na tyto produkty MP by se 
nemuselo pohlížet jako na odpad, ale jako na suroviny představující 
určité řešení pro problematiku oběhového hospodářství: redukce 
uhlíkové stopy, fixace těžkých kovů, zadržování vody v krajině, ener-
getické využití apod.

O způsobech nakládání s čistírenskými kaly v budoucnosti jsou 
vedeny intenzivní debaty. Zásadní je stará směrnice 86/278/EHS [1] 
o využívání čistírenských kalů v zemědělství, k níž se v roce 1991 
připojila ještě směrnice 91/271/EHS [2] doplňující směrnici o od-
padech z roku 1975 zaměřenou na širší spektrum odpadů, nejen na 
čistírenské kaly. Revize výchozí kalové směrnice z roku 1986 je již 
dlouho navrhována a za jediný potenciální pokrok v tomto směru lze 
považovat Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterým 
se stanovují pravidla zpřístupňování hnojivých výrobků s označením 
CE, jehož cílem je upravit stávající podmínky pro získání tohoto 
označení a taktéž je rozšířit o možnost využití surovin získaných 
z organických, nebo druhotných surovin v souladu s politikou oběho-
vého hospodářství „Circular Economy Strategy“ a zavedení limitů pro 
kadmium u fosforečných hnojiv [3]. V České republice problematiku 

kalů upravuje nová vyhláška 437/2016 Sb. [4] o použití upravených 
kalů na zemědělské půdě, která je platná od 1. 1. 2017 [5].

Z hlediska znečištění čistírenského kalu těžkými kovy (TK) se může 
zdát komplikovaný evropský legislativní přístup, který omezuje užití 
materiálů či upravených kalů pro zemědělskou aplikaci tak, že pokud 
jsou překročeny limitní koncentrace TK v nich obsažených, je taková 
aplikace nepřípustná [4]. Ve skutečnosti z biocharu zpracovaného 
nízkoteplotní MP již tyto TK nemusejí být v praxi vyluhovány a mo-
hou být tudíž pro rostliny nedostupné, avšak na toto není doposud 
legislativou brán ohled. S ohledem na životní prostředí však může být 
taková trvalá fixace TK řešením problému pro aplikaci upraveného 
čistírenského kalu v zemědělství. Variantním řešením by mohla být 
transformace čistírenského kalu jako odpadu na druhotnou surovinu 
biochar, což umožňují termické metody společně např. s pyrolýzou. 
V případě biocharu je nadějí několik možností certifikace pro užití 
v zemědělství [6].

2. Technologie a materiály

2.1. Technologie mikrovlnné pyrolýzy

Aplikovaný výzkum MP čistírenského kalu probíhá ve výzkumném 
centru AdMaS při použití unikátní technologie nízkoteplotní MP 
v reaktoru se systémovými komponenty s procesem depolymerizace 
organické části čistírenského kalu v podtlakovém režimu ve full-scale 
měřítku. Současný výzkum MP na AdMaS probíhá v omezené míře, 
bez grantových vědecko-výzkumných finančních prostředků.

Princip mikrovlnného ohřevu spočívá v účincích rychle se měnící-
ho mikrovlnného záření, díky němuž dochází k rozkmitání molekul 
materiálu, což vede k nárůstu teploty. Dielektrické materiály obsa-
hující uhlík mají dobrou schopnost absorbovat mikrovlnné záření 
a převést ho na tepelnou energii. Takové absorbenty mikrovlnného 
záření totiž obsahují minimum nosičů náboje, a tak při expozici mi-
krovlnnému záření přenesou dále jen jeho nepatrný podíl a naprostou 
většinu z něj absorbují a převedou na tepelnou energii. Z hlediska 
reakce na mikrovlnné záření je možné dělit materiály na absorbenty, 
vodiče a izolátory [7]. 

V rámci výzkumu byly testovány sušené čistírenské kaly z různých 
ČOV z České republiky a zahraničí na laboratorním zařízení, dále pak 
v malé poloprovozní jednotce (obr. 1) s kapacitou cca 10 kg sušeného 
čistírenského kalu za pokus. Výsledky uvedené v tomto článku byly 
prováděny ve zmiňované malé poloprovozní jednotce. Předcháze-
jící výzkum této mikrovlnné technologie byl zaměřen zejména na 
depolymerizaci lignocelulózní biomasy, jež byla prováděna na velké 
poloprovozní jednotce (obr. 2) s kontinuálním provozem a s kapacitou 
cca 80 kg sušené biomasy za hodinu provozu. Tato velká poloprovoz-
ní jednotka bude v budoucnu upravena a doplněna pro kontinuální 
zpracování čistírenského kalu s předpokládanou kapacitou 60 kg 
sušeného čistírenského kalu za hodinu provozu. 

Všechny tři jednotky pracují na stejném principu, tj. absolutní pra-
covní tlak cca 600 hPa zajištěný vývěvou, ohřev pomocí mikrovlnného 
záření přes magnetrony 3 kW, 2,45 GHz. Nízkoteplotní MP pracuje 
v našem případě v podtlaku při teplotě do 250 °C. Odsávané páry 
procházejí přes chladič, kde dochází ke kondenzaci. Nezkapalněné 
látky, jako např. aromatické uhlovodíky, jsou z důvodu zajištění čistoty 
okolního ovzduší spalovány hořákem.

Obr. 1. Malá poloprovozní jednotka MP s kapacitou cca 10 kg na 
pokus
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2.2. Předúprava čistírenského kalu pro MP

Předchozí výzkum prokázal [8], že na lignocelulózní biomase bez 
pomoci katalyzátoru probíhaly požadované procesy omezeně. Přidá-
ním vhodného katalyzátoru do zpracovávaného materiálu může být 
docíleno velice efektivní materiálové selektivity a s tím spojené vyšší 
výtěžnosti plynné nebo kapalné složky produktů MP. Přitom je efekt 
katalyzátoru i takový, že proces depolymerizace obvykle spotřebuje 
méně energie. Menédez a kol. zmiňují, že v případě, kdy je mikrovln-
nou pyrolýzou zpracován rovnou odvodněný čistírenský kal s vlhkostí 
cca 70 % a není přidán absorbent (katalyzátor) mikrovlnného záření, 
může docházet pouze k vysušení kalu [9].

V našem případě mimo jiné funguje jako zmiňovaný absorbent 
zeolit, tedy katalyzátor, který při dosažení optimálního stavu podpo-
ruje i štěpení uhlovodíků. Jeho funkce se má projevit především až 
po odpaření vlhkosti obsažené v kalu, kdy již zpracovávaný materiál 
neobsahuje dostatek dielektrických látek pro ohřev svého blízkého 
okolí. Za této situace při optimálních podmínkách pak dochází ke 
katalytickému krakování uhlovodíků [8]. Souběžně jsou prováděny 
testy bez použití katalyzátorů. 

V malé poloprovozní jednotce MP bylo nejdříve prováděno testo-
vání vzorků sušených kalů z ČOV Brno – Modřice. Další pokusy pak 
probíhaly ze sušených kalů z ČOV Otrokovice – Toma, ČOV Karlovy 
Vary – Drahovice a ČOV Ingolstadt. Podíl sušiny v sušeném čistíren-
ském kalu se obvykle pohyboval kolem 90 %, ztráta nízkoteplotním 
rozkladem činí cca 48 %. 

Příprava kalu pro laboratorní testy spočívala v řadě kroků, jimiž 
mimo jiné jsou: 
• směšování vzorků vysušeného kalu s přísadami v určených pomě-

rech,
• zajištění peletizace připravené směsi s aplikací dovlhčení v případě 

potřeby,
• skladování připravených pelet určených pro pyrolýzní proces.

Do sušeného čistírenského kalu byly během výzkumu postupně při-
dávány 3 hlavní druhy aditiv za účelem absorbovat mikrovlnné záření 
po odparu obsažené vlhkosti a případně podpořit štěpení uhlovodíků 
na kratší řetězce, tedy 1 aditivum jako katalyzátor. Dále byla přidána 
dvě další aditiva k přiblížení mikrovlnného procesu depolymerizace 
lignocelulózní biomasy dle předchozích prováděných pokusů. Použitá 
aditiva byla tato:
• zeolit „Purmol 13“ – syntetický zeolit, prokazující optimální vliv na 

proces depolymerizace lignocelulózní biomasy, směs více umělých 
zeolitů, jemnost mletí cca < 100 µm,

• zeolit „Lehotka BL 200“ – zeolit těžený na Slovensku, jemnost mletí 
200 µm,

• biochar z předchozích pokusů – frakce 0,1–0,5 mm,
• dřevěné piliny – frakce cca 0,1–0,5 mm, měkké dřevo,
• lignin – odpad ze švédských papíren.

Pro aplikaci technologie MP v praxi je potřeba, aby příslušná 
čistírna měla instalovanou sušárnu kalu a mohla tak dodávat pro 
technologii MP přímo vysušený kal. Sušina vstupního materiálu 
totiž hraje významnou roli při přípravě kalu, i pro samotný proces 
pyrolýzy. Je vyžadováno, aby se pohybovala okolo cca 83 %, protože 
pak usnadňuje peletizaci čistírenského kalu do podoby granulí a je 
optimální pro první krok pyrolýzy, kdy se obsahovaná zbytková vlh-
kost odpaří ze zpracovávané směsi společně s částí ostatních těkavých 
látek a s parami. Tomu následně odpovídá podíl pyrolýzního oleje 

a vody v kondenzátu z odsátých par, jenž je rozhodující pro návrh 
konkrétního systému odsávání kondenzátu a nakládání s ním.

2.3. Sledované ukazatele MP
V rámci aplikovaného výzkumu MP čistírenského kalu byly sledovány 
zejména tyto ukazatele:
• hmotnostní bilance vstupních a výstupních složek,
• podíl organických a anorganických látek ve vstupním a výstupním 

materiálu,
• sušina a vlhkost,
• fixace těžkých kovů,
• analýza povrchů a pórů,
• vedlejší ukazatele. 

Podíl jednotlivých výstupních složek byl sledován v závislosti na 
hmotnostních bilancích vstupní směsi a výstupních materiálů. Jed-
notlivé podíly byly následně uváděny v procentech a pro stanovení 
jednotlivých hodnot byly použity vztahy vycházející z faktu, že 100 % 
hmotnosti má vzorek připraveného kalu s příměsemi před vložením 
do reaktoru. 

Organický podíl byl sledován pomocí ukazatelů celkového or-
ganického uhlíku (TOC) a ztráty žíháním (ZŽ). ZŽ byla známa již 
od provozovatele ČOV a TOC byl sledován pomocí analyzátoru 
Shimadzu TOC-LCSH/CPH, který je součástí vybavení výzkumného 
centra AdMaS. Organické složky jsou pro MP důležité, protože z nich 
v průběhu procesu vznikají pyrolýzní olej a plyn. 

Stanovení podílu sušiny a vlhkosti v materiálu většinou vychází 
ze sušení kalu a následného rozdílu hmotností. V případě tohoto vý-
zkumu byla sušina jednotlivých materiálů stanovena pomocí sušících 
vah při 105 °C, informace o podílu sušiny byly dostupné také z termo 
gravimetrické analýzy a od provozovatelů ČOV. Procentuální hodno-
ta podílu sušiny však byla sledována před peletizací, proto získané 
hodnoty lze považovat spíše za orientační. Optimální podíl sušiny je 
důležité dodržovat kvůli peletizaci, ale i kvůli mikrovlnnému procesu 
samotnému. Pokud by byla sušina nízká, znamenalo by to neefektiv-
ní a energeticky náročný ohřev a následný odpar zbytečně velkého 
množství vody, čemuž by odpovídalo složení výstupního kondenzátu. 

Za nebezpečné pro životní prostředí jsou považovány TK jako Cd, 
Hg, Pb, As, Cr a dále pak např. Ni [10]. Podle této skutečnosti jsou 
formovány i příslušné předpisy. V případě zpracování čistírenských 
kalů pomocí pyrolýzních procesů je jako zásadní výhoda uváděna 
skutečnost, že se v kalech obsažené těžké kovy po procesu koncentrují 
ve výstupním biocharu, nemusí však platit pro Hg a Cd [11]. Existuje 
tak řada variant pyrolýzy dělených podle výše teploty a doby zdržení, 
takže i zmíněná fixace TK může být s ohledem na rozdílné podmínky 
odlišná. Odborná literatura uvádí, že v biocharu z MP jsou TK fixová-
ny lépe než v biocharu získaném pomocí standardního ohřevu [12]. 
Problémem v praxi při procesu pyrolýzy může být teoretické strhávání 
částic obsahujících TK s proudem odtahovaných par [13]. V našem 
případě nízkoteplotní MP pracující v podtlaku je ale rychlost proudění 
minimální a procesní teplota pod hranicí 250 °C je řízena, čímž by 
mělo být zajištěno, že tímto způsobem TK z uzavřeného systému ne-
unikají. Celkový obsah těžkých kovů v biocharu byl stanoven pomocí 
kyselinového výluhu v lučavce královské. Zatímco TK biologicky do-
stupné byly stanoveny dle Metodického pokynu odboru Ministerstva 
životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů. Následně 
pak byla od hodnoty kyselinového výluhu odečtena hodnota vodného 
výluhu, čímž byla získána hodnota fixovaných TK v ng·g-1 s násled-
ným procentuálním vyjádřením fixovaných TK z celkových TK. 

Jednou z charakteristických vlastností biocharu získaného pomocí 
MP je větší povrchová plocha pórů, než nabízí biochar získaný kon-
venčním pyrolýzním ohřevem [12]. Je však třeba rozlišovat materiál, 
ze kterého je biochar vyprodukován. Podstatnou roli hraje totiž podíl 
organických látek a struktura materiálu, jejichž charakteristice od-
povídají i povrch a póry biocharu. Povrchová plocha pórů biocharu 
byla v rámci testování MP měřena pomocí plynové adsorpce na stroji 
Nova 3200e. Pro představu o velikostech a rozvržení mikropórů byly 
pořízeny mikroskopické snímky pomocí rastrovacího elektronového 
mikrospkopu se sondou v environmentální podobě a s 3D zobraze-
ním Tescan Mira3 XMU. Povrch a póry byly sledovány spíše jako 
doplňkový ukazatel.

Mimo výše uvedené byly v rámci testování MP sledovány vedlejší 
ukazatele: teplota, tlak, hmotnost, příkon magnetronu, aj.

2.4. Produkty MP
Jak již bylo zmíněno v úvodu, máme tři produkty MP: biochar, pyro-

Obr. 2. Velká poloprovozní jednotka MP s kapacitou cca 80 kg.hod-1
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lýzní olej a pyrolýzní plyn, které by bylo možné využít jako suroviny 
v řadě aplikací. 

Biochar je zuhelnatělý pevný zbytek biomasy získaný tepelným 
rozkladem biomasy za žádného nebo minimálního přístupu vzdu-
chu. Z hlediska označování výstupního uhlíkatého zbytku se nabízí 
polemika, zda je označení biochar pro tento případ vhodné, a to např. 
kvůli faktu, že není získáván pouze z organické hmoty. Vstupní čis-
tírenský kal totiž má i značný podíl anorganických složek. Jako další 
varianty značení se nabízejí např. microchar, pyrolýzní uhel apod. 
Nicméně pro potřeby tohoto článku je použita terminologie biochar 
i přes uvedená omezení. Výstupní biochar je složen hlavně z pevného 
uhlíku a popelovin s obsahem TK [11].

Pyrolýzní olej je považován za obnovitelný zdroj energie s vysokým 
potenciálem aplikace jako alternativní palivo, ale také jako chemická 
surovina obsahující cenné organické látky. Pyrolýzní olej obsahuje ze-
jména různé uhlovodíky, organické kyseliny, karbonylové sloučeniny 
s vysokou molekulární hmotností, fenoly, aromatické složky, alifatické 
alkoholy, kyselinu octovou a vodu.

Třetím produktem MP je pyrolýzní plyn, který obsahuje přede-
vším H2, CO, CO2 a CH4, u kterého se uvažuje přímé spálení v místě 
instalace technologie MP s využitím energie pro předehřev MP nebo 
pro sušení kalu. 

3. Výsledky výzkumu
Na základě odborné literatury [14], která popisuje stanovení hloubky 
průniku mikrovln do různých materiálů, byl použit odhad pomocí 
porovnání s podobnými materiály, pro které jsou výsledky známy ve 
vztahu ke zpracování čistírenského kalu prostřednictvím MP. Zajištění 
dostatečného prozáření, tzv. penetrační hloubky, je vhodné za účelem 
zisku homogenně zpracované výstupní směsi. S ohledem na tuto 
skutečnost, ale i na zkušenosti z pokusů, bylo nakonec vyhodnoceno 
jako optimální granulování sušeného čistírenského kalu do podoby 
pelet průměru 6 mm. Mimo nesporné přednosti nakládání s granu-
látem je další výhodou přípravy peletizací skutečnost, že při lisování 
pelet přes horkou matrici peletizačního lisu, kdy je dosažená teplota 
přes 80 °C, dojde k uhlazení a částečnému „zapečení“ jejich povrchu, 
čímž vzniká „mikroreaktor“, ve kterém při následném mikrovlnném 

procesu narůstá tlak až po mez porušení tohoto povrchu. Při dosažení 
těchto mezních tlaků může docházet zjednodušeně řečeno k vystřelo-
vání molekul vody, těkavých látek apod. skrz zapečetěný povrch, tzv. 
pop-corn efektu, kde taktéž pomocí ohřevu narůstá tlak uvnitř zrna 
až po mezní hodnotu, je to velice podobné [8].

S cílem prověření, zda je vhodné do vstupní směsi přidat aditivum 
za účelem určité katalytické výpomoci pyrolýzním reakcím, s ne až tak 
žádaným, avšak hlavním předpokládaným efektem absorbovat mikro-
vlnné záření, bylo připraveno a následně zpracováno 10 různých vzor-
ků vstupních směsí. Zmiňované směsi jsou kal se zeolitem „Purmol 

Obr. 3. Průběh procesu MP sušeného peletizovaného čistírenského 
kalu [15]

Zn Cd Pb Cu As Cr Hg Průměr
63,25 58,55 100,00 70,78 61,78 64,88 96,53 73,68

Tab. 1. Průměrné snížení biologické dostupnosti TK prostřednictvím 
nízkoteplotní MP [%]



vh 1/2018 19

13“, zeolitem „Lehotka“ a s jemným biocharem z předchozích pokusů 
v koncentracích od 0,5 do 2,0 % hmotnosti sušiny. V případě přísady 
biocharu z předchozích pokusů však byl od začátku předpoklad, že 
nebude mít výraznější vliv na podporu štěpení uhlovodíků, které kal 
obsahuje. Z pokusů na zmiňovaných 10 vzorcích byly zaznamenány 
průběhy procesních teplot. U dvou z 10 pokusů se průběh teplot od-
lišil od ostatních tak výrazně (kolísání a nižší teploty), že z důvodu 
předpokladu chyb měření byly z následného vyhodnocení vyřazeny. 
V grafu na obr. 3 jsou tak znázorněny 4 křivky, z nichž tečkovaná 
s označením „průměr bez LCBM“ představuje průměrnou hodnotu 
ze zmíněných 8 reprezentativních měření. Všechny 4 křivky však 
vykazují jistou podobu a potvrzují podobnost průběhů jednotlivých 
pokusů.

Tučná křivka s označením „LCBM“ v grafu odpovídá typizovanému 
průběhu teplot při zpracování lignocelulózní biomasy s příměsí 0,5 % 
zeolitu. Jedná se tedy o externě získané hodnoty. Tento průběh se 
vyznačuje kratší procesní dobou a lze ho rozdělit do 3 hlavních kroků:
• rychlý ohřev dielektrických materiálů, od cca 80 °C únik par a po-

dílu těkavých látek z pelet za tvorby nanokanálků, lignocelulózní 
biomasa stále neporušena,

• po odparu vlhkosti zeolit jako absorbent záření ohřívá svoje okolí, 
narušení celulózních řetězců, mírné zeolitem asistované krakování 
s malým odparem uhlovodíků, tvorba uhlíkatých center,

• dosažení teploty odparu pyrolýzního oleje, intenzivní formace 
uhlíkatých center podporujících krakování, plasmatické el. výboje, 
intenzivní krakování díky zeolitu a uhlíkovým centrům, úprava par 
v místě vzniku (např. dekarboxylace) před únikem z pelety.
Tenká plná a čárkovaná křivka v grafu znázorňují průběh proces-

ních teplot měřený při zpracování směsi kalu s 30% příměsí na bázi 
dřeva. Tyto křivky poukazují na fakt, že pomocí podobných přísad se 
lze průběhem teplot a s tím souvisejících přidružených charakteristik 
procesu přiblížit procesu zpracování lignocelulózní biomasy, obvykle 
lisovaných pilin s 0,5 % zeolitu. Křivka odpovídající zpracování směsi 
kalu s 30 % ligninu a 1,0 % zeolitu s označením Z1,0 LIG30 dosahuje 
za delší dobu vyšších teplot, než křivka směsi kalu s 30 % pilin a 1,0 % 
zeolitu s označením Z1,0 SD30. Nabízí se tak úvaha nad tím, jestli 
je to způsobeno vhodností zeolitu a jeho schopností štěpení molekul 
obsažených spíše v ligninu nebo kompletní lignocelulózní biomase. 

V případě některých připravených a následně zpracovaných směsí 
se projevila vyšší koncentrace (2,0 % hmotnosti sušiny) oproti nižší 
(0,5 či 1,0 %) koncentraci příměsi zeolitu „Purmol 13“ dosažením efek-
tivnějšího ohřevu. Z důvodu obav z příliš rychlého růstu procesních 
teplot a s tím spojeným ohledem na provozní bezpečnost reaktoru 
tak musel být v tomto zmíněném (ale i jiných případech) omezen 
příkon magnetronu, což se následně projevilo jako pokles tzv. „heating 
rate“ rychlosti ohřevu. Graficky se toto projevilo jako zmenšení úhlu 
směrnice tečny grafu v daném bodě.

Soubor těžkých kovů sledovaných v této fázi odpovídá seznamu 
sledovaných TK ve vyhlášce 437/2016 Sb. Průměrná fixace sledova-
ných TK na biochar byla 82,50 %. Z rozdílů výsledků kyselinových 
a vodných výluhů těžkých kovů bylo stanoveno, kolik TK je fixováno 
v biocharu. Tato fixace by z nich měla učinit TK biologicky nedo-
stupné, zjednodušeně řečeno nerozpustné ve vodě. S ohledem na 
výsledky v tab. 1 reprezentující rozdíly vodných výluhů před a po 
MP, tzn. o kolik procent jsme MP snížili biologickou dostupnost TK, 
bylo dosaženo průměrné snížení biologické dostupnosti sledovaných 
TK ve výši 73,68 %. 

U biocharu je předpokládán poměrně značný povrch pórů v řádech 
např. stovek m2·g-1. Pomocí vícevrstvé plynové adsoprce (BET) byl na 
biocharu z těchto pokusů zjištěn povrch o řád nižší. Tato skutečnost 
může mimo jiné souviset s tím, že v případě, že je biochar správně 
označován, jedná se o uhlí získané z pyrolýzy organických materiálů 
a čistírenský kal z MP obsahuje přibližně polovinu anorganických 
látek. Pokud by byl tento fakt brán v úvahu a povrch pórů vztažen 
pouze na organickou složku vstupního materiálu, dalo by se bavit 
přibližně o dvounásobném povrchu pórů. I tak je to hodnota řádově 
nižší než předpokládaná. Proto je otázka nízkého změřeného povrchu 
stále otevřená k bádání. Mikroskopické snímky biocharu vykazovaly 
zřetelný rozdíl oproti biocharu produkovanému z lignocelulózní 
biomasy, která je vláknitým materiálem. Na rozdíl od lignocelulózní 
biomasy nebyla totiž u biocharu z kalu zřetelná vláknitá struktura 
a s tím spojená pravidelnost. S ohledem na nepravidelnost pórů na 
snímcích biocharu z kalu se nabízí úvaha nad tím, jestli na toto může 
mít vliv homogenita zpracovávané směsi. Případně pak další otázka: 
Jaký vliv a jaká je jeho míra.

4. Závěr
Dosavadní aplikovaný výzkum MP čistírenského kalu prokázal, že 
prezentovaná nízkoteplotní mikrovlnná technologie pyrolýzy pracující 
v podtlaku má velký potenciál směřující k řešení problematiky naklá-
dání s čistírenským kalem. Výzkum zaměřený na vstupní suroviny 
potvrdil nutnost řešení předúpravy čistírenského kalu s přidáním adi-
tiv, které zlepší samotný proces řízené depolymerizace čistírenského 
kalu. Nicméně prezentovaná peletizace do podoby pelet ověřeného 
průměru 6 mm se jeví jako energeticky a provozně náročná. Pro eli-
minaci těchto omezení nyní probíhá navazující dílčí výzkum aplikace 
jiným způsobem předpřipraveného vysušeného čistírenského kalu ve 
formě „nudlí“. Prezentovaná technologie MP pracující v kontinuálním 
provoze dokáže zpracovat čistírenské kaly, často s nehomogenními 
vlastnostmi, s tvorbou produktů k dalšímu využití. Biochar z MP 
s výrazným snížením biologické dostupnosti TK v průměrné hodno-
tě 73,68 % má i s ohledem na své fyzikální vlastnosti potenciál pro 
aplikaci do zemědělské půdy. Biochar dokáže pozitivně zkvalitnit 
půdní systém a díky své velké povrchové struktuře pomůže při řešení 
problémů spojených se suchem a zadržováním vody v krajině. Biochar 
je možné aplikovat jako absorbent při řešení odstranění xenobiotik 
z odpadní vody nebo např. při řešení ropných havárií. Všechny pro-
dukty MP je možné energeticky využít jako alternativní fosilní palivo 
do kotlů, kogenerací nebo spalovacích motorů. 

Další navazující výzkum mikrovlnné pyrolýzy čistírenského kalu 
jako inovativní, udržitelná technologie, nástroj cirkulární ekonomiky, 
bude vázán na nutnost získat grantové finanční prostředky. Před-
pokládá se zaměření na optimalizaci postupu přípravy vstupních 
materiálů, úpravu technologie, optimalizaci procesu depolymerizace 
MP, dalších možností energeticky využít výstupní produkty MP jako 
cenné suroviny. 

Poděkování: Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 
„AdMaS UP – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technolo-
gie“ podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci účelové podpory programu „Národní program udržitelnosti I“.
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Sewage Sludge Treatment Using Microwave Pyrolysis (Ra-
cek, J.; Sevcik, J.; Chorazy, T.; Hlavinek, P.; Kucerík, J.)

Abstract
This paper describes the current applied research of microwave 
pyrolysis (MP) treatment of sewage sludge at laboratory and full-
scale conditions at Brno University of Technology, AdMaS research 
centre (AdMaS). Disposal of sewage sludge is becoming one of the 
most important issues in waste water management in EU, particu-
larly thermal treatment and reuse of sludge. Thermal treatment is 
often associated with incineration, but there are alternative methods 
such as gasification or pyrolysis, which produce biochar, pyrolysis 
oil and pyrolysis gas, that may be used for further applications. 
Current applied research of sludge disposal shows that MP as one 
of the thermal methods is a suitable solution in terms of circular 
economy, carbon footprint reduction, HM fixation, energy recovery 
and water retention. The thermal MP of sewage sludge is applied at 
a full-scale MP units at AdMaS. The MP units use 3 kW magnetrons 
with the frequency of 2.45 GHz, at low atmospheric pressure. The 
research is focused on monitored pre-treatment of sewage sludge MP, 
catalysts, optimization process of MP units and reusing of biochar, 
pyrolysis oil and pyrolysis gas.

Key words
sludge management – microwave pyrolysis – depolymerization – bio-
char – pyrolysis oil – pyrolysis gas – heavy metal fixation

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března 
2018. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Možnosti využití technologie reverzní 
osmózy se rozšiřují
Historie a princip

Základním fyzickým jevem, který historicky umožnil vývoj této 
technologie, je osmóza. Jev, který odedávna funguje v přírodě na bu-
něčných membránách živých organismů, kde zajišťuje tran sport živin 
i odvod odpadních metabolitů. Je založen na fyzikálních vlastnostech 
polopropustného filmu, který umožňuje průchod molekul rozpouště-
dla (typicky vody) z prostředí s nižší koncentrací rozpuštěných látek 
do prostředí s vyšší koncentrací až do vyrovnání koncentračního 
spádu a přitom na membráně vzniká tlakový rozdíl zvaný „osmotický 
tlak“. Tento jev byl pozorován již v roce 1748, ale ještě přes 200 let 
čekal, až technický pokrok a vývoj polymerních materiálů umožní 
jeho další technické využití. 

Teprve s dostupností vhodné syntetické membrány bylo možno 
studovat zákonitosti tohoto jevu a jeho fungování v různých pod-
mínkách. Poznatek, že působení vhodného vyššího tlaku proti tlaku 
osmotickému obrátí směr průchodu rozpouštědla membránou, vedl 
k objevu reverzní osmózy. Úvodní studie v padesátých letech 20. sto-
letí se pohybovaly v laboratorním měřítku, kdy membrány v omezené 
velikosti a pevnosti umožňovaly dosažení jen velmi malých průtoků. 
V té době však nastával rychlý rozvoj polymerní chemie a materiálové-
ho inženýrství, který dovolil vyrobit membrány potřebných vlastností 
a dovést myšlenku reverzní osmózy do formy účinné a ekonomicky 
efektivní komerční technologie. V technologickém uspořádání má 
reverzní membrána tvar válcového svitku. Znečištěná voda vedená 
pod vhodným tlakem na tuto membránu se rozdělí na čistou vodu 
procházející membránou (permeát) a koncentrovanou vodu s ros-
toucím obsahem rozpuštěných látek (koncentrát – reject), která je 
vypouštěna do odpadu. Mikroporozita membrány dovoluje pouze 
průchod molekul vody a některých nízkomolekulárních látek, větší 
molekuly a ionty jsou zadržovány, proto tato technologie také posky-
tuje vynikající účinnost odstranění mikročástic, pesticidů, pyrogenů, 
virů a bakterií, které se často také nacházejí ve vodě. 

Nástup komerčního využití 
V době uvedení na trh technologie reverzní osmózy velmi účinně 
řešila jeden z celosvětových palčivých problémů – dodávky pitné 
vody v oblastech, kde jediným řešením bylo odsolování mořské vody. 

Odsolení mořské vody reverzní osmózou se ukázalo být mnohem 
účinnější, levnější a energeticky nesrovnatelně méně náročné, než 
tradiční destilační metody. Navíc je tato technologie značně flexibilní 
a umožňuje stavbu různě velkých čisticích stanic, od malých domá-
cích jednotek až po rozsáhlé průmyslové a vodárenské instalace. Zde 
je nutno říci, že k rychlosti rozvoje této technologie výrazně přispěl 
i zájem ozbrojených sil, kterým se naskytla možnost získat spolehli-
vé, výkonné a velmi univerzální mobilní jednotky. Kromě odsolení 
mořské vody se zakrátko ukázala vhodnost této technologie i k čištění 
ostatních vod (podzemních i povrchových) různého složení a úrovně 
znečištění. Účinnost reverzní osmózy je tak vysoká, že s vhodnou 
před úpravou surové vody poskytuje čistotu překonávající destilova-
nou vodu a stává se základem přístrojů pro výrobu nejčistší dostupné 
vody pro průmyslové, laboratorní i vědecké použití. 

Dlouhodobá zkušenost skupiny Watera s aplikací 
reverzní osmózy
V aplikaci odsolování a v prostředí Řecka tradičně bojujícího s ne-
dostatkem vodních zdrojů lze najít kořeny skupiny Watera, která se 
problematice čištění vody a technologii reverzní osmózy věnuje od 
počátku šedesátých let.

Watera International se od počátku své existence věnuje nejen 
stavbě odsolovacích stanic a úpraven vody pro komunální účely 
s využitím dalších souvisejících technologií, ale i systematickému 
vývoji vedoucímu k vyšší účinnosti a spolehlivosti použitých tech-
nologií. Tak v průběhu času vznikl rozsáhlý moderní výrobní závod 
včetně vývojových a logistických kapacit v blízkosti Atén, dále byly 
založeny pobočky v dalších zemích Evropské unie, zejména v Itálii, 
Lucembursku, České republice a v Bulharsku. Tato základna spolu 
se sítí osvědčených technologických partnerů umožňuje navrhnout 
a vyrobit účinný a spolehlivý technologický celek, který řeší konkrétní 
potřeby a problémy zákazníka. 

Odsolovací stanice a úpravny vody skupiny Watera lze potkat 
v řadě oblastí s dlouhodobým deficitem dostupnosti sladké vody 
v jižní Evropě, severní Africe i na Blízkém východě, kde se starají 
o zásobování pitnou vodou a staly se oblíbenými mimo jiné i pro svoji 
životnost, spolehlivost a ekonomickou výhodnost. Pro oblasti vzdálené 
od zástavby jsou stavěny i stanice v kontejnerizované podobě, které 
obsahují i moduly s generátory, napájecími i distribučními pumpami, 
filtračními stupni a reverzními osmózami; lze je navrhnout v širokém 
rozsahu kapacit a jsou schopné fungovat autonomně s dálkovou 
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správou. Systémy společnosti Watera zahrnují nejnovější inovace 
v technologiích membrán a řízení energie, které v kombinaci se 
zkušenostmi a know-how inženýrů skupiny Watera zajišťují dlouhou 
životnost a optimalizované provozní náklady. Ve všech případech je 
použit vlastní automatizační a řídící software určený pro PLC kontro-
léry zabudované do každé jednotky a umožňující vzdálené sledování 
všech kritických parametrů a ovládání jednotky.

Kromě těchto technologií pro komunální účely se Watera věnuje 
i řešením průmyslových čistících jednotek, které pokrývají potřeby 
čisté vody v celé řadě průmyslových odvětví. Typickými aplikacemi 
jsou úpravy vody jako čistého média pro energetiku, parní okruhy 
i chladicí věže, chladicí okruhy plastikářských a gumárenských závodů.

Poměrně rozsáhlé použití reverzní osmózy přinesla ekologicky 
motivovaná změna lakovacích technologií s potřebou velmi čisté 
vody pro výrobu i aplikaci vodou ředitelných nátěrových systémů. 
Schopnosti technologie reverzní osmózy však využívají i další od-
větví s potřebou čisté vody jako vstupní suroviny, například sklářský 
a keramický průmysl, různá odvětví chemického průmyslu včetně 
metalurgických provozů. 

Mikroelektronika, pravděpodobně jeden z nejrychleji se rozvíjejí-
cích průmyslových odvětví naší doby, vždy hledá spolehlivé metody 
a způsoby, jak zajistit dostupnost ultračisté vody, která je v tomto 
případě základním předpokladem výrobního procesu. Společnost 
Watera dodává systémy, které splňují vysoké standardy tohoto velmi 
náročného odvětví. 

S podobnými požadavky přicházejí velmi často i kosmetické a far-
maceutické výroby, kde je voda z reverzní osmózy také podrobena dal-
ší deionizaci a dezinfekci a splňuje požadavky nejvyšších standardů.

Velmi široký sektor se specifickými a náročnými požadavky na kva-
litu vody je potravinářský a nápojový průmysl. U mléčných výrobků, 
jako jsou mléko, jogurt a sýr, je zapotřebí voda s nízkou vodivostí pro 
výrobu páry, odpařovací kondenzátory, čištění lahví, CIP. U konzer-
vovaných výrobků je požadována vysoká kvalita vody především jako 
složky konečného produktu i pro výrobu páry. Pro pivovary, výrobu 
nealkoholických nápojů a ovocných šťáv je potřeba jako základní 
složka konečného produktu voda s regulovaným pH, mírnou tvrdostí, 
vodivostí a řízenou alkalitou. V tomto odvětví je velmi důležité dbát 
na místní regulatorní předpisy a technologie pečlivě designovat v sou-
ladu s požadavky místních úřadů, nicméně i tyto požadavky systémy 
skupiny Watera spolehlivě plní.

Ve všech jmenovaných aplikacích je základním úkolem reverzní 
osmózy vodu co nejúčinněji vyčistit, odstranit z ní rozpuštěné slož-
ky, které pak končí v odpadní vodě. Jsou ovšem specifické situace, 
kdy je potřeba funkci reverzní osmózy obrátit. Existují situace, kdy 
je surovinou přírodní voda či roztok s nízkou koncentrací cenné 
složky a požadavkem je koncentraci zvýšit. Mnohdy přitom nelze 

použít obvyklé chemické metody kvůli nežádoucímu ovlivnění slo-
žení. Energetická náročnost často diskvalifikuje odpařovací metody, 
zvlášť v situacích, kdy je cílová složka citlivá na tepelnou degradaci. 
V těchto případech se opět osvědčuje použití reverzní osmózy. S ak-
tuálně dostupnými typy membrán, s úpravou provozních podmínek 
a automatizací proplachových cyklů membrán je možno dosahovat 
překvapivě vysokých výstupních koncentrací rozpuštěných látek 
při relativné nízké energetické náročnosti, což je výhodné nejen pro 
získávání cenných substancí, ale též pro zakoncentrování a podstatné 
snížení objemu některých kritických odpadních vod před skládko-
váním. Systémy skupiny Watera určené pro tyto aplikace využívají 
možnost sériového řazení membránových stupňů s optimalizací 
několikaprůchodového toku upravované vody (multistage process) 
s cílem dosáhnout maximální účinnost tohoto procesu z pohledu 
výstupní kvality i minimalizace odpadních objemů.

Podstatně příjemnější a velmi úspěšná aplikace reverzní osmózy 
v tomto režimu se osvědčila v nápojovém průmyslu při zahušťování 
džusů a ovocných šťáv nebo při výrobě kondenzovaného mléka. Tro-
chu unikátní aplikací a lokální specialitou je i technologické zahuš-
ťování javorového sirupu před svařením, překvapivě úspěšně použité 
krátce po komerčním zpřístupnění reverzní osmózy. Oblast výroby 
nápojů nabízí řadu dalších možností pro nasazení reverzní osmózy, 
v řadě případů však použití brání platné předpisy, nejznámějším 
případem je zřejmě úprava vín. 

Už z tohoto stručného přehledu a při uvážení současného rychlého 
vývoje materiálů a řídicích a automatizačních systémů, které se re-
verzní osmózy týkají, lze předpokládat, že oblast úspěšných aplikací 
této efektivní technologie se bude i nadále rozšiřovat v mnoha nových 
i tradičních odvětvích. Společnost WATERA Czech spol. s.r.o. je 
ráda, že je významným účastníkem tohoto vývoje a je vždy nablízku 
zákazníkům při řešení jejich aktuálních specifických požadavků při 
úpravě vody i dalších aplikacích reverzní osmózy.

Ing. Petr Koubík
Technický manažer

tel.: +420 775 265 875

WATERA Czech spol. s r. o., 
člen skupiny WATERA International

K Šancím 50 
163 00 Praha 6 – Řepy 
tel.: +420 235 300 604 

e-mail: praha@watera.com 

www.watera.com
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Konference MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2017

Petr Hlavínek

Pod záštitou Jihomoravského kraje, odborné 
skupiny „Odvodnění urbanizovaných území 
CZWA“ a města Velké Bílovice pořádala firma 
ARDEC s.r.o. ve dnech 5.–6. října 2017 ve 
Velkých Bílovicích XVII. ročník konference 
„MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“. Me-
diálními partnery konference byly časopis 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ a internetový portál 
VODOVOD INFO. 

Hlavním partnerem konference byla firma 
HUBER CS, spol. s r.o. Partnery konference 
byly firmy ACO Stavební prvky, AQUA PRO-
CON s.r.o., AQUATIS, a.s., DHI a.s., ENVI-PUR 
s.r.o., VAG s. r.o., Mott MacDonald CZ, spol. 
s r.o., PORR a.s. , PREFA Brno a.s., VODA CZ, 
Zemský Rohatec s.r.o. 

Konference Městské vody 2017 si tradičně 
zachovala vysokou úroveň přednesených 
příspěvků. Program konference byl rozdělen 
do čtyř bloků. Celkem bylo předneseno 30 
příspěvků.

Konferenci zahájil za programový výbor Petr 
Hlavínek, který přivítal účastníky a poděkoval 
partnerům konference za podporu, bez které 
by nebylo možno konferenci a tradiční spo-
lečenský večer na zámku Lednice uspořádat 
na tak vysoké úrovni. Za skupinu odvodnění 
urbanizovaných území přivítala účastníky 
Ivana Kabelková.

Odborný blok byl zahájen příspěvkem 
Miroslava Vykydala „Voda a solidarita“, 
který se zamýšlel nad principy solidarity ve 
vodním hospodářství a jejími formami. Dru-
hým příspěvkem v této sekci byl příspěvek 
kolektivu autorů Kateřina Koutecká Hánová, 
Robin Hála, Lukáš Vlček „Plánování v oblasti 
vod – významné vlivy způsobené lidskou 
činností“, který se zabýval antropogenními 
vlivy měnícími přirozený stav vodních toků. 
Evžen Zeman přednesl příspěvek „Metodika 
odvození konsumpčních křivek pro malé 
vodní toky bez soustavného měření nástroji 
hydroinformatiky“, kde představil metodiku 
odvození konsumpčních křivek pro pilotní 
povodí na přítocích Sázavy.

Po přestávce na kávu a občerstvení, která 
poskytla příležitost k řadě neformálních 
diskuzí a návštěvě vystavovatelských firem, 
vystoupili Tomáš Metelka a Aleš Mucha 
s příspěvkem „Generely odvodnění – včera, 
dnes a zítra“, který mapoval vývoj generelů 
odvodnění urbanizovaných území. Postup 
výstavby čistírny odpadních vod pro Prahu 
přiblížil Jiří Rosický v příspěvku „Moderni-
zace ÚČOV Praha v roce 2017“. Jakub Raček 
přednesl příspěvek kolektivu autorů Jan 
Ševčík, Petr Hlavínek, Jakub Raček, Tomáš 
Chorazy, Jiří Kučerik, Vladimír Novák, Zdeněk 
Dufek „Mikrovlnná pyrolýza – technologie 
k efektivnímu využití čistírenských kalů“, 
který představil význam procesu pyrolýzy 
pro oběhové hospodářství. Posledním příspěv-
kem v dopoledním programu byl příspěvek 

kolektivu autorů Christian Pohl, Karel Pryl, 
Richard Vestner „Water 4.0 nejenom z pohledu 
hydroinformatiky“, který se zabýval procesem 
nazývaným čtvrtou průmyslovou revolucí.

Odpolední sekce ve velkém sále byla za-
hájena příspěvkem kolektivu autorů Ivana 
Kabelková, David Stránský, Kristýna Rybová, 
Pavel Raška, Lenka Slavíková „Kvalitativní 
a kvantitativní průzkum postojů k udržitel-
nému hospodaření se srážkovými vodami“, 
analyzujícím povědomí občanů o vodě, jejím 
případném nedostatku a nutnosti využívat 
dešťovou vodu. David Stránský přednesl 
příspěvek kolektivu autorů David Stránský, 
Ivana Kabelková, Luboš Harašta, Jan Macháč 
„Aplikace ekonomických nástrojů pro pod-
poru udržitelného nakládání se srážkovými 
vodami v obcích“, který se zabýval využitím 
různých úrovní zpoplatnění dešťových vod 
a přepadů z odlehčovacích komor pro pod-
poru hospodaření s dešťovými vodami. Jiří 
Vítek se v příspěvku „Hospodaření s dešťo-
vou vodou je základem adaptace na změnu 
klimatu, proto ho české stavebnictví musí 
přijmout jako systémové opatření“ zamýšlel 
nad současným stavem problematiky HDV. 
Posledním příspěvkem před přestávkou byl 
příspěvek Richarda Kuka a Jiřího Vítka „Pří-
klady využití HDV v současné praxi: od zdi 
ke zdi“, který popisoval negativní příklady 
vybraných projektů zahrnujících hospodaření 
s dešťovými vodami.

Po přestávce na kávu, která byla opět věno-
vána návštěvám vystavujících a partnerských 
firem, vystoupil Vojtěch Bareš a Martin 
Fencl s příspěvkem „Současné technologie 
monitoringu srážek ve městech s vysokým 
časoprostorovým rozlišením“ zaměřeným na 
popis aktuálních postupů, které jsou provo-
zovány a validovány v pilotních režimech. 
Jaroslav Slavíček představil současné trendy 
v příspěvku „Povrchové ochrany, nástroj pro 
zvyšování životnosti armatur v oboru čištění 
odpadních vod“. Jitka Zbořilová se věnovala 
stavu prefabrikace v příspěvku „Betonové 
prefabrikované dešťové nádrže“ a Juraj Bar-
borik přednesl příspěvek „Ekologická a eko-
nomická výstavba a obnova vodovodních 
a kanalizačních sítí“. Poslední příspěvek 
v této sekci, „Vložkování historických stok 
tvarovkami z taveného čediče“, přednesl 
Štěpán Moučka.

Odpolední sekce v malém sále byla zahá-
jena příspěvkem autorů Karla Hartiga a Soni 
Jonášové „Kaly a cirkulární ekonomika“, 
který představil nové trendy ve zpracování 
čistírenských kalů. Igor Rusník přednesl pří-
spěvek „Intenzifikace čistírny odpadních vod 
Opatovice“. Příspěvek kolektivu autorů Vladi-
mír Habr, Luboš Stříteský, Radka Pešoutová, 
Taťána Halešová, Robert Hrich a Josef Šebek 
se zabýval „Provozními zkušenostmi s techno-
logiemi pro dočištění komunálních odpadních 

vod“, kde byly představeny výsledky ověření 
pilotních jednotek využívajících sonolýzy 
ozonu, kombinace mikrosítové filtrace s UV 
zářením a dávkováním peroxidu vodíku 
a ultrafiltrační jednotky s adsorpcí na aktivní 
uhlí k dočištění komunálních odpadních vod 
realizovaného v rámci projektu LIFE2Water 
na ČOV Brno–Modřice. Radek Vojtěchovský 
přednesl příspěvek kolektivu autorů Radek 
Vojtěchovský, Daniel Vilím, Miroslav Maršík 
„Technologie MBR – realizace a provozní zku-
šenosti“, kde popsal dvě membránové ČOV 
s kapacitou 1950 a 650 ekvivalentních obyva-
tel, a Stanislav Malaník příspěvek „Možnosti 
energetických úspor při návrhu kanalizačních 
čerpacích stanic“.

Po přestávce na kávu prezentovala Petra 
Hrušková příspěvek kolektivu autorů Petra 
Hrušková, Tomáš Brabenec a Milan Drda 
„Membránová úprava vody keramickou mem-
bránou“, který se zabýval výsledky a zkuše-
nostmi z reálného provozu a poloprovozu. Jiří 
Beneš přednesl příspěvek „Využití ozonu pro 
odbourávání mikropolutantů“, Jiří Kratěna, 
Miroslav Končík a Václav Novák příspěvek 
„Čerpací stanice surové vody Želivka – od stu-
die k realizaci“ a Michal Holubec prezentoval 
příspěvek kolektivu autorů Jaroslav Hrudka, 
Štefan Stanko, Michal Holubec a Ivona 
Škultétyová „Posúdenie efektívnej redukcie 
povrchového odtoku z intravilánu mestskej 
časti Levice“.

Páteční dopolední sekce ve velkém sále 
byla zahájena příspěvkem Petra Kuby, Lucie 
Cochlárové, Viktora Slámy, Vladimíra Havlíka 
a Stanislava Hanáka „Hlavní čerpací stanice 
ÚČOV Praha – koncepce řešení a koordinace 
projektové přípravy pomocí 3D modelování“, 
který se zabýval popisem funkce hlavní čer-
pací stanice, představující svou konstrukcí 
a maximálním čerpaným množstvím odpad-
ních vod 8,2 m3/s až do průtoku 11,2 m3/s za 
dešťových stavů v České Republice unikátní 
vodohospodářskou stavbu. Marek Maťa 
a David Hrabák přednesli příspěvek „20 let 
pražského povodňového modelu“ a Milan 
Suchánek přednesl příspěvek kolektivu au-
torů Morten Just Kjølby a Milan Suchánek 
„Modelování problematiky H2S ve vztahu 
ke stokové síti“ popisující modul vyvinutý 
v rámci programového prostředku Mike Ur-
ban, který umožňuje identifikovat oblasti se 
zvýšeným rizikem vzniku zápachu a koroze 
způsobené sirovodíkem. Stanislav Malaník 
přednesl příspěvek kolektivu autorů Petr 
Hluštík, Jiří Novotný, Ivo Korytář a Stanislav 
Malaník „Možnosti odstranění zápachu na 
stokové síti“. 

Po přestávce na kávu vystoupil Vojtěch 
Bareš s příspěvkem kolektivu autorů Vojtěch 
Bareš, Tomáš Picek, Tereza Regnerová a Pa-
vel Martan „Hydraulické řešení sdruženého 
kanalizačního objektu v lokalitě Tábor“ po-
pisujícím hydraulický model, který přináší 
detailní informace o proudění, kapacitě, 
hydraulických veličinách a procesech v navr-
žené geometrii celé soustavy objektů. Dalším 
příspěvkem byl příspěvek kolektivu autorů 
Jaroslav Pollert, Ondřej Švanda, Jiří Procház-
ka, Iva Johanidesová a Andrea Benáková 
„Měření vlastností kalu na dosazovacích nádr-
žích Ústřední čistírně odpadních vod“, který 
ukázal na možnosti posouzení vlastností kalu 
na současné dosazovací nádrži v Ústřední čis-
tírně odpadních vod v Praze. Tomáš Studnička 
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přednesl příspěvek „Aplikace CDF simulací 
ve vodním hospodářství“, ve kterém seznámil 
s možnostmi využití CFD simulací v oboru 
stokování a čištění odpadních vod. Zdeněk 
Dufek vystoupil s příspěvkem kolektivu auto-
rů Petr Fiala, Zdeněk Dufek, Jitka Matějková 
„Vybrané aspekty zadávací dokumentace při 
výběru dodavatele na výstavbu kanalizace“. 
Poslední příspěvek kolektivu autorů Petr 
Hlavínek, Zdeněk Dufek Jakub Raček, Michal 
Úterský, Tomáš Janas, Jan Ševčík, Martina 
Mikešová, Ladislav Roušar „Posouzení maxi-
málních zisků tepla pro Polyfunkční objekt 
Koliště-Vlhká“, který se zabýval návrhem 
odběru odpadních vod z kmenové stoky „C“ 
v ulici Vlhká a umístění tří tepelných výmě-
níků RoWin8 od firmy HUBER CS spol. s.r.o. 
v plánovaném Polyfunkčním objektu Koliště-
-Vlhká s kancelářskými prostorami v městě 
Brně, přednesl Jakub Raček.

Sborník z konference je možné si objednat 
na www.ardec.cz.

V rámci konference proběhla doprovodná 
výstava, kde se prezentovala řada význam-
ných firem působících v oboru. Kromě partne-
rů konference vystavovaly firmy AVK VODKA 
s.r.o., DISA, v.o.s., EUTIT, s.r.o., GEREX, GE-
-TRA s.r.o., K + H Čerpací technika, Prostředí 
a fluidní technika, s.r.o., SAINT-GOBAIN, 
Tran-Sig-Ma, spol. s r.o., WAVIN OSMA.

První den konference byl zakončen spole-
čenským večerem na státním zámku Lednice. 
Večer poskytl prostor pro řadu neformálních 
diskusí i získání osobních kontaktů mezi 
účastníky konference. K poslechu hrála cim-
bálová hudba BAOBAB. Pro účastníky byla 
přichystána ochutnávka moravských vín ze 
špičkových vinařství „Vinařství Mádl“, „Am-
pelos“, „Baloun“ a „Pod Hradem“. Program 
společenského večera byl doplněn o vystou-
pení iluzionisty „Šeklina“ a velmi zajímavé 
koltové vystoupení mladé dámy ANY.

Bohaté občerstvení zajišťovala cateringová 
firma Royal Party servis s.r.o – ta nám připra-
vila vynikající raut, který byl k dispozici až do 
ukončení společenského večera.

Sedmnáctý ročník konference potvrdil, 
že konference „Městské vody“ si zachovává 
přízeň účastníků, o čemž svědčí velmi aktivní 
účast více než 320 delegátů z výzkumných 
ústavů a vysokých škol, projekčních i doda-
vatelských firem, provozovatelů kanalizací 
i zástupců obecních zastupitelstev, ČIŽP apod. 
Všem zúčastněným pořádající firma velmi 
děkuje za přízeň. Výběr fotografií přibližující 
atmosféru konference, přednáškového sálu, 
výstavního sálu i společenského večera s bo-
hatým kulturním programem je možno nalézt 
na barevné dvojstraně uvnitř tohoto čísla, 
galerie fotografií je také umístěna na stránce 

http://mestskevody.ardec.cz/ a facebooku 
Městské vody.

Přípravy XVIII. ročníku konference a vý-
stavy „Městské vody–Urban Water“, která se 
bude konat 4. a 5. října 2018, již byly zahájeny. 
Programový výbor konference bude pracovat 
ve složení Petr Hlavínek, Vladimír Habr, Aleš 
Mucha, Karel Pryl, Ivana Kabelková, Richard 
Kuk, Zdeněk Dufek a Petr Hluštík. Konference 
„Městské vody 2018“ bude tradičně zaměřena 
na vodní hospodářství v roce 2018, vodní 
zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních 
zdrojů, koncepci řešení městského odvodnění, 
městské vodní toky, protipovodňovou ochranu 
ve vztahu k městskému odvodnění, progresiv-
ní technologie čištění odpadních vod, techno-
logické procesy ČOV a zkušenosti z realizace 
staveb městského odvodnění.

Společenský večer se bude konat opět 
v atraktivním prostředí zámku Lednice. Vel-
kou pozornost znovu věnujeme výběru špičko-
vých vinařství, stejně jako přípravě společen-
ského programu konference. Další informace 
je možno získat na stránce http://mestskevody.
ardec.cz/ nebo na facebooku Městské vody. 
Těšíme se na setkání ve Velkých Bílovicích na 
konferenci „Městské vody–Urban Water 2018“ 
ve dnech 4.–5. října 2018.

Petr Hlavínek, hlavinek.p@fce.vutbr.cz

Konference VODNÍ TOKY 2017

Jan Plechatý

Článek shrnuje výsledky konference s mezi-
národní účastí Vodní toky 2017, která proběh-
la ve dnech 21. a 22. listopadu 2017 v Hradci 
Králové. Hlavními organizátory byly jako 
v minulém roce Česká vědeckotechnická vo-
dohospodářská společnost, z.s., státní podniky 
Povodí a Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 
a.s., ve spolupráci se státním podnikem Lesy 
ČR a společnostmi Sweco Hydroprojekt, a.s., 
Aquatis, a.s., a DHI, a.s. Konference se konala 
pod záštitou ministra zemědělství Mariana 
Jurečky a primátora města Hradce Králové 
Zdeňka Finka.

Lze konstatovat, že zájem z řad správců 
povodí, správců vodních toků, projektových 
a inženýrských firem, dodavatelů a výrobců 
a též zástupců samospráv a státní správy 
včetně zástupců Ministerstva zemědělství 
a Ministerstva životního prostředí je stále 
vysoký. Letos jsme evidovali 363 účastníků, 
takže přednáškový sál hotelu Černigov byl 
opět přeplněn.

Ani mezi hlavními partnery konference, 
kterými jsou významné stavební firmy půso-
bící ve vodním hospodářství – SMP CZ, a.s., 
Metrostav CZ, a.s., VCES, a.s. a POHL, a.s., 
nedošlo ke změnám.

Odborné zaměření konference bylo oriento-
váno do těchto hlavních okruhů souvisejících 
se správou vodních toků:

• extrémní hydrologické jevy (sucho, povod-
ně);

• financování, legislativa, výzkum;
• technická opatření na vodních tocích.

Zahájení konference
Jiří Valdhans jménem organizátorů přivítal 
čestné předsednictvo konference, jmenovitě 
primátora města Hradce Králové Zdeňka Fin-
ka, náměstka ministra zemědělství pro řízení 
sekce vodního hospodářství Aleše Kendíka, 
předsedu SOVAK ČR Františka Baráka a dále 
zástupce hlavních organizátorů konference 
– místopředsedu ČVTVHS Antonína Tůmu 
a představitele státních podniků Povodí – 
Mariána Šebestu, generálního ředitele Povodí 
Labe.

Konferenci slavnostně zahájili zdravicemi 
primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink, 
náměstek ministra zemědělství pro řízení 
sekce vodního hospodářství Aleš Kendík 
a dále František Barák a Marián Šebesta. 

Jiří Valdhans, ředitel společnosti Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba, a.s., přivítal jmé-
nem organizátorů mezi účastníky významné 
hosty konference, a to zástupce ministerstva 
životního prostředí Jana Kříže, náměstka mi-
nistra pro řízení sekce fondů, představitele 
dalších organizátorů konference – generální 
ředitele státních podniků Povodí a zahraniční 

hosty – delegaci Slovenského vodohospodář-
ského podniku v čele s technickým ředitelem 
Pavlem Virágem a tradičního účastníka kon-
ference Christiana Korndörfera, vedoucího 
úřadu pro životní prostředí města Drážďany.

Úvodem Jiří Valdhans uvedl, že tato již 
15. konference Vodní toky připomíná udá-
losti před 20 a 15 lety, kdy Českou republiku 
postihly katastrofální povodně. Připomněl 
vysokou míru solidarity s postiženými po-
vodněmi v kontrastu ke značné neochotě lidí 
při současné přípravě preventivních protipo-
vodňových opatření. Současně upozornil na 
nutnost uplatňování komplexního přístupu 
při přípravě opatření proti dopadům povodní 
stejně jako dopadům sucha.

Přednášky 1. bloku
Dvě úvodní prezentace byly poněkud netra-
diční, neboť reagovaly na povodňové události 
roku 1997 a 2002. Tento blok přednášek za-
hájil Pavel Punčochář, který svoji prezentaci 
doprovodil záznamem pořadu České televize 
„Aréna“ ze srpna 1997, ve kterém tehdy osob-
ně usedl do „horkého křeslo“ a slovně soupeřil 
se svými ekologickými oponenty na téma,  
„zda byly současné vodní stavby a meliorace 
významnou příčinou těchto katastrofálních 
povodní a zda si tedy lidé svými zásahy do 
přírody povodně sami způsobili“. Tehdejší 
ředitel Výzkumného ústavu vodohospodář-
ského Pavel Punčochář za vodohospodáře 
hájil názor, že i v 18. století, kdy příroda byla 
ještě nedotčena umělými zásahy do krajiny, 
by takovéto povodně měly přibližně stejné 
negativní dopady.

Po 20 letech Pavel Punčochář komentoval 
průběh této diskuse v prezentaci, kterou na-
zval „Co se (ne)změnilo?“ Důležité bylo v roce 
1997, že výsledkem tohoto argumentačního 
soupeření vodohospodář Pavel Punčochář 
nad svými oponenty před diváky zvítězil, 
a to poměrem hlasů 2233 ku 1206. Závěrem 
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položil otázku: Jaký poměr by byl při stejném 
hlasování po 20 letech?

K těmto povodňovým událostem násle-
dovala krátká „reminiscence“ profesora 
Vojtěcha Broži, který konstatoval, že do roku 
1997 „povodně“ v zásadě nikoho nezajímaly. 
Připomněl např. aktivitu ČSVTVHS, která na 
téma rizika povodní připravila v roce 1995 se-
tkání s poslanci Parlamentu ČR – s nepatrným 
zájmem politiků a novinářů. Zejména zmínil 
dopad současných mediálních informací 
o zásadním řešení ochrany před povodněmi 
zvýšením retenční schopnosti krajiny a sou-
časně si kladl otázku – jak toho reálně dosáh-
nout? Věnoval se též účinkům přerozdělování 
prostorů vodních nádrží i účinkům „suchých 
nádrží“. Konstatoval nízký „vodohospodářský 
efekt“ budování podélných hrází či mobilních 
protipovodňových stěn.

Další prezentací 1. bloku byla přednáška 
předsedy Svazu vodního hospodářství ČR 
a generálního ředitele Povodí Vltavy Petra 
Kubaly. Svoji prezentaci nazval „Začarovaný 
kruh“, který spojil s „přirozeným koloběhem 
vody v přírodě“, jež je ovlivňován nejen 
zásahy vodohospodářů, ale též různými spe-
cifickými zásahy politiků veřejné správy. V té 
souvislosti si kladl otázky: Co je prioritním 
zájmem občanů? Umíme připravovat výhle-
dová koncepční opatření? Vždy však platí: 
Je potřeba zajistit dostatek vody pro nás i pro 
budoucí generace, tj. zejména zásobování pit-
nou vodou, energetiku, závlahy, přírodu apod.

Následovala aktuální informace Jana 
Kříže z Ministerstva životního prostředí 
o financování projektů ke snížení rizika po-
vodní a zmírnění dopadů sucha z evropských 
a národních zdrojů.

Nejprve stručně shrnul aktivity ministerstva 
v rámci řešení problémů sucha a nedostatku 
vody tím, že se ve spolupráci s MZe zabývá 
zejména přípravou novely vodního zákona 
(zařazením samostatné hlavy k problematice 
sucha), plněním Strategie před následky su-
cha a nedostatku vody podle usnesení vlády 
č. 528/2017, i prověřováním alternativních 
zdrojů pitné vody.

Dále připomněl relevantní prioritní osy 
OPŽP 2007–2013: v prioritní ose 1 (zejmé-
na specifické cíle v oblasti protipovodňové 
ochrany a hospodaření se srážkovými vodami 
v intravilánech měst a obcí), prioritní ose 4 
(ochrana a péče o přírodu a krajinu, zejména 
specifický cíl „posílení přirozené funkce kra-
jiny“). Současně představil i probíhající výzvy 
k předkládání žádostí o podporu i harmono-
gram dalších výzev a též i příklady některých 
realizovaných projektů.

Připomněl i výzvy národního programu 
Životní prostředí, který je financován ze 
zdrojů Státního fondu životního prostředí. 
Konkrétně v oblasti „vod“ představil současný 
podprogram, zaměřený na „průzkum, posílení 
a budování zdrojů pitné vody“, i budoucí 
v roce 2018 – „zdroje vody“.

Pavel Virág informoval o problematice 
současné správy vodních toků a souvisejících 
technických opatřeních. Kromě představení 
současné činnosti Slovenského vodohospo-
dářského podniku uvedl, že v roce 2017 pod-
nik spolupracoval při přípravě novely vodní-
ho zákona, která byla vyvolána aplikací čl. 4.7. 
Rámcové směrnice v tom smyslu, že „každou 
novou činnost s možným vlivem na útvary vod 
je třeba posoudit z hlediska vlivu na dosažení 

environmentálních cílů“. Splnění této povin-
nosti bude podmínkou pro povolování staveb 
a vydání rozhodnutí o jejich umístění. Dále 
se podnik podílel na aktualizaci „Strategie 
environmentální politiky do roku 2030“ nebo 
„Akčním plánu na řešení důsledků sucha 
a nedostatku vody“.

Dále informoval o realizaci konkrétních 
projektů v rámci OPŽP 2014–2020, zaměře-
ných na tyto oblasti podpory:
• protipovodňová ochrana;
• odstraňování migračních bariér.

Dále prezentoval některé připravované 
a realizované projekty preventivní protipo-
vodňové ochrany realizované ze státního 
rozpočtu a vlastních zdrojů podniku, jako 
např. protipovodňová opatření na řece Nitře 
nebo opravy těsnění na významných vodních 
dílech ve správě podniku (např. asfaltového 
těsnění na svazích kanálu VD Gabčíkovo).

Odpolední program 1. dne
První prezentací odpoledního programu 
byla krátká reminiscence Christiana Korn-
dorfera – 15 let od povodně v Drážďanech. 
Povodňovou událost z roku 2002, která způ-
sobila městu Drážďany škody vyšší než 1 200 
mil. eur, spojil s obecnou teorií klimatických 
změn. Dále rekapituloval veškerá technická 
a organizační opatření, která město dosud 
realizovalo, případně ještě plánuje k minima-
lizaci negativních dopadů příštích průchodů 
velkých vod.

Další část odpoledního programu byla ori-
entována na konkrétní projekty připravova-
ných nebo realizovaných staveb na ochranu 
před povodněmi a účinky přírodě blízkých 
a technických opatření.

Tomáš Bělaška z Povodí Moravy, s.p., shr-
nul postup koncepčních příprav i dosavadní 
postup realizace jednotlivých dílčích etap 
ochrany Olomouce před povodněmi. Koncep-
ce řešení vycházela z mezinárodního projektu 
„Flood management in the Czech Republic“, 
který se zabýval protipovodňovými opatření-
mi v celém povodí řeky Moravy. 

Příprava a výstavba protipovodňových 
opatření byla z důvodů územních i časových 
rozdělena do 4 etap, z nichž etapa I a etapa 
II. A již byly dokončeny a etapa II. B bude za-
hájena v roce 2018. K dosažení maximálního 
efektu je využívána kombinace technických, 
přírodě blízkých a organizačních opatření. 

Václav Svejkovský z Povodí Ohře, s. p., 
prezentoval koncepční úvahy a dosavadní 
studijní práce týkající se záměru převedení 
vody z povodí Ohře do Rakovnického potoka 
v povodí Vltavy, které se vyznačuje častými 
obdobími nedostatku vody. Dosavadní studie 
prokázaly, že po hydrologické a technické 
stránce je možné převod vody realizovat. Uká-
zaly se však nejistoty v oblasti životního pro-
středí, majetkoprávních vztahů i provozování 
vodohospodářské soustavy tvořící tento převod 
vody. Významným kritériem pro rozhodování 
o možnosti realizace a provozu této soustavy 
budou i investiční a provozní náklady.

Společnosti ŠINDLAR s.r.o. a HG Partner 
s.r.o. představily projektovou a inženýrskou 
přípravu suché nádrže na toku Krounka 
v Kuříně s prioritní funkcí zadržení a trans-
formace povodňových průtoků do odeznění 
povodně na řece Novohradce. V roce 2015 
bylo vydáno územní rozhodnutí a je realizo-
vána projektová dokumentace ke stavebnímu 

povolení. Projednávání řešení projektu bylo 
výsledkem hledání kompromisů mezi často 
zcela protichůdnými požadavky všech dotče-
ných subjektů.

Autoři Jiří Petr a Tomáš Kacálek z Povodí 
Labe, s. p., se zabývali srovnáním vlivu vod-
ních nádrží, rybníků a mokřadů na hospoda-
ření s vodou. Cílem příspěvku bylo poukázat 
na některé nedostatky v argumentaci použí-
vané na podporu přírodě blízkých opatření 
a upozornit na zásadní rozdíly mezi účinky 
těchto opatření v porovnání s „technicky 
orientovanými“ opatřeními, jako je výstavba 
vodních nádrží.

David Veselý z Povodí Moravy, s. p., pre-
zentoval záměr protipovodňových opatření na 
území města Brna, navrhovaných na základě 
studie proveditelnosti „Přírodě blízkých POP 
a revitalizace údolní nivy hlavních brněn-
ských přítoků“ podporované z OPŽP. Koor-
dinovaným postupem Povodí Moravy, s.p., 
a Statutárního města Brno je připravován 
komplex přírodě blízkých opatření, z nichž 
dílčím řešením zajišťovaným Povodím Mora-
vy, s. p., bude 6 staveb povodňové a migrační 
optimalizace jezů. 

Souběžně statutární město Brno zajišťuje 
zapojení řeky Svratky do urbánního prostoru 
města („Nábřeží řeky Svratky“) a dále přírodě 
blízká protipovodňová opatření na řece Svi-
tavě. Na základě studie „Prověření ovlivnění 
průtoků povodně při realizaci prvních etap 
PPO“ vzešla potřeba zařadit do prioritních 
etap také realizaci suché nádrže Chrlice.

Autoři Michal Koupil a Libor Jedlička 
z Lesů ČR, s.p., shrnuli technická opatření 
připravovaná a realizovaná na vodním toku 
Hodonínka v povodí Dyje. 

Dokončena již byla stavba „Úprava Ho-
donínky v Olešnici na Moravě“ s cílem 
zkapacitnění koryta na Q20 úpravou příčného 
profilu vodního toku a dále „Úprava Hodo-
nínky v okolí obce Štěpánov nad Svratkou“ 
za účelem stabilizace splaveninového režimu 
a tlumení energie vody, při zachování migrač-
ní propustnosti a souladu stavby s přírodou. 

V roce 2018 se předpokládá zahájení stavby 
„Hodonínka v k.ú. Křtěnov“, jejímž účelem 
je zkapacitnění koryta vodního toku a jeho 
stabilizace, čímž dojde k zajištění ochrany při-
lehlých nemovitostí před zvýšenými průtoky 
v intravilánu obce Křtěnov.

Poslední prezentací 1. dne konference 
byla přednáška prof. Jaromíra Říhy z Ústa-
vu vodních staveb v Brně. Konstatoval, že 
při použití deterministického přístupu při 
navrhování objektů se stanovují tzv. charakte-
ristické hodnoty reprezentující destabilizující 
a stabilizující účinky. Nejistoty ve vstupních 
datech se sdružují do bezpečnostní rezervy, 
kvantifikované při posuzování bezpečnosti 
vodního díla stupněm bezpečnosti, který se 
porovnává s hodnotou předepsanou technic-
kým předpisem. 

Alternativou tohoto „tradičního“ přístupu 
je použití dílčích součinitelů (mezních stavů), 
kdy se do podmínky mezního stavu zavádí 
dílčí součinitele spolehlivosti a významu 
konstrukce. Tato metoda je v současné době 
preferována většinou platných předpisů. 

Ve své prezentaci porovnával oba zmíněné 
přístupy a uvedl některé příklady použití. 

Program druhého dne…
… konference se tradičně orientoval na opat-
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ření na vodních tocích zaměřená na zlepšení 
vodního režimu v krajině.

Byl zahájen prezentací Davida Veselého 
z Povodí Moravy, s. p., na téma „Občasné 
a vysychavé toky, moderní evropské trendy“. 
Sdělil, že téměř polovinu světové říční sítě 
tvoří občasné a vysychavé toky, označované 
zkratkou IRES (Intermittent Rivers and Ephe-
meral Streams), které mají překvapivě nezane-
dbatelné ekosystémové služby a mají bohatou 
diverzitu. Informoval o založení projektu 
SMIRES v rámci programu COST, který v ev-
ropském měřítku vytváří otevřený prostor 
a uvolňuje potenciál pro řešení problematiky 
IRES. Úkoly projektu jsou rozděleny do šesti 
pracovních skupin:
• hydrologie IRES;
• vliv změn na plnění ekosystémových služeb 

IRES;
• biochemické procesy vázané na vodní a te-

restrické prostředí IRES;
• bioindikátory a hodnocení dobrého ekolo-

gického stavu IRES;
• synergie ve výzkumu IRES v evropském 

měřítku, sdílení dat;
• management IRES.

Tradiční účastník konference Vodní toky 
Ing. Tomáš Just z AOPK zaměřil svoji pre-
zentaci na vysvětlení pojmů „revitalizace“ 
a „renaturace“ v souvislosti se správou vod-
ních toků i současnou legislativu. Na čtyřech 
možných situacích popsal, kdy je vhodné 
orientovat se na revitalizaci vodního toku 
a kdy na renaturaci, včetně omezení, na která 
renaturace narážejí.

Marian Čiernik, ředitel odboru vody v kra-
jině a odstraňování povodňových škod MZe, 
informoval účastníky konference o realizaci 
podprogramu 129 292 – Podpora opatření na 
drobných vodních tocích, rybnících a malých 
vodních nádržích, ve kterém je na roky 2016 
až 2020 alokována částka 1 mld. Kč. Hlavními 
cíli podprogramu jsou:
• zajištění funkce vodního toku;
• péče o koryta vodního toku;
• zlepšené užitné hodnoty staveb na vodních 

tocích;
• zvýšení zásob vody v krajině.

V rámci prezentace představil několik 
dokončených staveb financovaných z tohoto 
podprogramu.

Společnou prezentací AQUATIS, a. s., a Po-
vodí Moravy, s. p. (Tomáš Roth a David Fína) 
byla představena projektová a inženýrská 

příprava stavby PPO Rapotín – přírodě blízká 
protipovodňová opatření na řece Desné, která 
zajistí ochranu území na Q50. Jedná se o pří-
pravu přírodě blízkého protipovodňového 
opatření, které vedle zkapacitnění stávajících 
mostních profilů, jezových objektů a spádo-
vých stupňů představuje i výstavbu ochran-
ných hrází a zdí podél řeky Desné. V inun-
dačních územích se navrhuje kombinace 
obtokových ramen pro zprůtočnění údolního 
profilu s dalšími revitalizačními opatřeními. 
Stavba získala dotaci z OPŽP a měla by být 
zahájena již v roce 2018.

Tereza Davidová z odboru ochrany vod 
MŽP přiblížila současné aktivity ministerstva 
při řešení otázek sucha. Zejména zmínila hlav-
ní strategické dokumenty řešící sucho, včetně 
práce mezirezortní komise VODA – SUCHO. 
Připomněla materiál „Návrh koncepce ochra-
ny před následky sucha pro území ČR“ , který 
byl dne 24. 7. 2017 schválen vládou.

Dále uvedla projekt MŽP – on-line systém 
pro zvládání sucha, který bude operativním 
nástrojem pro řízení suché epizody. Na MŽP 
vzniká i Metodický pokyn pro sestavení 
Plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody. 
Závěrem popsala preferovaný postup MŽP při 
řešení sucha a nedostatku vody.

Martin Poláček z Povodí Vltavy, s. p., ve 
své prezentaci popsal širokou problematiku 
procesu úpravy vodních toků od přípravy 
projektu až po jeho realizaci. Soustředil se 
zejména na zkušenosti investora na stavbách 
zkapacitnění a technických úprav zejména 
drobných vodních toků a dále staveb „rybích 
přechodů“. Svoji prezentaci doprovodil řadou 
konkrétních příkladů realizovaných staveb 
s tím, že poukázal na problémy spojené nejen 
s přípravou těchto staveb, ale i vyhodnoce-
ním jejich účinků, zvláště v případě rybích 
přechodů.

Jana Shánělová z Povodí Labe, s. p., se za-
bývala problematikou péče o břehové porosty 
v souvislosti s právy a povinnostmi, které 
ukládá vodní zákon. Zmínila častou situaci, 
kdy je do břehových porostů zasahováno za 
jiným než vodohospodářským účelem, kon-
krétně v případě, kdy odstranění břehových 
porostů je provedeno z důvodu ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy podle 
zákona o drahách. Konstatovala povinnosti 
správce vodního toku získat řadu správních 
povolení (která by při běžné péči o břehové 
porosty neměl), ale zejména problematiku 

vystavení se komplikovanému výkladovému 
rozporu mezi předpisy MŽP a MD. 

Posledním vystoupením na konferenci byla 
přednáška skupiny autorů z Vodohospodář-
ského rozvoje a výstavby, a.s., České země-
dělské univerzity a Biologického centra AV 
ČR, v.v.i., kterou prezentoval Milan Hladík. 
Představil zahájení dvou projektů za finanční 
podpory Technologické agentury ČR, které 
pod vedením společnosti Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s. testují technické mož-
nosti, jak podpořit vývoj ekosystému ve vodní 
nádrži a jak omezit negativní vliv nádrže na 
rybí osádku v toku nad nádrží. 

První projekt se zabývá „plovoucími zelený-
mi ostrovy“ jako perspektivní alternativou pro 
zlepšení ekologického potenciálu a podporu 
rozvoje litorálních společenstev na vodních 
nádržích.

Druhým projektem je vývoj technického 
opatření k zamezení migrace nežádoucích 
druhů ryb na nádrž Lipno, za účelem podpory 
obnovy populace pstruha obecného a perlo-
rodky říční. 

Moderující druhého dne konference An-
tonín Tůma z Povodí Moravy uzavřel konfe-
renci VODNÍ TOKY 2017 závěrečným slovem, 
kterým pozitivně hodnotil výběr odborných 
témat i vyvolanou diskusi a konstatoval, že 
zájem o konferenci potvrdil aktuálnost pro-
jednávané problematiky. 

Závěrem konstatoval, že si konference i po 
tolika letech drží vysoký standard a trvalý 
velký zájem vodohospodářů. Poděkoval nejen 
hlavnímu organizátorovi konference – spo-
lečnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 
a.s., ale též hlavním partnerům konference, 
kterými byly významné stavební firmy 
působící ve vodním hospodářství: SMP CZ, 
a.s., Metrostav, a.s., POHL cz, a.s. a VCES, a.s. 
Bez jejich přispění by organizace tak velké 
akce byla obtížná.

 Současně informoval, že přednášky prezen-
tované na konferenci jsou uvedeny ve vydaném 
sborníku, a dále upozornil, že na webových 
stránkách www.vrv.cz a www.cvtvhs.cz jsou 
k dispozici všechny prezentace přednášejících.

Příští, již 16. ročník konference Vodní toky 
se uskuteční na tradičním místě v Hradci 
Králové ve dnech 20. a 21. listopadu 2018. 

Ing. Jan Plechatý
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

plechaty@vrv.cz
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Ohlédnutí za rokem stříbrného 
jubilea CzWA
Čtenáři časopisu Vodní hospodářství si jistě všimli, že 
čísla roku 2017 byla označena logem stříbrného jubilea 
CzWA. V prvním čísle nového ročníku se tedy ohlédně-
me za tímto jubilejním rokem i za celou 25 letou historií 
Asociace pro vodu ČR (CzWA) a směry její činnosti.

Vznik asociace jako AČE ČR a její přeměna 
v CzWA
Během roku 1992 byla připravena koncepce nového 
sdružení, které by mělo dva hlavní cíle:
• organizovat výměnu informací pro pracovníky oboru 

na národní i mezinárodní úrovni, přičemž by tato 
nová organizace garantovala profesionální úroveň 
takových akcí, 

• poskytovat expertní služby firmám, státní správě i samosprávě 
a pomoci jim tak orientovat se v tehdejší záplavě informací, mnohdy 
pochybné úrovně.
Po projednání základního směřování nové odborné společnosti byl 

ustaven přípravný výbor, který připravil základní dokumenty (stanovy 
a organizační řád) nové společnosti, pro kterou vykrystalizoval název 
Asociace čistírenských expertů České republiky. Tento přípravný 
výbor pracoval ve složení:
– doc. Ing. Jiří Wanner, CSc.,
– Ing. Oldřich Šamal,
– doc. Ing. Zdeněk Koníček, CSc.,
– Ing. Miroslav Sedláček, CSc.,
– Ing. Petr Stupka,
– Ing. Ivo Šorm.

Výbor dokončil stanovy nové Asociace v listopadu 1992 a předložil 
je ke schválení Ministerstvu vnitra, které stanovy schválilo dne 1. 12. 
1992 pod reg. č. VSC/1-16699/92-R. Od samého počátku bylo sídlem 
Asociace Brno. Podle schválených stanov pracovala Asociace až do 
27. 1. 1998, kdy byla provedena jejich první změna.

Přípravný výbor pracoval na svolání ustavující valné hromady 
a dopracovával další materiály Asociace. Ustavující valná hromada 
Asociace se konala dne 23. 3. 1993 na VŠCHT Praha, na které byl 
předložen návrh kandidátky výboru:
– RNDr. Jiří Batěk, CSc.,
– Ing. Simona Čižinská, CSc.,
– JUDr. Zbyněk Mařík,
– Ing. Jaroslav Niče,
– Ing. Radomír Polcar,
– Ing. Miloš Rak, CSc.,
– Ing. Miroslav Sedláček, CSc.,
– Ing. Oldřich Šamal,
– doc. Ing. Jiří Wanner, CSc.
a revizní komise:
– Ing. Pavel Jeníček, CSc.,
– Ing. Vok Malínský, CSc.,
– Ing. Petr Soukup.

Ustavující valné hromady se zúčastnilo 50 řádných členů AČE ČR. 
Již v průběhu voleb však došlo k jistým změnám, kdy do výboru nebyl 
zvolen kandidující JUDr. Mařík, který byl nahrazen Ing. Barchánkem 
a v revizní komisi byl Ing. Soukup nahrazen dr. Sojkou. Ještě ten samý 
den proběhlo zasedání nově zvoleného výboru, na kterém byl zvolen 
první předseda Asociace doc. Jiří Wanner.

Asociace se poměrně zdárně a rychle rozrůstala co do 
počtu členů i odborností, které postupně pokrývala od-
bornými skupinami vznikajícími od druhé poloviny 90. 
let. Na začátku nového století Asociace obsáhla všechny 
specializace spadající pod pojem „čistírenství“ a postup-
ně začala zasahovat i mimo rámec daný názvem. Je proto 
přirozené, že již tehdy začaly kontakty s tehdejší Česko-
slovenskou asociací vodárenských expertů. Možnost užší 
spolupráce byla konzultována již na valné hromadě AČE 
ČR v r. 2004. Od té doby probíhaly občasné konzultace 
prof. Wannera za AČE ČR s doc. Dolejšem, předsedou 
výboru ČSAVE, ve známé písecké restauraci U Reinerů. 
Tyto přípravné diskuse vytvořily prostor pro skutečnou 
fúzi obou asociací koncem roku 2016. 

Souběžně s jednáními s ČSAVE probíhala jednání 
s Národním komitétem IWA (International Water As-
sociation), který vznikl v r. 2001 jako společný národní 

orgán zastupující české vodárníky a čistírníky v této celosvětové vo-
dohospodářské společnosti. Ta byla vytvořena o rok dříve spojením 
bývalých dvou samostatných asociací IWSA (International Water 
Services Association) a IAWQ (International Association on Water 
Quality). Český NK IWA však měl trvalé problémy s financováním 
členského podílu České republiky v IWA, úspěšná nebyla ani jed-
nání zástupce vedení IWA s orgány státní správy ČR (MZe a MŽP) 
ohledně převzetí záruk za české členství v IWA. Řešení přinesla až 
nabídka AČE ČR zastupovat Českou republiku i v IWA, podobně 
jako tomu bylo již i v EWA (European Water Association). Jednání 
byla o to snazší, že AČE ČR již v roce 2006 při volbě nového výboru 
pověřila tento výbor přípravou přechodu Asociace z čistě čistírenské 
na asociaci pokrývající celé spektrum vodního hospodářství. Tento 
záměr byl zveřejněn na bienální konferenci Asociace v r. 2007 v Brně, 
takže když nakonec valná hromada NK IWA v lednu 2008 ukončila 
jeho členství a převedla práva zastupovat ČR v IWA na AČE ČR, byla 
asociace v té době již v plně rozjetém procesu transformace na dnešní 
CzWA. Tato nová „vševodařská“ asociace byla zaregistrována v roce 
2009 a výbor zvolený na valné hromadě v březnu 2010 byl tak již 
volen jako výbor CzWA. Posledními významnými změnami ve vývoji 
struktury a organizace CzWA byl zápis Asociace jako tzv. zapsaného 
spolku u Krajského soudu v Brně s účinností od 1. 1. 2014 a založení 

Jednání v restauraci U Reinerů, kdy byla dokončena fúze ČSAVE 
s CzWA, prosinec 2016 
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Společností CzWA service s.r.o. notářským zápisem ke dni 15. 5. 2015. 
V současnosti představuje tedy CzWA organizačně stabilizovanou 
společnost, která vyhovuje všem nárokům státní správy ohledně 
registrace a požadavkům finančního a živnostenského úřadu. 

Organizace výměny informací, odborné akce, 
publikace 
Jak bylo deklarováno již při zakládání Asociace, jeden ze základních 
cílů byl a stále je organizace výměny informací, pořádání odborných 
akcí a publikování odborných materiálů. Od samého počátku existo-
vala snaha zprostředkovat kontakty členů Asociace se zahraničními 
odborníky. Již jeden z prvních seminářů AČE ČR v r. 1994 v Blučině 
navštívil známý odborník na aktivační systémy typu SBR dr. Mervyn 
Goronszy z Austrálie. V této tradici pokračovala Asociace i ve svých 
bienálních konferencích, jejichž řada začíná v roce 1995. V prvních 
letech se místa bienálních konferencí měnila tak, aby účastnící mohli 
navštívit různé kouty republiky, od r. 2011 zakotvily bienální konfe-
rence v lázních Poděbrady:
1995    Brno,
1997    Jihlava,
1999    Teplice,
2001    Mladá Boleslav,
2003    Olomouc,
2005    Teplice,
2007    Brno,
2009    Plzeň,
2011, 2013, 2015, 2017 Poděbrady.

Kromě těchto velkých bienálních konferencí pořádá Asociace 
každý rok celou řadu odborných seminářů, konferencí a odborných 
setkání. Většinu těchto akcí organizují odborné skupiny, a to buď ad 
hoc na nejrůznější aktuální témata, nebo opakovaně s náplní, kterou 
řeší i příslušná odborná skupina. Jako příklad lze uvést již více než 
dvacet ročníků seminářů „Nové metody a postupy při provozování 
ČOV“ v Moravské Třebové, konference „Řešení extrémních požadavků 
na čištění odpadních vod“ v Blansku, konference „Hydroanalytika“ 
v Hradci Králové, konference „Kaly a odpady“ (pořádané ve spolu-
práci s AČE SR střídavě v ČR a v SR), „Horské ČOV“ a nově i tradiční 
konference „Pitná voda“ v Táboře. 

Ze všech odborných akcí Asociace jsou vydávány sborníky, a to jak 
tištěné, tak nověji i v elektronické podobě. Většina těchto sborníků je 
registrována v systému ISBN. Od 28. 12. 1998 se AČE ČR stala spo-
luvlastníkem časopisu „Vodní hospodářství“ a začala vydávat svoje 
„Čistírenské listy“ jako součást uvedeného časopisu (dnes jsou to 
„Listy CzWA“). Spolupráce s časopisem sehrála rozhodující roli při 
stabilizaci postavení Asociace mezi odbornou veřejností v ČR a stále 
umožňuje Asociaci oslovovat tímto způsobem široku vodohospodář-
skou veřejnost. K tomu slouží i pravidelně aktualizovaná webová 
stránka Asociace www.czwa.cz. V současné době je diskutována 
otázka vstupu CzWA do některých ze sociálních sítí. 

Výstavy a veletrhy 
V době, kdy vznikla AČE ČR – CzWA, tj. v 90. letech 20. století, pa-
třil mezi nejvýznamnější akce v oblasti životného prostředí veletrh 

ENVIBRNO, kterého se Asociace se sídlem v Brně zúčastňovala zpo-
čátku pořádáním odborných seminářů, a to i mezinárodních, později 
vlastním stánkem připravovaným ve spolupráci s vydavatelstvím 
Vodního hospodářství. 

Od prvních ročníků se CzWA spolu s Vodním hospodářstvím zú-
častňovala i výstav VODOVODY-KANALIZACE pořádaných spolkem 
SOVAK postupně v Plzni, Brně a v Praze v Průmyslovém paláci na 
Výstavišti v Holešovicích a v současné době na Výstavišti Letňany. 

Poskytování konzultačních a expertních služeb 
Od samého počátku své existence se Asociace zaměřila i na poskytování 
konzultačních a expertních služeb. V Čechách i na Moravě pracuje 
dnes několik desítek čistíren odpadních vod, případně vodáren, na 
jejichž odborné přípravě se formou konzultací či posudků podíleli 
členové Asociace. Velikostně se tyto provozy značně lišily, můžeme 
mezi nimi najít malá zařízení pro obce, čistírny či vodárny pro okresní 
i krajská města až po ty největší instalace, jakými jsou Nová vodní 
linka ÚČOV Praha či intenzifikace Úpravny vody Želivka. Objednateli 
těchto služeb byli jak vlastní investoři, čili města a obce, ale i pro-
jektanti či dodavatelské firmy. Specifickými partnery Asociace byly 
v minulosti i orgány státní správy. Záhy po svém založení uzavřela 
Asociace smlouvu o spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. 
Jedním z výsledků této spolupráce byla participace expertů Asociace na 
přípravě novel Vodního zákona a příslušných nařízení vlády, zejména 
nařízení vlády týkajících se vypouštění odpadních vod. Tato spolupráce 
fungovala k oboustranné spokojenosti až do poslední novelizace nař. 
vl. č. 61/2003 Sb., kterou byla novela č. 23/2011 Sb. S nástupem nové 
garnitury na MŽP po volbách 2016 tato spolupráce byla bohužel ze 
strany ministerstva vypovězena. Obdobný osud měla i velmi úspěšná 
spolupráce Asociace s Ministerstvem zemědělství, které bylo např. v r. 
2003 partnerem Asociace při pořádání velmi úspěšné konference IWA 

Jeden z prvních mezinárodních seminářů CzWA při veletrhu EN-
VIBRNO 

Stánek AČE ČR a Vodního hospodářství, ENVIBRNO 2000

Stánek CzWA a Vodního hospodářství, Vodovody a kanalizace 
Praha, 2017
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o velkých ČOV v Praze. V současné době tak přetrvává jedině neformál-
ní, ale účinná spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a nově 
Asociace navázala kontakt i se Svazem měst a obcí, který se vyjadřuje 
ze zákona k novým právním předpisům. Do budoucna bude v oblasti 
tvorby nových právních předpisů důležitá i spolupráce se spolkem 
SOVAK, který je členem Hospodářské komory, která je velmi aktivní 
v legislativní oblasti. Vedoucí představitelé CzWA a SOVAK podepsali 
„Memorandum o spolupráci“ dne 26. 10. 2017 v Praze. 

Zahraniční spolupráce 
Asociace navázala své první mezinárodní kontakty záhy po svém 
založení. Protože v polovině 90. let neexistovala ještě na Slovensku 
podobná odborná asociace, první mezinárodní smlouva o spolupráci 
byla podepsána s tehdejší německou společností ATV (dnes DWA) 
v září 1996 v Hennefu. 

Smlouva o spolupráci s rakouskou ÖWAV byla podepsána v únoru 
v r. 2000 ve Vídni a se slovenskou AČE SR v dubnu 2000 v průběhu 
semináře v Moravské Třebové. V roce 1997 se AČE ČR stala národním 
členem Evropské asociace pro vodu EWA. Pro profesionalizaci čin-
nosti Asociace byl důležitý grant na období 1998–2000, který získala 
AČE ČR spolu s ATV a s maďarským sdružením MaSzeSz z prostředků 
Spolkové nadace pro životní prostředí. Díky tomuto grantu a podpoře 
sdružení německých firem „German Water“ mohla Asociace vyslat re-
prezentativní delegaci, která navštívila v roce 2000 sídlo ATV a celou 
řadu zajímavých vodohospodářských projektů v Porýní a v Porůří. 
Představitelé těchto asociací se při různých příležitostech scházejí, 
aby se aktualizovala náplň vzájemných smluv a konkretizovaly formy 
spolupráce pro nejbližší budoucnost. Jak již bylo zmíněno, stala se 
CzWA v roce 2008 i národním členem za Českou republiku v Mezi-
národní asociaci pro vodu IWA. 

CzWA ve svém jubilejním roce 
Asociace oslavila své stříbrné jubileum opravdu pracovně. Rok 2017 
byl plný odborných aktivit, a to jak v domácím měřítku, tak na me-
zinárodní scéně. Kromě řady menších specializovaných seminářů 
pořádala CzWA v roce 2017 dvě velmi úspěšné a hojně navštívené 
akce, a sice:
• 7. ročník konference „Řešení extrémních požadavků na čištění 

odpadních vod“, 23.–24. 2. 2017, Blansko
a
• 22. ročník odborného semináře „Nové metody a postupy při pro-

vozování ČOV“ 4.–5. 4. 2017, Moravská Třebová.

Podpis memoranda o spolupráci SOVAKJ – CzWA, Praha, 26. 10. 
2017

Podpis první smlouvy ATV–AČE ČR, spolupráci mezi DWA a CzWA, 
Hennef, září 1996 

Podpis aktuálního Memoranda o Wassser Berlín, duben 2013

Podpis smlouvy mezi AČE ČR a AČE SR Moravská Třebová, duben 
2000

Podpis smlouvy CzWA s rakouskou ÖWAV, IFAT Mnichov, květen 
2012 
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CzWA byla rovněž garantem doprovodného odborného programu 
20. ročníku mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KA-
NALIZACE 2017, 23.–25. 5. 2017, Praha-Letňany.

Rok 2017 byl i rokem bienální konference CzWA „VODA“. Již 
12. ročník se konal 20.–22. 9. 2017 v Poděbradech. V souvislosti s ko-
náním zasedání IWA v Praze (viz dále) se bienální konference mohli 
zúčastnit i dva významní hosté (a to i jako aktivní přednášející), a sice 
stávající prezidentka IWA paní Diane d’Arras z Francie a předcházející 
prezident IWA profesor Helmut Kroiss z Vídně. 

Seriál odborných akcí v jubilejním roce zakončil XXI. ročník kon-
ference ENVI-PUR/CzWA „Nové trendy v čistírenství a vodárenství“, 
14. 11. 2017, Soběslav 

Rok 2017 byl i rokem významných úspěchů CzWA na mezinárod-
ním poli. Tyto akce zúročily dlouhodobou práci a „diplomatickou 
přípravu“ v mezinárodních společnostech, zejména v EWA a IWA. 

Na základě doporučení prezidenta EWA pana Károly Kovácse 
navštívila dne 5. 9. 2017 naši asociaci delegace z čínské společnosti 
ASEM Water. Zkratka ASEM znamená „Asia Europe Meeting“ a jedná 
se v podstatě o výzkumné a vývojové centrum založené v Číně, které 
hledá v Evropě vhodné partnery pro spolupráci a výměnu informací 
na poli vědy a techniky. Delegaci vedla paní Liu Qi jako generální 
tajemník ASEM Water, ale v delegaci byl například i děkan Hunan 
University anebo ředitel divize průmyslových a technologických 
inovací na Institutu Hunan. Více o ASEM Water naleznete na webu 
www.asemwater.org. Setkání delegací ASEM Water a CzWA proběhlo 
na půdě Vysoké školy chemicko-technologické. Setkání otevřel prof. 
Jiří Wanner přednáškou, ve které shrnul historii vývoje čištění odpad-
ních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze od roku 1901, 
kdy byla zahájena její výstavba, až do stavu, jak by měla tato čistírna 
vypadat po dokončení právě probíhající výstavby nové vodní linky 
a rekonstrukce stávající. Poté si vzala slovo Dr. Andrea Benáková, 
aby představila kolegům z ASEM Water formu, fungování a možnosti 
spolupráce, které nabízí naší Asociace. A jako třetí vystoupila paní Liu 
Qi, která představila ASEM Water a uvedla, o jakou formu spolupráce 
mají zájem. Návštěva byla následně ukončena podpisem memoranda 
o spolupráci mezi oběma organizacemi. Memorandum podepsal za 
CzWA místopředseda výboru Ing. Martin Fiala, Ph.D.

Po dvou letech od konference IWA o velkých čistírnách odpadních 
vod se v roce 2017 podařilo CzWA zorganizovat další mezinárodní 
prestižní konferenci v ČR. Po odborné i organizační stránce se příprav 
akce ujali členové OS CzWA „Odvodňování urbanizovaných území“ 
z ČVUT Praha. Konferenci zaštiťovaly dvě velké mezinárodní asociace: 
IWA a IAHR (International Association on Hydraulic Research). Díky 
tomu a díky velice zajímavému programu se do Prahy sjelo na 700 
delegátů konference. 

Prezidentka IWA Diane d’Arras na bienální konferenci CzWA v Po-
děbradech, 20. 9. 2017

Předcházející prezident IWA Helmut Kroiss při plenární přednášce, 
bienální konference CzWA, Poděbrady, 20. 9. 2017

Delegace ASEM Water z ČLR v Praze, 5. 9. 2017

Předání daru čínské delegace CzWA, Praha, 5. 9. 2017 Doc. Ing. David Stránský, Ph.D zahajuje mezinárodní konferenci 
ICUD, Praha, 11. 9. 2017
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Nové trendy v čistírenství a vodárenství
V listopadu 2017 proběhla v Soběslavi již tradiční 21. odborná konfe-
rence Nové trendy v čistírenství a vodárenství, pořádaná společností 
ENVI-PUR, s.r.o. V úvodním slovu majitelé společnosti Ing. Pavel 
Hnojna a Milan Drda přivítali pozvané hosty a zahájili tím celou kon-
ferenci. V úvodní přednášce Ing. Milan Svoboda poutavě obeznámil 
publikum s netradičním vývojem společnosti. Svoji prezentaci zpestřil 
fotografickým doprovodem, např. zajímavými záběry instalace ČOV 
v nepřístupném terénu ve Švédsku pomocí vrtulníku.

Vlastní čistírenskou sekci tradičně zahájil odborný garant konferen-
ce prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha), který uvedl důvody pro 
opětovné využívání odpadních vod, současný stav technické normali-
zace a právních předpisů. Na závěr své přednášky upozornil na možná 
rizika, která hrozí v ČR v souvislosti s možným nedostatkem vody.

Na přednášku prof. Wannera navázal Ing. Jindřich Procházka, Ph.D. 
Během přednášky jsme byli seznámeni s problematikou malých čis-
tíren odpadních vod, především jejich specifiky provozu z pohledu 
dosahování požadované kvality odtoku.

Po přestávce a nutném posilnění se slova ujal Ing. Miroslav 
Maršík (ENVI-PUR, s.r.o.), který nás vtáhl do tajů membránových 
technologií. Především na příkladech již realizovaných čistíren, ve 
kterých našla výše zmíněná technologie své uplatnění. Konkrétně 
se jednalo o ČOV v Dolním Třeboníně (1 400 EO), Bosch Diesel 
Jihlava (2 400 EO), Tuchoměřice (6 000 EO), ČOV Benecko (1 950 
EO), kontejnerová MBR ČOV v pivovaru ve Švédsku, kontejnerová 

MBR ČOV s terciárním dočištěním, která byla realizována v Melby 
(Švédsko) s kapacitou 80 EO.

Jako poslední (ovšem ne ve smyslu důležitosti) dostal v čistírenské 
sekci prostor pro svoji přednášku Ing. Jan Foller. Představil možná 
technologická řešení terciárních stupňů čistíren odpadních vod. Ve 
své přednášce též poukázal na možnosti terciárního čistění, konkrét-
ně na terciární stupeň velké ČOV s postdenitrifikací a s odděleným 
srážením fosforu a rovněž na terciární stupeň malé ČOV s odděleným 
srážením fosforu. Na závěr upozornil na přínos terciárního stupně 
ČOV ve smyslu účinnosti recyklace fosforu.

Po vydařeném obědě následovala sekce Vodárenství. Jako první před-
stavil své téma MUDr. František Kožíšek, CSc., ze Státního zdravotního 
ústavu, jehož přednáška nesla název „Jak může povinné posouzení rizik 
(WSP) podpořit nové vodárenské trendy“. V přednášce nejdříve ukázal 
na odstrašující případy ve vodárenství a poté popsal několik důvodů, 
proč bude posouzení rizik velmi důležitou součástí vodárenské praxe.

Následovala přednáška doc. Ing. Petra Dolejše, CSc. (W&ET Team) 
upozorňující na to, co je potřeba v dnešní době změnit při rekonstruk-
cích úpraven vod. Přednáška nejprve popisovala historii zásobování 
vodou na přelomu 19. a 20. století. Autor kladl důraz nejen na sa-
motnou dopravu vody, ale i úpravu vody, čímž začala vodárenská 
technologická revoluce. Poté hovořil o podstatě dnešních moderních 
technologií. Závěrem uvedl, že úprava pitné vody musí být brána 
jako významná součást výroby produktu, který je nezbytný pro lid-
skou existenci. Významným aspektem pro vodárenskou praxi bude 
postupné zavádění posouzení rizik.

Určitým ohodnocením práce CzWA v Mezinárodní asociaci pro 
vodu byla i skutečnost, že se IWA rozhodla pořádat opět po 13 letech 
jednání svých vrcholných orgánů, tj. strategického výboru, předsta-
venstva a i valné hromady všech národních členů v Praze. Jednání se 
konala v období 20.–23. 9. 2017 pod vedením stávající prezidentky 
IWA paní Diany d’Arras. Ta byla valnou hromadou zvolena do této 

Prezidentka IWA Diane d’Arras zahajuje slavnostní večeři vedení 
Asociace v Praze, 22. 9. 2017

Jednání valné hromady IWA, Praha, 23. 9. 2017

Delegace CzWA na jednání se zástupci státu Nevada, Černínský 
palác, 25. 10. 2017

funkce i na druhé období pro roky 2018–2020. Součástí těchto „Dnů 
IWA v Praze“ bylo i setkání zástupců Young Water Professionals ze 
střední a východní Evropy, které se za CzWA zúčastnila Ing. Iva 
Johanidesová. 

Další mezinárodní akcí, které se zúčastnila delegace CzWA, byla 
pracovní snídaně pořádaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR pro 
zástupce sekce pro obchod a průmysl úřadu guvernéra státu Nevada, 
USA. Prof. Wanner seznámil hosty s historií, způsobem fungování 
a náplní činnosti CzWA a Dr. Martin Srb provedl přehled hlavních 
údajů o zásobování pitnou vodu a odvádění a čištění odpadních 
vod v ČR a vytipoval hlavní úkoly řešené v současné době v těchto 
oblastech. V navazující diskusi se delegáti z Nevady zajímali o bez-
pečnost v zajištění dodávek pitné vody, o úroveň a příklady recyklace 
odpadních vod a řešení s tím spojených problémů v ČR. Na příkladu 
vodního hospodářství sídel v typicky pouštním státě Nevada demon-
strovali význam recyklace odpadních vod, a vyzdvihli i již fungující 
spolupráci s izraelskými odborníky na opětovné využívání odpad-
ních vod. Projevili zájem o spolupráci i s našimi experty sdruženými 
v CzWA při vývoji nových postupů v recyklaci vod. 

Poslední akcí mezinárodního charakteru v jubilejním roce Asoci-
ace bylo pracovní setkání výborů CzWA a AČE SR, které se konalo 
tentokrát v ČR v malebném městečku Štramberk. Mimo řadu ji-
ných bodů byla projednána spolupráce CzWA na přípravě bienální 
konference AČE SR „ODPADOVÉ VODY“ ve Vysokých Tatrách 
17.–19.  října 2018. 

Jiří Wanner
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Konference o městském odvodnění 
v Praze
Praha ve dnech 10.–15. 9. 2017 hostila nejvýznamnější loňské setkání 
v oboru městského odvodnění. Konference 14th ICUD probíhala v (ku-
lantně řečeno) předimenzovaných prostorách bývalého Paláce kultury, 
dnes Pražského kongresového centra. Ale když se na začátku akce 
začaly prostory plnit více jak 700 odborníky, areál mi náhle tak velký 
nepřipadal. Účastníci přicestovali opravdu z celého světa, přesněji 
řečeno ze 44 států z pěti kontinentů. Z České republiky bylo 45 účast-
níků, větší zastoupení mělo Německo, Dánsko, Čína a Velká Británie. 

Organizátory akce formálně byly Asociace pro vodu ČR a Fakulta 
stavební ČVUT pod záštitou IWA, IAHR, Úřadu vlády ČR, MŽP, 
MZe, MPO, MMR, SFŽP a hl. města Prahy. Avšak nekonečné množ-
ství konkrétních hodin muselo odpracovat mnoho skutečných lidí, 
jejichž plný výčet tu ani nelze uvést. Jmenujme aspoň tři: Vojtěcha 
Bareše, Janu Kabelkovou a Davida Stránského. Jejich práce začala už 
před mnoha lety, když museli dlouhodobě, celosvětově (a úspěšně) 
lobbovat, aby tato akce byla Praze přidělena. K zdárnému průběhu 
akce přispěly i mnohé firmy: zejména podpora Veolia, DHI, dále pak 
Aqua-procon, Ondeo a Nivus. 

Konference se věnovala všem tématům spojeným s městským odvod-
něním, od vědeckých témat, jakými jsou např. procesy povrchového 
odtoku srážek ve městech, transport a osud znečištění a dopady měst-
ského odvodnění na ŽP, modelování těchto procesů, až po udržitelné 
způsoby odvodňování měst nebo i interakce s dalšími společenskými 
tématy apod. Tato témata byla diskutována v 528 příspěvcích, z toho 
bylo pět plenárních řečníků, 409 prezentací v sekcích a 114 posterů. 

Doprovodný program odborný i společenský byl opravdu bohatý. 
Z odborné stránky šlo o pět workshopů a sedm odborných exkurzí. 
Společenský doprovodný program začal v neděli před konferencí: 
Ice-breaker koktejlem, v úterý se uskutečnil Fun run/walk na Pet-
říně a ve čtvrtek to vyvrcholilo na Žofíně Gala Dinner a následnou 
afterparty v kavárně NoNa. Nelze nezmínit ani slavnostní zahájení, 
kterým provázel Daniel Stach, jehož známe z (podle mého) zdařilého 
pořadu ČT Hyde park civilizace. Není bez 
zajímavosti, že má blízko i k vodě: věnuje se 
vodnímu slalomu.

Během slavnostního zahájení vystoupili 
čestní hosté, třeba paní Plamínková, náměst-
kyně primátorky Prahy, Ing. Vlastimil Smrž, 
náměstek MŽP, profesor Zbyněk Škvor. Zají-
mavé, netradiční byly i vstupy organizátorů 
akce, pánů Bareše a Stránského. Vhodně se 
doplňovali, pan Bareš spíše hrál na humornou 
strunu. Dal do protikladu předchůdce, kteří 
na místě v minulosti vystupovali. Soudruha 
tajemníka Gustava Husáka vystřídali Rolling 
Stones a pan prezident Havel, a historie Palá-
ce kultury vyvrcholila právě setkáním odbor-
níků na městské odvodnění. Pan Stránský se 
věnoval spíše historickým a odborným kon-
sekvencím v hospodaření s vodou a pokusil 
se o vhled do budoucnosti, k tomu si přizval 
na pomoc i Járu Cimrmana… Úvodní část 
zakončil Jiří Stivín, který předvedl své umění 
na mnoha druzích flétny.

Mohl bych asi sám popisovat a rozebírat 
dění během konference. Lepší je asi dát slovo 

aktivním účastníkům a skutečným odborníkům, kteří se setkání účast-
nili po celou dobu. Jedním je nestor oboru, především vědec, Čecho-
-Kanaďan a vlastně světoobčan profesor Jiří Maršálek. Druhým je 
Radim Vítek, pracující v rodinné projekční firmě, který představuje 
mladou nastupující generaci, jež je nejen odborně na výši, ale ovládá 
jazyky a obdobně jako naši předci chodili na zkušenou, tak i on prošel 
zahraničními stážemi.

Jak to viděl pan profesor Maršálek?
Stránský: Vážený pane profesore, milý Jiří, dlouhá léta žiješ v Ka-

nadě, přitom jsi nikdy nepřerušil vztahy s česko(slovenskou) vodohos-
podářskou veřejností. Tyto vztahy se rozvíjely obzvlášť po roce 1989. 
Za co se více považuješ? Jsi tady na konferenci spíše jako český, či 
zahraniční účastník?

Maršálek: Z profesního hlediska musím přiznat, že nikdy nepře-
mýšlím, která národnost by mě nejlépe charakterizovala, protože 
jsem přesvědčen, že dobré inženýrství a věda neznají žádné hranice 
nebo politiku. Přesto moje účast na konferenci měla dvě dimenze: 
(a) českou – jako předseda Výboru pro vědecký program konference 
jsem úzce spolupracoval se třemi pražskými kolegy a organizátory 
konference, Vojtěchem Barešem, Ivanou Kabelkovou a Davidem 
Stránským (všichni ČVUT a CzWA), a potom tu (b) zahraniční (nebo 
mezinárodní) – moje odborné znalosti v oblasti odvodňování měst 
jsou výsledkem spolupráce s mnoha kolegy z celé řady zemí. Tato 
spolupráce přispěla také k tomu, že jsem na konferenci obdržel cenu 
Společného výboru IAHR a IWA pro odvodňování měst za dlouhodobé 
úspěchy v oboru. Moje nominace byla iniciována třemi výzkumnými 
skupinami z České republiky, Kanady a Švédska, a byla mi předána na 
slavnostním konferenčním večeru na Slovanském ostrově.

Stránský: Jistě jsi se zúčastnil mnoha obdobných akcí v zahraničí. 
Jak z tohoto hodnocení ta pražské setkání vychází?

Maršálek: Pokud se soustředím pouze na tuto sérii Mezinárodních 
konferencí o odvodňování měst (ICUD), byla to již 14. konference 
v této sérii. Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl zúčastnil 13 z nich 
a jednu z nich pořádat – 6. konferenci v Niagara Falls v Kanadě v roce 

Poté slovo převzal Milan Drda (ENVI-PUR, s.r.o.), jenž nás obezná-
mil s vybranými moderními technologiemi společnosti ENVI-PUR, 
s.r.o., a to s flotací rozpuštěným vzduchem (DAF), sedimentací in-
tenzifikovanou lamelovou vestavbou (EP-C), drenážním systémem 
Leopold a filtračním materiálem Filtralite. Následně byli posluchači 
seznámeni s vybranými aplikacemi, které společnost ENVI-PUR s.r.o. 
provedla v posledních čtyřech letech. Jednalo se například o ÚV Bed-
řichov, ÚV Studeněves, ÚV Strašice, ÚV Vimperk a mnoho dalších. 
Všechna tato řešení vedla ke zlepšení účinnosti úpravy vody a ve 
většině případů i k úspoře provozních nákladů.

Následovala přednáška Mgr. Tomáše Brabence (ENVI-PUR, s.r.o.) 
informující o keramické membránové filtraci (AMAYA), jejích zá-
kladních parametrech a hlavně o různých aplikacích, kde byla tato 
membránová filtrace instalována. Zajímavým příkladem je zásobování 

pitnou vodou pro mistrovství světa juniorů v kanoistice konané na 
Slovensku, kde se pitná voda upravovala přímo na místě pomocí ke-
ramické membránové filtrace AMAYA rovnou z řeky Dunaje.

Posledním přednášejícím letošního ročníku se stal Ing. Karel Slavík 
(Culligan, s.r.o.), jeho přednáška byla o úpravnách pitných vod pro 
malé a střední zdroje. Příspěvek poukázal zejména na to, že i pro malé 
spotřebitele je úprava vody zvládnutelná.

Na další zajímavé přednášky a témata se můžete těšit na dalším, 
již 22. ročníku, který se uskuteční 13. listopadu 2018 v Soběslavi.

Ing. Jana Křivánková, Ph.D.
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav, ČR

krivankova@envi-pur.cz
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1993. Jsem tedy kvalifikován k tomu, abych komentoval kvalitu praž-
ské konference. Bezpochyby mohu říci, že pražská 14. ICUD konferen-
ce byla v této sérii jednou z nejúspěšnějších (ne-li tou nejúspěšnější), 
pokud jde o konferenční program, zapojení účastníků do formování 
programu a recenze příspěvků, rozsah nových poznatků a zkušeností 
prezentovaných na konferenci, počty příspěvků a účastníků, prostorné 
vybavení konferenčního centra, a samozřejmě umístění konference 
v atraktivní lokaci města Prahy. 

Stránský: Mohl bys vyzdvihnout nějaké aspekty konference z hledis-
ka společenského i odborného.

Maršálek: Začnu-li se společenskými aspekty konference, byla zde 
řada novinek odrážejících osobitý styl organizátorů konference, včetně 
prodejní výstavy fotografií vodařů o „vodě“ s výtěžkem určeným pro 
charitu, vystoupení Tap Tap orchestru Jedličkova ústavu na slav-
nostní konferenční večeři na Slovanském ostrově a smysl pro humor 
demonstrovaný videem popisujícím cestu 
organizátorů – Vojtěcha, Ivany a Davida – sto-
kami z předchozí 13. konference v Kuchingu 
(Sarawak, Malayasia) do Prahy. 

Z technického hlediska konference poskytla 
aktuální přehled pokroku v odvodňování 
měst, a to s ohledem na hydrologii městských 
oblastí a očekávaných změn způsobených 
změnou klimatu; rozlišení mezi suspendova-
nými a rozpuštěnými frakcemi znečišťujících 
látek v městském odtoku; pokračující výzkum 
dopadů odtoku na městské regiony a vodní 
recipienty (mezi nimiž v poslední době zís-
kaly velkou pozornost povodně); bohatství 
informací o hospodaření s dešťovými vodami 
(HDV), známé také jako BMP, LID, SuDS, 
WSUD nebo GI; pokrok v měřicích technikách 
a komplexních modelech; a začlenění sociál-
ních věd do vodního hospodářství v městech.

Stránský: Co v té odborné části bylo pro Tebe 
obzvlášť zajímavé? Objevila se nějaká nová, 
zásadní sdělení v oblasti nakládání s vodami 
v urbánním prostředí?

Maršálek: Chtěl bych syntetizovat nálezy 

z konference do tří obecných poznatků: 
Pro praktiky existuje obrovské množství informací pro řešení pro-

blémů způsobených městským odtokem a tyto informace by měly 
být využity při plánování a navrhování městských odvodňovacích 
systémů v duchu udržitelného rozvoje, minimalizace nepříznivých 
dopadů na městské regiony a vodní recipienty, a využití městského 
odtoku k zlepšení kvality života v městech (např. zachycování dešťo-
vých vod a vytváření estetických a rekreačních zařízení).

Správním orgánům se naskýtá příležitost rozšířit předpisy pro 
regulace průtoku o regulaci splachu suspendovaných pevných látek 
a dalších polutantů (např. těžkých kovů) s ohledem na specifické 
zdroje (např. odtok z dálnic a silnic).

Vládní i nevládní agentury zabývající se HDV mají za úkol pokračo-
vat v propagaci „měst budoucnosti“ (future cities), jejichž součástí jsou 
robustní systémy městských odvodnění budovaných v duchu udržitel-
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ného rozvoje a využívající jak konvenční, tak zelenou infrastrukturu.
Stránský: Jistě jsi se bavil s ostatními účastníky… Jak setkání hod-

notili?
Maršálek: Mluvil jsem skutečně s řadou kolegů a jejich hodnocení 

konference byla vesměs pozitivní. Zvláště ocenili bohatý konferenční 
program, prostorné zasedací sály Kongresového centra Praha, snad-
ný přístup metrem, dobrý společenský program a atraktivní lokace 
konference v Praze.

Stránský: Neříkej, že nebyly nějaké ne zcela pochvalné postřehy…
Maršálek: Při velké sešlosti lidí (více než 700) se dá očekávat, že 

ne všichni budou spokojeni se vším. A jistě tomu tak bylo i v Praze. 
Ale žádná kritika se ke mně skutečně nedonesla. 

… a jak akci hodnotil projektant Vítek?
Stránský: Obor jste studoval i v Anglii. Obdobných akcí jste se jistě 

proto zúčastnil v zahraničí mnohokrát. Jak 
z tohoto hodnocení to pražské setkání vychází?

Vítek: Porovnám-li pražskou konferenci 
ICUD se zahraničními akcemi obdobného 
zaměření a rozsahu, mohu ji zcela jistě 
hodnotit za více než zdařilou. Nabízí se tu 
například srovnání s tradiční konferencí NO-
VATECH, která se pořádá každé tři roky ve 
francouzském Lyonu. Co se týče odbornosti, 
organizace a zázemí, tak se jí pražské setkání 
nejen vyrovnalo, ale díky invenci hlavních 
organizátorů přineslo i něco navíc.

Stránský: V souvislosti s tím studiem v za-
hraničí mě napadá: jak hodnotíte možnosti 
vědy, výzkumu, techniky, praxe u nás v po-
rovnání s těmi zahraničními, najmě na západ 
od nás…

Vítek: To je poměrně obtížné hodnotit, aniž 
bych se vyhnul nějaké přílišné zkratce. Na 
základě vlastních zkušeností mohu posoudit 
pouze úroveň studia. Co se týče odbornosti, 
tak bych řekl, že jsme na tom u nás ve srov-
nání se zahraničím na poměrně dobré úrovni. 
Na našich školách mi však schází užší spo-

lupráce se soukromým sektorem, využívání moderních technologií 
a možnosti uplatnění širší diskuse. Na konferencích tohoto typu se 
pak projevuje i další dlouhodobý neduh českého školství, a tím je 
nedostatečná jazyková vybavenost studentů.

Stránský: Mohl byste vyzdvihnout nějaké aspekty konference z hle-
diska společenského i odborného.

Vítek: Vyzdvihnul bych především jeden. Jde o ocenění ve formě 
„Career Achievement Award“, kterého se dostalo Jiřímu Maršálkovi. 
Ačkoliv se jedná o světoběžníka, který v současnosti působí jako 
emeritní profesor v Kanadě a ve Švédsku, jsem velmi rád, že tuto cenu 
obdržel právě na domácí půdě.

Stránský: Co v té odborné části pro Vás bylo zajímavého? Objevila se 
nějaká nová, zásadní sdělení v oblasti nakládání s vodami v urbánním 
prostředí?

Vítek: Zde bych zmínil například přednášku Richarda Ashleyho 
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z University of Sheffield, který mimochodem stejnou cenu jako pro-
fesor Jiří Maršálek obdržel před třemi lety. Jeho prezentace s názvem 
„It’s not drainage any more; it’s too valuable“ byla jednou z nejlepších, 
které jsem měl tu možnost na konferenci vidět. Dále mě mile překva-
pilo velké množství přednášek na téma „Sponge cities“. Většina jejich 
autorů pocházela z Číny, která 
se v této oblasti pomalu ale 
jistě stává světovým tahounem.

Stránský: Jistě jste se bavil 
s ostatními účastníky… Jak 
setkání hodnotili?

Vítek: Dovolil bych si říct, 
že mezi všemi účastníky pa-
novala příjemná atmosféra. 
Většina z nich si pochvalovala 
nejen kvalitu konference, ale 
zejména společenskou stránku 
celé akce. Velkou zásluhu na tom mají pořadatelé, kteří provázeli 
celou konferencí s humorem a nadhledem. To, že se tento přístup 
osvědčil, potvrdili organizátoři příští konference, která se uskuteční 
v Melbourne v roce 2020, jelikož se řadou nápadů z pražské akce 
nechali sami inspirovat.

VIDEOZÁZNAMY. Přednášky klíčových řeční-
ků, finalistů Poul Harremoës Award, vybrané 
sekce a denní souhrny můžete shlédnout ve 
Video galerii na stránkách konference (http://
www.icud2017.org/video-gallery.htm)

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

Stránský: Neříkejte, že nebyly nějaké ne zcela pochvalné postřehy…
Vítek: V průběhu celého týdne, kdy se konference konala, jsem měl 

možnost mluvit s řadou účastníků. I když většina rozhovorů měla 
spíše neformální charakter, nezaznamenal jsem během nich žádné 
negativní reakce. Několik málo kolegů bylo lehce překvapeno volbou 

„Poul Harremoës Award“ (po-
známka redaktora: Jde o soutěž 
autorů do 35 let o nejvíce ino-
vativní výzkum), ale jednalo se 
vždy spíše o subjektivní názory 
založené na ne úplně zdařilé 
prezentaci vítěze. 

Co říci na závěr?
Přejme si více takových akcí. 
Dokazujeme jimi, že jsme na 
odborné výši a že máme světu 

co nabídnout. Nejen v oblasti odvodnění, ale i v celém vodařském 
oboru. Jen by to chtělo, aby odborníkům více naslouchali politici, 
ekonomové a hlavně i široká laická veřejnost.

Ing. Václav Stránský

Jan Foller: 65 let!
V polovině minulého roku Ing. Jan Foller odešel do důchodu a násled-
ně v prosinci ho potkaly 65. narozeniny. Myslím, že ani jeden z těch 
milníků lidského života příliš neslavil. Pořád je mladý a pořád chce 
něco zkoušet na svých milovaných čistírnách, ke kterým se dostal 
tak trochu oklikou. Už na základce mu uča-
rovala chemie a zůstal jí věren po celý život. 
Vystudoval chemickou průmyslovku v Brně 
a následně VŠCHT v Pardubicích. Jeho pů-
vodní specializací byla analytická a fyzikální 
chemie. Začínal jako provozní chemik, pak 
přešel k chemické technologii, které zasvětil 
posledních 35 let. Zpočátku se věnoval čištění 
a předčištění průmyslových odpadních vod 
(regenerace stříbra, srážení těžkých kovů ze 
speciálních galvanických lázní) a před více 
jak čtvrtstoletím (to je hrůza, jak ten čas letí) 
byl přijat na místo hlavního technologa čištění 
odpadních vod v JmVaK, nyní VAS, a.s. 

Od přírody je hračička, který se snaží přijít 
věcem na kloub, zda to nejde jinak, lépe, snad-
něji, efektivněji, účinněji a v neposlední řadě 
i za rozumný peníz. Proto se snaží nalézat nové cesty v čistírenství, 
využívat i zkušeností třeba z vodárenství. Dlouhodobě jsou stále více 
zpřísňovány limity na kvalitu vody. Nepatří k těm, kteří by hledali dů-
vody „proč to nejde“, naopak ta zpřísnění jsou pro něj výzva k hledání 
cesty, jak požadovaného docílit. Jeho snem je, aby konečně i menší 
ČOV byly považovány za „inženýrské dílo“ v pravém slova smyslu. 
I proto se opravdu celý život vzdělával. Své vědomosti si rozšiřoval 
na VŠCHT v Praze v oboru korozního inženýrství nebo v oboru 
technologie čištění odpadních vod. Troufnu si tvrdit, že je jedním 
z našich největších praktických specialistů na automatizaci a řízení 
menších ČOV, využití čistého kyslíku v kalovém hospodářství ČOV 
(hygienizace kalů) a na dosahování nízkých odtokových koncentrací 
chemickým srážením fosforu.

V regionu, kde působí, jsou oblasti, kde z různých důvodů (vo-
dárenských, ochrany přírody) je třeba čistit na opravdu velice nízké 
hodnoty. I proto začal před léty s organizováním bienálních konfe-
rencí v Blansku Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních 
vod. Velice rád tam jezdím. Odborný program je vždycky na výši, 
velice inovativní a inspirativní. Přiznám se: rád tam jezdím i kvůli 

doprovodnému programu, který vždycky 
člověka něčím překvapí. Honza je fanda 
do fotografování. Proto tam bývá výstava 
krásných vodařských fotek. Honza je i tak 
trochu blázen do jeskyní. Proto je možné 
během konferencí vždycky navštívit nějakou 
většinou běžně nepřístupnou jeskyni. Honza 
je i odborník na potravinářskou chemii. Pro-
to vyrábí vynikající ovocná vína, která jsou 
při koštu plnohodnotným doplňkem k de-
gustaci těch pravých vín. Jeho specialitou je 
mrukátové víno. Jakéže to víno je? No, z čer-
ného bezu! Dokonce tím produktem kdysi 
přivedl v omyl i jednu someliérku, která byla 
přesvědčena, že koštuje víno z révy. Doufám, 
že mi zase někdy lahvinku věnuje…

Psal jsem na začátku, že Honza Foller 
odešel do důchodu. Je to jen částečná pravda. I nadále totiž spolupra-
cuje na řešení ČOV ve „svém“ regionu. Říká, že si nedovede vůbec 
představit, že by mohl dělat v životě něco jiného. Přemýšlel jsem, co 
by asi dělal třeba v době Rudolfa II., kdy se splašky vylévaly do ulice 
z okna. Jsem přesvědčen, že by v té době byl alchymistou! Určitě však 
podstatně vyšší úrovně než byl Magistr Kelly. Protože však Honza žije 
dnes, tak ať ještě mnoho let prožije koumáním, jak odpadní vodu čistit. 
Ať má mnoho neotřelých nápadů, jak toho dosíci.

Václav Stránský
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Odemčené články, diskuze, 
komentáře, průběžně aktualizovaný 
seznam vodohospodářských akcí.

twitter.com/vodni_hosp

!!!VÝZVA!!!
Pořádáte-li či víte-li o vodohospodářských akcích 
v roce 2018, pošlete nám o nich informace. Rádi je 

zdarma otiskneme.

Únor – březen. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická 
řešení a voda. Semináře. Brno a další místa.  
Info: www.asio.cz/cz/jste-v-obraze.

1. 3. Vodovodní přípojky. Kurz. VUT Brno.  
Info: www. water.fce.vutbr.cz.

8. 3. Odpadní voda a energie. Seminář. Praha.  
Info: www.czwa.cz.

8. 3. Základní výpočty v dopravě vody. Základní kurz z oblasti 
zásobování pitnou vodou. Fakulta stavební VUT v Brně.  
Info: water.fce.vutbr.cz

28. 2. Praktický dopad GDPR do oboru vodovodů a kanalizací. 
Seminář. Praha. Info: www.sovak.cz.

15. 3. Vodárenská čerpadla a čerpací stanice. Kurz. VUT Brno. 
Info: www. water.fce.vutbr.cz.

15.–16. 3. VODA ZLÍN. Konference. Zlín. Info: www.smv.cz

21. 3. Vyhodnocení stavu povrchových vod za tříletí 2013–2015. 
Seminář. Praha. Info: www.sovak.cz.
22.–23. 3. Úprava vody. Kurz. VUT Brno.  
Info: www. water.fce.vutbr.cz.



Nemám co dělat…

Ačkoli výkaznická sezona je v plném proudu, nemám dnes na práci 
nic důležitějšího, než uvažovat nad zkažeností dnešního světa.
Za  tento  stav vděčím agentuře CENIA, která od 12. 1 do 18. 1. 

vyhlásila odstávku Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích Po-
vinností (ISPOP). Abych zahnala tísnivý pocit, že ve zbývajícím čase 
do konce měsíce ledna nestihnu všechno řádně nahlásit (zkušenosti 
říkají, že po každé aktualizaci systém funguje hůře než před ní), pou-
štím se do psaní těchto řádků. Možná takové starosti nezasvěcenému 
připadají předčasné, ale jelikož jindy než o víkendu nebo v pozdních 
odpoledních nebo nočních hodinách se prakticky se systémem nedalo 
v sezoně pracovat, nedělám si iluze, že tomu po aktualizaci bude jinak.
Probíhající politické dění mně navíc našeptává provokativní otázky. 

Proč instituce, spravovaná už leta hnutím, které „maká“ a „spravuje 
stát  jako firmu“, vyhlásilo odstávku v době  sezony? Aby  si hodní 
ochránci životního prostředí z agentury CENIA užili pěkné svátky 
a zlí znečišťovatelé dříve vymřeli? 
A proč vůbec se máme nervovat s vyplňováním výsledků vzorková-

ní v lednu pro Povodí (přes ISPOP), v únoru pro statistiku, případně 
poplatky (opět přes ISPOP) pro ministerstvo zemědělství do „vybra-
ných údajů z provozní evidence“, a v březnu pro vodoprávní úřady 
(opět přes ISPOP). Přičemž zvláště formuláře ISPOPU se vyznačují 
spoustou nepominutelných kolonek s údaji, které jsou státní správě 
k dispozici právě z vydaných povolení (také se centrálně hlásí). 
Není úplnou  fantasmagorií  systém, kdy přímo  laboratoře vloží 

naměřené hodnoty do centrální evidence. Znečišťovatelé (často spí-
še odstraňovači znečištění) potom nahlásí jen množství, a zbytek je 
obyčejná násobilka. Pro pitnou vodu obdobný systém funguje. Zatím 
jsem ovšem slyšela jen, proč to v odpadní vodě nejde. 

No nic, půjdu si zdřímnout a nechám si zdát o systému, kdy z vy-
daného povolení si pověřená agentura sama načte příslušné údaje, 
vzorky přijdou z laboratoře a já jen lehce pozjišťuji doplňující údaje 
a můžu o víkendech a lednových nocích dělat něco příjemného.

Ing. Zuzana Kousalíková
Zlín, 13. 1. 2017

Vážená paní Kousalíková, děkuji, že jste se ozvala. Budu rád, pokud 
i jiní napíšou své názory na agendu, která však není podle mě potřeb-
nou a rozumnou agendou, nýbrž zbytnělou, nepotřebnou byrokracií. 
Ony instituce mají tiskové odbory. Slibuji, že je o reakci požádám. Obá-
vám se, že tiskové odbory jsou ale hlavně od toho, aby vysvětlili, proč 
je současný postup jedině správný. Ale třeba mě příjemně překvapí…

S úctou Václav Stránský





• autorizované zastoupení ANDRITZ Separation
• dodávka, montáž a servis zařízení na zpracování kalu
• více než 150 instalací v České republice a na Slovensku
• více než 20 let zkušeností v tuzemsku i zahraničí

Pásové a rotační zahušťovače 
přebytečného kalu

Šnekové lisy  
na odvodňování kalu

Sítopásové lisy  
na odvodňování kalu

Nízkoteplotní pásové  
sušárny kalu

Dekantační odstředivky  
na odvodňování kalu

Nízkoteplotní fluidní  
sušárny kalu

CENTRIVIT, spol. s r.o. 
Urxova 9, 186 00 Praha 8 • tel. 602 206 539, e-mail: info@centrivit.cz
www.centrivit.cz

Financování
vodárenské infrastruktury

10. výroční ročník konference

8. února 2018, hotel DAP, Praha

www.bids.cz/voda

TÉMATA KONFRERENCE
  Základní charakteristika českého vodárenství 
  Dotační financování vodárenské infrastruktury: aktuální stav,  
 výhled do dalšího programového období a nové možnosti  
 financování v sektoru
  Novinky v Operačním programu Životní prostředí pro r. 2018
  Politické deklarace a realita samoprovozu
  Benchmarking ve vodárenství za rok 2016 - předběžné výsledky 
  Aktuální stav regulace ve vodárenství: Chybějící vize vede k  
 nedostatečným výsledkům a ekonomická regulace není výjimkou
  Strašák GDPR v utilitních společnostech - povinnosti pro  
 provozovatele VaK
  Výsledky pilotních projektů v oblasti Smart Meteringu – dálkové  
 odečty
  Ukončení provozní smlouvy – jak na to aneb férové vyrovnání  
 s končícím provozovatelem
  Kontroly měst a obcí provozující vodárenskou infrastrukturu ve  
 vlastnickém modelu ze strany

Společnost B.I.D services s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 10. výroční ročník tradiční vodárenské 
konference. Více informací o akci a možnost on-line registrace naleznete na www.bids.cz/voda


