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Dobrý ročník 1953

Jsou roky, kdy se rodí obzvlášť dobrá, lahodná vína, na která se ještě 
dlouho vzpomíná. Nevím, jaké víno se urodilo v roce 1953, vím ale, že 
zkraje tohoto roku se narodilo hodně významných technologů, kteří 
spolu absolvovali VŠCHT na Ústavu technologie vody a následně vý-
razně ovlivnili české vodárenství a čistírenství. Vezměme to popořadě.

V únoru devatenáctého se narodil Petr Dolejš. Člověk, který v sobě 
kloubí vědce s praktikem. Přitom to koumání nad správným řešením 
přímo v terénu u něj zvítězilo nad teoretickým bádáním někde na 
vysoké škole či výzkumném ústavu. Zaplatil za to tu cenu, že je „jen“ 
docentem. Získal ale to, že mnohá vodárna u nás má nové moderní 
technologie, které prosadil. V poslední době se mu koníčkem stalo 
i létaní, a tak si může doletět k své vodárně třeba někde v severních 
Čechách ze svých Budějic pěkně letadýlkem… Jeho elán asi nejvíce 
charakterizuje to, že na minulé konferenci Pitná voda, která je jeho 
dítětem, mu někdo připomínal, že už se mu blíží důchodový věk. 
Pamatuji si, jak vytřeštil oči a zděšeně odpověděl: „Proboha, jen to 
nééé!!!“ 

O měsíc později se narodily další dvě výrazné osobnosti. Profesor 
Václav Janda má v občance napsané datum narození 17. března 1953. 
Stejně jako Petr Dolejš i on se upsal vodárenství. Jeho přínos pro obor 
spočívá ve výzkumu chemických a biologických způsobů úpravy 
vlastností vody a ve sledování organických látek ve vodách. Ke konci 
března (26. 3. 1953) se narodil Vladimír Langer, který se prosadil ze-
jména jako manažer. Byl to on, kdo společně se svými kolegy udělal 
z vcelku neznámých, jedněch z mnoha podniků vodovodů a kana-
lizací prosperující firmu. Stalo se tak v Moravské Třebové. Pro mě 

pořád zůstává záhadou, jak se jim podařilo udělat jednou z největších 
vodohospodářských akcí pravidelné semináře v Moravské Třebové. 
Smekám! Musím se přiznat, že občas se mě nějaké nově vzniklé firmy, 
často přicházející ze zahraničí, dotazují, kde, na jakých akcích bych 
jim doporučil, aby se představily. Z oblasti vodovodů a kanalizací 
jmenuji vždy tři, možná čtyři akce. Jednou z nich je právě setkání 
v Moravské Třebové. 

Ty čtyři mušketýry završuje 13. dubna Jiří Wanner. Významná 
postava českého, evropského i světového čistírenství. Pamatuji se, 
jak před léty letoucími Jiří Rosický jednou prohlásil: „Pán Bůh nám 
Wannera zachovati ráčiž…“ Patří k těm lidem, u nichž se ptávám: „Jak 
to všechno stíhají?“ Myslím, že měl lví podíl na tom, že Česká asociace 
pro vodu (dříve Asociace čistírenských expertů) se rozvíjí a je stále 
významnějším a akceptovanějším hráčem nejen na poli odborném 
i legislativním. Stejně tak mu patří díky za jeho aktivity v roli předsedy 
redakční rady časopisu Vodní hospodářství. Byť ne vždy máme na 
věc stejný pohled, je mi ctí s ním spolupracovat a doufám, že tomu 
tak ještě dlouho bude!

Omlouvám se, určitě se v tomto silném ročníku narodily i další 
významné osobnosti. I jim přeji co nejvíce elánu, zdraví, entuziasmu, 
nápadů a lásky k vodě.

Ing. Václav Stránský

PS: Po uzávěrce jsem se dověděl, že Petr Dolejš, se narodil o rok dříve, 
1952. Přesto si myslím, že do této skupiny silných vodařů patří. Proto 
i jeho jméno mezi osobnostmi, které připomínám, nechávám. Snad mě 
omlouvá to, že v té době jsem byl ještě několik let na houbách.
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Reverzní osmóza je jedna z technologií pro zpracování vody 
dle požadovaných standardů a Watera ji úspěšně používá již 
více než 40 let. 

Důkazem vysoké kvality a rozsáhlých zkušeností s touto 
technologií je celková kapacita nainstalovaných odsolovacích 
jednotek přesahující 150 000 m3 za den.
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Dvoustupňová úprava 
fugátu jako cesta 
k produkci procesní vody
Pavel Míchal, Pavel Švehla, Liz Mabel Vargas Cáceres, 
Pavel Tlustoš

Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou zpracování kapalné frakce 
fermentačního zbytku vznikajícího při provozu bioplynových sta-
nic (tzv. fugátu) dvoustupňovou úpravou spočívající v nitrifikaci 
a následném tepelném zahuštění nitrifikovaného fugátu. Konečnými 
produkty jsou zahuštěný nitrifikovaný fugát využitelný jako kom-
plexní kapalné hnojivo a destilát, který může být v rámci bioplyno-
vých stanic (BPS) zpětně využit jako procesní voda. Nitrifikace vede 
k převedení části amoniakálního dusíku na dusičnanovou formu 
a zároveň k významnému poklesu pH fugátu. Ten je pozitivní vzhle-
dem k minimalizaci přechodu zbývajícího amoniakálního dusíku do 
destilátu. Důraz je v rámci příspěvku kladen zejména na možnost 
využití destilátu. Prezentovány jsou základní charakteristiky surové-
ho fugátu, nitrifikovaného fugátu i jednotlivých produktů tepelného 
zahušťování. V těchto frakcích byly sledovány parametry jako pH, 
koncentrace N-amon, N-NO3

-
 a N-NO2

-, CHSK či nižších mastných 
kyselin. Sledována byla i elektrická vodivost. 

Klíčová slova
fermentační zbytek – fugát – procesní voda – nitrifikace – tepelné 
zahušťování – destilát 

Úvod
Problematika BPS jako obnovitelného zdroje energie je vysoce disku-
tovaným tématem jak v České republice, tak i v Evropské unii. V ČR 
je v současné době v provozu 554 bioplynových stanic, z čehož je 
383 zemědělských. V celé Evropské unii se nachází přibližně 12 tisíc 
zemědělských BPS z celkového počtu 17 tisíc [1]. Vedle energeticky 
bohatého bioplynu jsou vedlejším produktem anaerobní digesce velké 
objemy suspenze, která již prošla anaerobním rozkladem. Jedná se 
o tekutý materiál se sušinou obvykle okolo 10 %, který je označován 
jako digestát, respektive fermentační zbytek. Fermentační zbytek je 
v některých provozech BPS separován na dvě složky: na pevnou 
složku (tzv. separát) a na kapalnou frakci (tzv. fugát).

Separát je charakterizován poměrně vysokou sušinou 20–30 % 
a může být následně využit pro řadu účelů (hnojivo, stelivo, pěstební 
substrát či jeho složka apod.). Z celkové hmotnosti digestátu zaujímá 
separát pouze 10 až 20 % a je v něm koncentrováno přibližně 60 % 
fosforu [2].

Naopak fugát se vyznačuje nízkou sušinou 0,8–4 %, přičemž ob-
sahuje relativně vysoké koncentrace živin – zejména amoniakálního 
dusíku (N-amon, 5–15 % sušiny; koncentrace v jednotkách g/l), dras-
líku (0,1 % sušiny), ale i fosforu (cca 1 % sušiny, většinou desítky až 
stovky mg/l) [3, 4, 5]. Z celkového množství představuje fugát 80–90 % 
hmotnosti digestátu [2]. Běžnou praxí nakládání s fugátem je jeho 
poměrně dlouhodobé skladování v areálu BPS a následná aplikace 
na zemědělskou půdu jakožto zdroje živin pro rostliny. 

Vysoké koncentrace N-amon ve fermentačním zbytku, resp. ve 
fugátu jsou způsobeny transformací organicky vázaného dusíku 
přítomného v různých organických substrátech (hnůj, kejda či 
jateční odpady) během anaerobní fermentace [6]. Amoniakální du-
sík zahrnuje amonný iont (NH4

+) a nedisociovaný amoniak (NH3). 
Zastoupení obou forem je dáno fyzikálně-chemickými podmínkami, 
zásadní význam má v tomto ohledu hodnota pH a teplota. Zastoupení 
těkavého NH3 se zvyšuje s rostoucí hodnotou pH a s rostoucí teplotou 
[7, 8, 9]. Fugát je přitom charakteristický mírně zásaditou hodnotou 
pH, která se pohybuje v rozmezí 7,5 až 8,5 [4], proto je zastoupení 
nedisociovaného NH3 ve fugátu poměrně vysoké. Při aplikaci fugátu 
na zemědělskou půdu i při jeho skladování dochází tedy k uvolňování 
NH3 do ovzduší, což má negativní vliv na lidské zdraví [10] a stav 
životního prostředí obecně. Zároveň dochází i ke ztrátám dusíkaté 
živiny, která je nezbytná pro vývoj rostlin.

Přes relativně vysoký obsah živin ale fugát zároveň obsahuje i velké 
objemy balastní vody. To vede ke zvýšeným nárokům na objem usklad-
ňovacích nádrží. Problém dlouhodobého skladování fugátu je zásadní 
hlavně v období zákazu hnojení, které je v České republice zakotveno 
v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
a akčním programu. Fugát je na základě tohoto nařízení hodnocen 
jako hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem a zákaz jeho aplikace je 
v období od 15. 11. do 15. 2. pro klimatický region 0–5 (tzn. region 
velmi teplý, teplý až po mírně teplý–mírně vlhký region), respektive 
od 5.11. do 28.2 pro klimatický region 6–9 (mírně teplý–vlhký až po 
chladný region). V Evropě se požadavky na skladování digestátu, resp. 
fugátu velmi různí a záleží na legislativních úpravách jednotlivých 
států. Maximální přípustná doba skladování se pohybuje od 4 do 9 
měsíců [2]. Zároveň i doprava digestátu či jeho kapalné frakce do 
vzdálenějších oblastí (více než 20 km) neúměrně prodražuje ekono-
miku celého provozu BPS [11].

Za účelem dosažení optimální sušiny materiálu vstupujícího do 
anaerobního reaktoru BPS je zpravidla substrát potřeba ředit. To platí 
zejména při zpracování substrátů s vyšší sušinou. V celém procesu 
anaerobní digesce tak má významnou úlohu voda, které musí být 
zajištěn dostatečný přísun. Jako ředící médium zpravidla bývá použí-
ván právě fugát, jehož neustálá recirkulace v systému však může vést 
k provozním problémům způsobeným nárůstem koncentrace N-amon 
či jiných látek až na úroveň inhibující proces [2]. Nabízí se tedy mož-
nost zakoncentrovat živiny obsažené ve fugátu vhodným postupem 
do jednoho proudu a druhý proud (prakticky čistou vodu) použít jako 
ředící médium pro úpravu sušiny substrátu či k jiným účelům (čištění 
technologických součástí BPS, užitková voda pro obsluhu BPS atd.) 
[12]. Frakce, ve které je zakoncentrována většina živin i jiných látek, 
může mít charakter pevné hmoty. Na druhou stranu je však v někte-
rých případech vhodnější koncentrovaný proud vznikající úpravou 
fugátu produkovat ve formě kapaliny. Kraume [11] například uvádí, 
že optimální je situace, kdy cca 50 % původního objemu připadne na 
kapalný zahuštěný proud a zbylých 50 % představuje dále využitelná 
„čistá voda“. 

Vysoký obsah balastní vody ve fugátu a snaha o racionalizaci využití 
v něm obsažených živin i této balastní vody podporují rozvoj nových 
metod nakládání s fermentačním zbytkem, respektive s fugátem. 
Známé jsou fyzikálně-chemické metody vedoucí k získání amon-
ného dusíku, popřípadě k současnému získávání amonného dusíku 
a fosforu – například stripování či srážení struvitu. Uplatnění mohou 
v těchto souvislostech nalézt také membránové procesy či sorpce [5]. 

Zajímavou alternativu přestavuje také odpařování balastní vody při 
tepelném zahušťování využívajícím odpadní teplo produkované ko-
generačními jednotkami [2], popřípadě jeho kombinace s biologickou 
předúpravou fugátu nitrifikací [13]. Konečnými produkty zpracování 
fugátu v soustavě nitrifikace/tepelné zahuštění jsou zahuštěný nitri-
fikovaný fugát využitelný jako komplexní kapalné hnojivo a desti-
lát, který může být v rámci BPS zpětně využit jako procesní voda. 
Nitrifikace fugátu realizovaná podobným způsobem jako při čištění 
odpadních vod vede k převedení části (popřípadě veškerého) amonia-
kálního dusíku obsaženého v surovém fugátu na dusičnanovou formu 
a zároveň dochází k významnému poklesu pH fugátu do mírně kyselé 
oblasti (6,0 či méně). Pokles pH je pozitivní vzhledem k minimalizaci 
těkání amoniaku při dlouhodobém skladování nitrifikovaného fugátu, 
resp. při jeho přímé aplikaci na půdu. V případě dvoustupňové úpravy 
nitrifikace/tepelné zahuštění je zásadní i z pohledu snížení intenzity 
přechodu zbývajícího amoniakálního dusíku do destilátu při tepel-
ném zahušťování nitrifikovaného fugátu. Dusičnany vyprodukované 
při nitrifikaci lze z pohledu rizika ztrát dusíku považovat za stabilní 
formu, u které by nemělo při manipulaci s fugátem docházet k jejímu 
úniku do atmosféry, resp. do destilátu [5]. 

Hlavním cílem tohoto příspěvku je vyhodnotit možnosti využití 
destilátu, vznikajícího při tepelném zahušťování nitrifikovaného 
fugátu jako procesní vody využitelné v areálu BPS.

Metodika
V rámci pokusů byla v prvním kroku realizována nitrifikace fugátu 
v laboratorním reaktoru o provozním objemu 5 litrů. Tento fugát po-
cházel z BPS, která zpracovává bioodpady a biologicky rozložitelné 
odpady z kuchyní a stravoven (gastroodpady). V nitrifikačním reak-
toru bylo dlouhodobě udržováno pH na hodnotě 6,0. Popis funkce 
nitrifikačního reaktoru je uveden v práci [13]. 

V navazujícím kroku byly vzorky nitrifikovaného fugátu (odtoku 
z nitrifikačního reaktoru) tepelně zahuštěny přibližně na 50 % pů-
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vodního objemu. Zbývajících 50 % původního objemu fugátu přešlo 
do destilátu (vody vznikající kondenzací par produkovaných při te-
pelném zahušťování nitrifikovaného fugátu). Ve fázi tepelného zahuš-
ťování bylo použito 200 ml nitrifikovaného fugátu, přičemž výsledky 
prezentované v níže uváděných tabulkách 1 a 2 jsou průměry hodnot 
ze tří měření. K tepelnému zahuštění byla využita odparka BÜCHI 
Rotavapor R-215 s vakuovou pumpou V-700 a regulátorem podtlaku 
V-850. Výsledky rozborů zaznamenané u vzorků zahuštěného nitri-
fikovaného fugátu byly vždy srovnány s hodnotami získanými pro 
surový fugát (materiál vstupující do nitrifikačního reaktoru) a fugát 
po nitrifikaci (odtok z nitrifikačního reaktoru). Odpařování probíhalo 
za sníženého tlaku (300 mbar) s využitím vodní lázně temperované na 
teplotu 95 °C. Teplota vznikající páry se při daném tlaku pohybovala 
okolo 70 °C. V rámci chemických rozborů byly ve vzorcích surového 
fugátu, nitrifikovaného fugátu, zahuštěného nitrifikovaného fugátu 
(destilačního zbytku) i destilátu dle Horákové a kol. [14] stanovovány 
hodnoty těchto parametrů:
• hodnota pH;
• koncentrace N-amon, N-NO3

-, N-NO2
- [mg/l];

• chemická spotřeba kyslíku dichromanovou spektrofotometrickou 
semimikrometodou [mg/l];

• konduktivita [mS/cm].
Byly taktéž sledovány koncentrace nižších mastných kyselin (NMK) 

v surovém fugátu, fugátu po nitrifikaci a v produktech tepelného za-
hušťování nitrifikovaného fugátu pomocí plynového chromatografu 
Thermo Fischer scientific Trace 1310 s FID detektorem.

Výsledky a diskuse 
Z výsledků prezentovaných v tabulce 1 a 2 jsou zřejmé základní 
rozdíly v charakteristikách surového fugátu, nitrifikovaného fugátu 
a jednotlivých produktů procesu tepelného zahuštění. Z tabulky 1 
je patrné, že v důsledku nitrifikace dochází v souladu s [8] k po-
klesu hodnoty pH (z 8,4 na 6,1) a k poklesu koncentrace N-amon 
z 3 600 mg/l na 5,9 mg/l. Pokles koncentrace N-amon byl logicky 
doprovázen nárůstem koncentrace dusičnanového dusíku (z prakticky 
neměřitelných hodnot na 5 650 mg/l). Výskyt dusitanového dusíku 
v nitrifikovaném fugátu nebyl u zpracovávaných vzorků významný. 
Nesoulad v koncentraci celkového dusíku ve fugátu vstupujícího do 
nitrifikačního reaktoru a ve fugátu nitrifikovaném je patrně způsoben 
částečnou mineralizací organického dusíku v reaktoru a odparem 
určité části vody [5]. Významný je také pokles hodnoty CHSKRL (tedy 
CHSK odstředěného vzorku kvantifikující organické rozpuštěné lát-
ky) z 12 000 na 2 400 mg/l. Ten potvrzuje poměrně vysokou aktivitu 
aerobních heterotrofních organismů v nitrifikačním reaktoru [15]. Na 
druhé straně můžeme při srovnání surového a nitrifikovaného fugátu 
pozorovat nárůst konduktivity z 33,7 mS/cm na 49,8 mS/cm. Ten se 
také dá vysvětlit mineralizací organických látek, která patrně vedla ke 
zvýšení koncentrace elektrolytů v odtoku z re-
aktoru. Nezanedbatelnou roli může i v tomto 
ohledu hrát také výše zmíněné zahuštění 
směsi v důsledku odparu vody. 

Dále je zřejmé, že v důsledku tepelného 
zahušťování dochází k nárůstu koncentrace 
N-NO3

- v tepelně zahuštěném fugátu oproti 
nitrifikovanému fugátu před zahuštěním 
z 5 650 mg/l až na 14 470 mg/l. Tyto hodnoty 
v zásadě odpovídají skutečnosti, že prakticky 
veškerý dusičnanový dusík zůstal v zahuš-
těném fugátu, jehož objem byl cca poloviční 
ve srovnání s nitrifikovaným fugátem před 
zahuštěním. Oproti tomu hodnota CHSKRL 

se v důsledku zahuštění zvýšila více než 4x 
(z 2 400 na 10 900 mg/l). To je zřejmě způ-
sobeno přechodem části organických látek 
vyskytujících se v nerozpuštěné formě do 
formy rozpuštěné v důsledku vysoké tep-
loty panující v destilační aparatuře. Nejsou 
vyloučeny ani změny v chemické struktuře 
organických látek, které by také mohly čás-
tečně vysvětlit tento jev. Z údajů uvedených 
v tabulce 1 je také patrné, že do destilátu 
přechází velmi malé množství jednotlivých 
forem dusíku, koncentrace celkového dusíku 
v něm nepřekračuje 5 mg/l. V souvislosti 
s relativně nízkým obsahem elektrolytů v de-

stilátu byly v tomto proudu zaznamenány o minimálně 3 řády nižší 
hodnoty konduktivity ve srovnání s ostatními proudy. Z tabulky 1 je 
dále patrné, že do destilátu přechází určité množství organických látek 
kvantifikovatelných pomocí parametru CHSK, jehož hodnota dosaho-
vala v tomto proudu 110 mg/l. Tato skutečnost může být zapříčiněna 
přítomností určitého množství těkavých NMK v nitrifikovaném fugátu 
a jejich částečným transferem do destilátu (viz tabulka 2). 

Tabulka 2 zobrazuje koncentrace NMK. Je z ní patrné, že surový 
fugát před nitrifikací obsahoval vysoké koncentrace jednotlivých 
kyselin. To svědčí o nedokonalém anaerobním rozkladu v reaktoru 
BPS, ze které byl vzorek odebrán. V důsledku aerobního rozkladu 
organické hmoty v nitrifikačním reaktoru došlo k rapidnímu poklesu 
koncentrace NMK. Koncentrace jednotlivých NMK v zahuštěném 
fugátu, respektive v destilátu je s ohledem na jejich nízký obsah v ni-
trifikovaném fugátu před zahuštěním poměrně vysoká. Zajímavá je 
také změna v zastoupení jednotlivých NMK v produktech zahuštění 
ve srovnání s původním nitrifikovaným fugátem. Toto zjištění může 
indikovat průběh chemických změn organické hmoty při procesu 
tepelného zahušťování. Jedná se však pouze o prvotní výsledky, které 
bude potřeba ověřit v rámci navazujícího výzkumu.

Závěr
Z výsledků dosud provedených experimentů je zřejmé, že do desti-
látu vznikajícího při tepelném zahušťování nitrifikovaného fugátu 
(potenciální procesní kapaliny) přechází poměrně malé množství 
jednotlivých forem dusíku. Na druhou stranu se zdá, že koncentrace 
organických látek v destilátu může být relativně významná, patrně 
zvláště při vyšších koncentracích těkavých nižších mastných kyselin 
v nitrifikovaném fugátu. Přestože chemické složení destilátu v žádném 
případě nedosahuje kvality například destilované vody, z předběžných 
výsledků výzkumu prezentovaných v rámci tohoto příspěvku vyplývá, 
že má smysl se i nadále zabývat možností aplikace postupu nitrifikace/
tepelné zahuštění jako metody pro zpracování fugátu, včetně myšlen-
ky využívat destilát produkovaný v rámci tohoto procesu v provozu 
bioplynové stanice jako procesní vodu, například k ředění vstupních 
surovin. Zároveň se jeví jako reálné uvažovat o využití zahuštěného 
nitrifikovaného fugátu jako komplexního kapalného hnojiva.

Poděkování: Projekt vznikl za finanční podpory Národní agentury 
pro zemědělský výzkum QK1710176. 
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- (mg/l) - 5 650 14 470 1,9

N-NO2
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Parametr 
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Two-Stage Treatment of the Liquid Fraction of Digestate Ena-
bling the Production of Process Water (Michal, P.; Švehla, P.; 
Cáceres, L. M. V.; Tlustoš, P.)

Abstract
This paper deals with the treatment of the liquid phase of the di-
gestate (LPD) produced during the operation of agricultural biogas 
plants by a two-stage process consisting of nitrification and subse-
quent thermal thickening. Thickened nitrified LPD could be used 
as a complex liquid fertilizer. Distillate produced during thermal 
thickening could be utilized as a process water in biogas plants. 
Nitrification transfers part of the ammonium contained in raw LPD 
to nitrate. Simultaneously, the pH value decreases significantly as 
the consequence of this process. The pH decrease is positive because 
it minimizes the transfer of the remaining ammonium into the dis-
tillate. In this paper, the main attention is given to the evaluation 
of the possibilities to utilize the distillate. The basic characteristics 
of raw LPD, of nitrified LPD, as well as of the products of thermal 
thickening (thickened nitrified LPD and distillate) are presented. 
In these fractions, the concentration of ammonia nitrogen, N-NO3

-, 
N-NO2

-, COD, and volatile fatty acids was monitored. The value of 
pH and conductivity was also evaluated. 

Key words
fermentation residue – fugate – process water – nitrification – thermal 
thickening – distillate
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Cirkulární ekonomika 
ve vodním hospodářství
Karel Hartig, Milan Moravec, Soňa Jonášová

Abstrakt
Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství zahrnuje především 
znovuvyužívání biologicky vyčištěné odpadní vody a využití kalů 
z ČOV jako zdroje energie a fosforu. Většímu rozšíření cirkulární 
ekonomiky do praxe v současnosti brání především finanční nároč-
nost tohoto procesu, protože v rámci ČR jsou zatím například zdro-
je vody levnější, než je čištění odpadní vody na kvalitu potřebnou 
pro její využití. V případě kalů se jedná jak o ekonomické aspekty, 
tak i nejasný výhled ve vývoji legislativy. Větší rozvoj cirkulární 
ekonomiky nastane až v případě nedostatku příslušných zdrojů, 
což se promítne do jejich ceny, a tím se cirkulární ekonomika stane 
zajímavou i z finančního hlediska. Dalším důvodem pro rozvoj 
cirkulární ekonomiky se může stát legislativa, týkající se především 
kalů z ČOV, která zamezí možnosti využívání stávajících levných 
metod zpracování kalů. Správně nastavené dotační programy 
mohou proces zavádění cirkulární ekonomiky urychlit.

Klíčová slova
cirkulární ekonomika – opětovné využívání vody – energie v kalech 
– materiálové využití kalů

Úvod
V souvislosti s neustálým nárůstem tempa spotřeby lidstva, které 
v roce 2050 pravděpodobně přesáhne počet dnes těžko představi-
telných deseti miliard obyvatel, dochází i k enormnímu tlaku na 
přírodní bohatství a zdroje. Globálními megatrendy již nejsou jen 
například oteplování klimatu a degradace půd, ale i nedostatek vod-
ních zdrojů a některých surovin. Nedostatek zdrojů se tak může stát 
kritickým faktorem uspokojování potřeb naší i následujících generací 
a hospodaření s vodními zdroji se stává jednou z největších výzev 
dneška, a to jak v souvislosti se zabezpečením základních potřeb pro 
obyvatelstvo, tak pro průmysl.

Důležitost vody pro byznys je často podhodnocována. Narůstající 
poptávka po zdrojích čisté vody zvyšuje tlak na její zdroje. Musíme 
začít hledat alternativy k současnému lineárnímu trendu, který lze 
jednoduše charakterizovat slovy „vytěžit, vyrobit, vyhodit”. Změna 
vede k přístupu cirkulárnímu, kde jsou primární zdroje recyklová-
ny a znovu používány. Transformace k tomuto systému pomůže 
byznysu snížit spotřebu limitovaných zdrojů na úroveň, která po-
může dlouhodobě uspokojit současnou i budoucí poptávku. Stejné 
principy, které jsou v případě cirkulární ekonomiky uplatňovány 
u materiálových toků, je tak možné využít i ve vodním hospodářství.

Zajímavé přístupy k tomuto tématu, které zahrnují ekonomické, 
environmentální i sociální faktory, přináší cirkulární ekonomika, 
tedy systém, jehož základní myšlenkou je uchování materiálů 
v oběhu po co nejdelší dobu a v co nejvyšší kvalitě. Reaguje tak na 
málo efektivní využívání přírodních zdrojů a surovin, mezi které 
se samozřejmě řadí i vodní zdroje, a přichází s řešeními, pro jejichž 
úspěšné uvedení do praxe je nezbytné skloubit dva základní prin-
cipy: selský rozum a nejmodernější technologie.

Současnou celosvětovou společnost lze jednoduše charakterizovat 
následovně:
• Světová populace v následujících dvou dekádách naroste o 3 

miliardy.
• Současně se zvyšováním populace roste i bohatství společnosti.
• Tento nárůst znamená tlak na přírodní zdroje a zvyšování soutěže 

při jejich získávání.
• Největší tlaky budou vyvíjeny právě na vodu, která je již v někte-

rých oblastech strategickou surovinou.
• Pokud bude rychlost spotřeby a nároků společnosti stoupat stej-

ným tempem jako do teď, pak v roce 2030 přesáhne naše potřeba 
dostupné zdroje o 40 %.

Potenciál obsažený v odpadních vodách a v kalech
Není potřeba zdůrazňovat, že fosfor je důležitým prvkem jak ve 
vodním hospodářství, tak pro náš život celkově. Na Zemi je konečné 

množství nalezišť, jejichž využití je ekonomicky a technicky únosné. 
Tato naleziště jsou soustředěna značně nerovnoměrně v několika 
málo zemích na světě, většina těžitelných světových zásob se nalézá 
v Maroku, zbytek např. v Sýrii, Alžírsku, Číně, Rusku a USA. Téměř 
všechny tyto oblasti jsou buď politicky nestabilní, nebo nějakým 
způsobem ne zcela přátelské vůči evropským zemím. S rostoucí ce-
nou budeme vystaveni čím dál vyšší finanční náročnosti při importu 
potřebného množství fosfátů. S ubývajícím množstvím zásob však 
přibude problém s klesající kvalitou fosfátů, protože budeme muset 
zpracovávat fosfáty více kontaminované těžkými kovy a dalšími 
škodlivými příměsemi. 

Závislost ČR na dovozu fosfátů je značná. Udává se spotřeba fos-
foru do minerálních hnojiv ve výši 1 kg/os/rok, do potravin a krmiv 
1,5 kg/os/rok. Kaly z komunálních ČOV přitom obsahují cca 0,4 kg/
os/rok a masokostní moučka 0,25 kg/os/rok, což představuje cca 70 % 
potřeby z minerálních hnojiv. 

V původních zemích EU15 je do značné míry situace ob-
dobná a jsou rovněž závislé na dovozu fosforu. Čistá spotřeba 
na obyvatele v EU 15 činí 4,7 kg/rok, přičemž  přímá spotřeba 
na obyvatele je pouze 1,2 kg/rok. Fosfor se ztrácí hlavně čistou 
akumulací v zemědělských půdách (2,9 kg P/os/rok), násle-
dují ztráty v odpadech ukládaných na skládky (1,4 kg P/os/
rok) a úniky do hydrosféry (0,55 kg P/os/rok). Pouze 0,77 kg  
P/os/rok je recyklováno. Optimalizace hnojení fosforem, shroma-
žďování a recyklace odpadů bohatých na fosfor, zvýšení připojení 
domácností na kanalizační systémy a komplexní zpracování odpadní 
vody by mohly významně snížit závislost Evropy na dovozu fosforu.

Evropské země, vědomy si tohoto strategického rizika, označily 
fosfor jako jednu z 20 kritických nerostných surovin, jejichž ne-
dostatek může v budoucnu způsobit závažné potíže evropskému 
průmyslu a následně celé společnosti. Fosfor se dostal do středu 
zájmu výzkumných institucí i průmyslových odvětví. Během krátké 
doby se tento prvek v našich očích mění z přebytečného a obtížného 
odpadu na ceněnou a žádanou surovinu, o jejíž budoucí zásoby a její 
spotřebitelský koloběh se každý stát musí zajímat. Rostou snahy o co 
nejšetrnější zacházení s materiály obsahujícími fosfor, o zabránění 
úniků fosforu v průmyslovém zpracování těchto materiálů a v dal-
ších případech, aby se snížila závislost na importu fosfátů. Toto je 
typický případ pro zavedení cirkulární ekonomiky.

Velikost spotřeby a produkce vody a kalů lze přiblížit pomocí sta-
tistických údajů. V roce 2015 byla produkce fakturované pitně vody 
591 625 tis. m3, z čehož 318 680 tis. m3 byla spotřeba domácností. Po-
čet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů byl cca 9,93 
mil. Pro produkci pitné vody se použilo 280 193 tis. m3/rok povrchové 
vody, 279 973 tis. m3/r vody podzemní a 44 650 tis. m3/r vody bylo 
získáno infiltrací. V ČR žije 84,2 % obyvatel v domech napojených na 
veřejnou kanalizaci a ročně se na ČOV čistí 432 027 tis. m3 odpadních 
vod (bez vod srážkových). Z toho vyplývá, že se denně vypouští do 
toků v průměru 1,18 mil. m3 vyčištěné odpadní vody. To je množství, 
nad jehož využitím se vyplatí uvažovat. Množství fosforu obsaženého 
v odpadních vodách přitékajících na čistírny v roce 2015 bylo 5 968 
t/rok. Vyčištěné odpadní vody obsahovaly 830 t/r fosforu.

Ročně se však také na ČOV vyprodukuje cca 173 tis. tun sušiny 
kalů, ve kterých je teoreticky obsaženo 5 156 t celkového fosforu, 
který zůstal zachycen v kalech. Z bilance fosforu odstraněného z od-
padních vod vyplývá, že v kalech zůstává zadržen fosfor v množství 
cca 3 % sušiny kalů. Tato hodnota samozřejmě závisí na požadované 
koncentraci fosforu na odtoku. Ačkoliv se nesledují všechny ČOV, ve 
vypouštěných vodách je obsaženo 830 t celkového fosforu. Nutno 
však upozornit, že je ekonomicky nereálné z odpadních vod zpětně 
získat veškerý fosfor. Pro vyčištěné odpadní vody se jako vhodná 
metoda hodí zálivka rostlin bez vsaku vody do podzemních vrstev.

Klíčové oblasti pro implementaci principů cirkulární 
ekonomiky do vodního hospodářství
Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství nezahrnuje pouze 
problematiku získávání a využívání vody, ale v širším smyslu 
i čištění odpadních vod s produkcí kalů. Základním principem 
cirkulární ekonomiky ve vodním hospodářství je znovuvyužívání 
vyčištěné vody a materiálové a energetické využívání kalů. Mezi 
základní principy lze zařadit úsporu vody, využití odpadního tepla 
a energetické a materiálové využívání kalů. 

Úspora vod
Základním stavebním kamenem pro vodní hospodářství jak na úrov-
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ni domácností, tak i podniků a obcí je úspora vody. Dle dostupných 
dat by při stávající spotřebě vody již v roce 2030 přesáhla potřeba 
vody v průmyslových podnicích reálně dostupné zdroje o 40 %. 
Trendem se tak stávají úsporná opatření i dostatečná recirkulace vod 
ve výrobních procesech. Ne vždy je třeba ve všech fázích dočišťovat 
vodu na hodnotu vstupních parametrů, a tak je možné vodu vyu-
žít i v různých stupních dočištění dle technologických parametrů 
výrobních procesů. Klíčovými jednotky pro úsporu vod jsou však 
i domácnosti. Většímu rozvoji znovuvyužívání vody brání chybějící 
nebo nedostatečná infrastruktura pro cirkulaci vod. Obvykle chybí 
potrubní síť, která by byla využitelná pro rozvody biologicky vyčiš-
těné odpadní vody, existující zástavba není připravena na rozdělení 
vod na vody šedé, hnědé apod. Rovněž používání srážkových vod 
v domácnostech přináší problémy s výměrou stočného apod. V ko-
nečné fázi je znovuvyužívání vody v existující zástavbě finančně 
náročnější, než je tomu u zástavby nově realizované. Trochu lepší 
situace je v průmyslových podnicích, ale i zde se znovuvyužívání 
vody po jejím vyčištění rozšiřuje dosti pomalu.

Potenciální možnosti zpětného využití vody zahrnují tři hlavní 
oblasti:
• Zemědělství – zavlažování plodin vyčištěnou vodou zvýší jejich 

produkci při současném chránění vodních zdrojů.
• Průmysl – zajištění dostatku vody především v případech nedo-

statku vhodných zdrojů vody a ochrana vodních zdrojů před jejich 
nadměrným využíváním.

• Urbanizovaná území mohou využívat vyčištěné vody vhodným 
typem závlahy na zavlažování městské zeleně, hřišť apod. Zavla-
žováním ploch uvnitř měst se rovněž sníží lokální přehřívání silně 
urbanizovaných území.

Využití odpadního tepla a par
Voda je rovněž cenným nositelem tepla a energie. Ty jsou často, 
například v potravinářských podnicích jako jsou třeba pivovary, 
nevyužity. Nejen tam, ale třeba i na ČOV. Přitom je možné při použití 
systémů výměníků a tepelných čerpadel odpadní teplo zpětně získá-
vat. S výhodou se používá chlazení vzduchu za dmychadly k ohřevu 
budov apod. Tím lze dosáhnout značných úspor díky energii, která 
by jinak zůstávala nevyužita. Na toky zdrojů v odpadních vodách je 
v cirkulární ekonomice pohlíženo komplexně. Mimo energii je tak 
voda často nositelem i cenných surovin, především dusíku a fosforu, 
které se snadno využijí při zavlažování rostlin.

Materiálové využití odpadních toků vod
Velmi zajímavou oblastí pro opětovné využití kalů je také jejich 
materiálové využití a recyklace cenných živin v nich obsažených. 
Trendem se stává využití organického uhlíku, fosfátů, celulózy 
nebo dusíku. Dusík však není, na rozdíl od fosforu, limitovaným 
zdrojem a jeho obnova není tak aktuální. Jeho obnova se vyplatí 
zejména v případech, kdy je recyklace méně energeticky náročná 
než přeměna NO2 na amoniak, avšak k těmto procesům jsou v sou-
časnosti dostupné jen limitované možnosti. Mnohem aktuálnější 
je již zmíněná recyklace fosforu, který se stává kritickým zdrojem. 
Zásoby přírodních zdrojů fosforu se odhadují na několik desítek let. 
V současnosti EU importuje 92 % fosforu ze zemí třetího světa a jeho 
recyklace je stále spíše výjimkou než pravidlem, a to i přes fakt, že se 
jedná o látku zařazenou na list dvaceti kritických primárních zdrojů. 
Jedná se přitom o esenciální látku nezbytně nutnou pro produkci 
potravin, a tedy zajištění základních potřeb obyvatelstva. 

V rámci materiálového využívání kalů je diskutováno i využití 
biopolymerů z organického uhlíku a dále nevyužitelný uhlík by měl 
být využit alespoň pro hnojení v zemědělské produkci. Probíhají 
pokusy s extrahováním celulózy z kalů a následném jejím využití 
jako přísady při výrobě papíru a plastů, nebo pro stavební a izo-
lační materiály, popř. jako zdroj pro výrobu nano-celulózy, popř. 
jako biopalivo. Tyto technologie v současnosti v EU vyvíjí zejména 
severské státy. 

Důležité je ruku v ruce s vývojem nových materiálů využívajících 
odpadní materiálové toky přemýšlet i nad jejich budoucí recyklací 
Proto by měly být hodnoceny kompletní dopady na životní prostředí 
po dobu celého životního cyklu – tedy včetně jeho konce (možnost 
využití tzv. Life cycle assesment metody). 

Energetické a materiálové využívání kalů
Přímé spalování kalů není žádnou novinkou, ale v současnosti je 
velmi těžce realizovatelné kvůli odporu veřejnosti. Kal je pouze 

energeticky využíván, přičemž zisk energie je velice problematický. 
Z toho důvodu nastal rozvoj nových technologií zpracování kalu, 
které jsou současně zaměřeny na materiálové využití produktu, 
v tomto případě usušeného kalu. Dalším důvodem jsou přísné 
požadavky na hygienické zabezpečení kalu a očekávané zpřísnění 
limitních hodnot polutantů v kalech. Existují i požadavky na zákaz 
používání kalů pro aplikaci na jakoukoliv půdu s cílem přetržení 
potravinového řetězce. Používání kalů v zemědělských půdách se 
totiž v posledních letech stalo kritickou oblastí vzhledem k neustále 
se zvyšujícímu obsahu farmaceutik a dalších látek, jejichž působení 
v přírodě má prokazatelně negativní, avšak stále málo zmapovaný 
dopad. V rámci předběžné opatrnosti je tak propojení kalového 
hospodářství a zemědělství poměrně kritickým bodem. Jedním 
z řešení stávající situace je proces pyrolýzy. Výstupem pyrolýzy je 
tzv. biochar, který má z pohledu cirkulární ekonomiky velmi vhod-
né využití jako hnojivo, pro dekontaminaci půd apod. Pyrolýzou 
usušeného kalu při teplotách 450–700 °C vzniká energeticky bohatý 
pyrolýzní plyn, olej a dehet. Pevná složka po pyrolýze – biochar 
obsahuje původní anorganickou složku kalů včetně většiny těžkých 
kovů a uhlík v porézní formě.

Využití biocharu v zemědělství má však mnohem větší váhu ne 
z důvodu hledání koncovek pro tento materiál, ale z důvodu zlepšení 
půdních vlastností. Biochar má vysoce pórovitou strukturu a svými 
vlastnostmi tak připomíná aktivní uhlí. Tato vlastnost umožňuje 
vysokou vaznost materiálu pro nutrienty a vodu. Biochar je bohatý 
na fosfor a jedná se také o vysoce stabilní formu uhlíku, která je 
však velmi pomalu rozložitelná. Ukládání biocharu do půdy, kde se 
velice pomalu rozkládá, přispívá ke snížení koloběhu CO2 v přírodě. 
V rámci klasifikace biocharu musí být obsah uhlíku v materiálu 
větší než 50 % původní biomasy (čili kalu) využité k jeho produkci. 
Při využívání pyrolýzy u materiálů bohatých na minerální látky 
tak nemůže být vzniklý materiál klasifikován jako biochar, ale jako 
pyrolýzní popel s obsahem biocharu. Toto se týká i kalů z ČOV, 
protože anaerobně stabilizované kaly mají přibližně 50% minerální 
podíl v sušině kalu. 

Další možností je využívání kalů k získávání fosforu. Existuje 
mnoho metod získávání fosforu z kalu, ale jejich širší rozšíření dosud 
nenastalo. Především z ekonomických důvodů.

Mezioborová spolupráce
Posledním bodem, který je však klíčový k zavádění principů cirku-
lární ekonomiky do praxe, je důraz na mezioborovou spolupráci. 
Mezioborová spolupráce mezi oddělenými výrobními procesy, 
samostatnými podniky, resp. obcemi je podmíněna vůlí k navázání 
netradičních forem spolupráce. Příkladem může být například pro-
jekt Uzavřeného nakládání s bioodpady ve městě Brně, kde tým In-
stitutu Cirkulární Ekonomiky navrhl ideální případ nakládání s toky 
bioodpadů vedoucí až k produkci CNG (alternativního pohonu) pro 
městské autobusy. V projektu se tak naskytla ideální příležitost pro 
propojení toků bioodpadů s kalovým hospodářstvím místní ČOV, 
a to zejména díky potenciálu, který se v kalech skrývá. V tomto pro-
jektu se tak otevřel prostor pro rozhovory mezi městskými firmami 
(dopravní podnik, provozovatel čistírny odpadních vod, Magistrát 
města Brna a další) s navrhovatelem projektu. Vzhledem k netra-
dičnímu pojetí projektu zde hraje klíčovou roli ochota vyzkoušet 
pilotáž myšlenek, které v České republice ještě nebyly otestovány, ale 
přinášejí nové přístupy, které již úspěšně fungují v zahraničí. Aby se 
z původně odpadního toku stal obnovitelný zdroj či produkt, který 
má tržní hodnotu a místo na trhu, je nezbytná kooperace a hledání 
nových cest. Důležitým přístupem je však i komplexní přístup k ře-
šení problému. Při navrhování systémů pro nakládání s jednotlivými 
materiálovými toky vždy zohledňujeme i komplexní možnosti bez 
ohledu na primární záměr. Cirkulární ekonomika je založena na 
spolupráci mezi zainteresovanými stranami a počítá s maximálním 
uzavřením cyklů na lokální úrovni. Tento přístup šetří životní pro-
středí, vytváří ekonomickou hodnotu a nová pracovní místa. 

Mezinárodní aktivity v oblasti oběhového hospodářství
Sweco Group má v současné době problematiku cirkulární ekono-
miky jako jednu z hlavních priorit v oblasti vody, odpadů a obno-
vitelných zdrojů. Za posledních několik let se podařilo připravit 
konkrétní pilotní projekty cirkulární ekonomiky u různých projektů 
a v různých zemích. Tato různorodost vede k ověření konkrétních 
případů a zejména k možnosti porovnání strategií u odlišných pi-
lotních projektů.
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V roce 2017 proběhlo World Circular Economy Forum, kde zástup-
ci Sweco Group prezentovali výsledky a strategie jednotlivých pilot-
ních dlouhodobějších projektů z Číny, Srí Lanky, Finska, Švédska 
nebo Litvy. Zcela jednoznačně se ukazuje, že cirkulární ekonomika 
bude jeden z hlavních motivačních faktorů pro příští desetiletí a lze 
využívat zkušenosti z jednotlivých zemí i přes kulturní a legislativní 
odlišnosti. 

V rámci těchto aktivit byl vyvinut například i tzv. virtuální model 
pro potravinářský průmysl pro obec Honkajoki (1900 obyvatel), který 
umožňuje efektivně a ekonomicky sledovat a vyhodnocovat veškeré 
vedlejší produkty a nakládání s nimi v rámci cirkulárního využití pro 
vytápění, výrobu bioplynu, zemědělského využití i tzv. sekundární 
výroby potravy pro zvířata. Celý tento pilotní projekt-model cirku-
lární ekonomiky lze sledovat a vyhodnocovat, a to v přímé vazbě na 
legislativu národní i EU. 

Vznikají další národní iniciativy týkající se využívání cirkulární 
ekonomiky v jednotlivých státech EU. Například Holandsko plánuje 
stát se tzv. cirkulární zemí v roce 2050, což znamená legislativně 
a technicky využívat možnosti cirkulární ekonomiky napříč jed-
notlivými odvětvími (od průmyslu po stavebnictví i domácnosti). 
Vytvořená skupina expertů se zabývá problematikou cirkulární 
ekonomiky napříč zeměmi a odvětvími, aby bylo možno sdílet zku-
šenosti, zejména dobré příklady z praxe, ale i tzv. „slepé uličky“. 
To znamená ukázkové příklady, čemu se vyhnout a vyvarovat při 
prosazování koncepce cirkulární ekonomiky. 

Zkušenosti v rámci skupiny jsou dnes využívány při řešení projek-
tů kalového a odpadového hospodářství v ČR i v zahraničí, protože 
vnímáme rostoucí tlak dodavatelských firem v této oblasti, a tudíž 
dochází k nepřesné interpretaci některých informací, zejména při 
řešení ekonomických modelů. Proto jsme si některé naše pilotní 
projekty, týkající se například zplyňování komunálních odpadů, „od-
zkoušeli“ mimo území ČR a dnes můžeme porovnávat „tvrdá“ data 
s projekty v ČR i v zemích EU. To samé dnes probíhá i u projektů 
řešení kalového hospodářství, tzv. kalových koncovek.

Legislativní stav pro uplatnění cirkulární ekonomiky 
v praxi 
Legislativa ovlivňující využívání a odstraňování kalů je v pohybu 
a v nejbližších letech lze očekávat její zpřísnění. Pokud bude přijata 
verze, která zabraňuje aplikaci jakkoliv upraveného kalu na země-
dělskou půdu, budeme mít k dispozici v podstatě pouze termické 
destrukční metody. V tomto případě zvítězí snahy o přerušení po-
travního řetězce a organické látky obsažené v kalu budou zničeny.

Ke zpracování kalů je v současnosti k dispozici více technologií 
(které vznikají i za příspěvku grantových výzev EU). Zatím není 
jasné, jaká bude jejich ekonomika – právě z důvodu nejasné legis-
lativy. Jak již bylo řečeno, lze očekávat zákaz využívání kalů na 
zemědělskou půdu z důvodu předběžné opatrnosti a hledání cest 
pro recyklaci kritických nutrientů (vzhledem k finanční náročnosti 
můžeme očekávat finanční podpory). Lze předpokládat, že po urči-
tou dobu bude možné aplikovat usušený kal na zemědělskou půdu, 
popř. používat při výrobě kompostů a substrátů a k úplnému zákazu 
použití kalů na půdu dojde až později. Tato otázka bude zodpovězena 
v nejbližších letech.

Cirkulární ekonomika v oblasti znovuvyužívání biologicky vyčiště-
ných vod je v současnosti asi nejvíce zaměřena na použití této vody 
k závlahám. Využívání odpadních vod v zemědělství se zaměřuje 
na techniku závlah, která zajistí maximální využití vody k zalévání 
rostlin, a přitom minimalizuje průsak do podzemních vod. Opětovné 
využívání vody vyžaduje dlouhodobý průzkum a sledování chování 
mikropolutantů a ostatních látek v půdě a v rostlinách s ohledem na 
jejich možný vstup do potravinového řetězce.

Použití biologicky vyčištěné odpadní vody upravují následující 
normy, resp. návrhy norem.
• Guidelines for safe use of wastewater, excreta and greywater, WHO 

2006 poskytují návod k implementaci do legislativy se zaměřením 
na zdraví obyvatelstva. 

• Guidelines for Water Reuse, U.S. Environmental Agency, Office of 
Wastewater Management, EPA 2012 uvádí jako důvod opětovného 
využití vody dva důvody: a) doplnění vody v městech a zvýšení 
využití zdrojů, včetně ochrany životního prostředí, b) druhým 
důvodem je lepší zemědělská produkce při současném snížení 
množství nutrientů ve vodních tocích. Snížení spotřeby umělých 
hnojiv se přímo projeví ve snížené spotřeby surovin a energie na 
jejich výrobu. Zpětné využívání vody je výhodné až nutné s ohle-

dem na zahušťování osídlení, energetickou spotřebu spojenou se 
získáváním vody z přírodního prostředí a v neposlední řadě na 
ochranu životního prostředí.

• Publikovaná norma ISO 16075 Guidelines for treated wastewater 
use for irrigation projects, přičemž tato norma poskytuje podklady 
pro závlahy zemědělských plodin, zahrad, sportovišť apod.

• Draft normy ISO/DIS 20469 Guidelines for water quality grade 
classification for water reuse.

• ISO/FDIS 20426 Guidelines for health risk assessment and man-
agement for non-potable water reuse.

• ISO/CD 20468-2 Guidelines for performance evaluation of tre-
atment technologies for water reuse systems — Part 2 Methodology 
to evaluate performance of treatment systems on the basis of green-
house gas emissions.

• ISO/DIS 20468-1 Guidelines for performance evaluation of tre-
atment technologies for water reuse systems — Part 1: General.

• ISO/DIS 20670 Water reuse — Vocabulary.
• ISO/DIS 20419 Treated wastewater reuse for irrigation — Guidelines 

for the adaptation of irrigation systems and practices to treated 
wastewater.

• ISO/FDIS 20760-1 Water reuse in urban areas — Guidelines for 
centralized water reuse system — Part 1: Design principle of a cen-
tralized water reuse system.

Hlavní důvody pro zpětné využívání vyčištěných odpadních 
vod a zpracování kalů
Hnací silou pro cirkulární ekonomiku je postupné vyčerpávání su-
rovinových zdrojů a ekologické principy udržitelného rozvoje. Za 
hlavní důvody lze považovat tyto faktory:
• rostoucí cena pitné vody a povrchové vody;
• lokální nedostatek zdrojů vody;
• vysoká kvalita odtoku z ČOV v důsledku používání moderních 

technologií a snaha o znovuvyužití takto vyčištěné vody;
• zmenšující se zásoby podzemní vody a možnost dotace podzemní 

vody vyčištěnou vodou;
• pokračující sucho v půdním profilu způsobující deficit zásoby 

vody v půdě.
Opětovné využívání vyčištěných odpadních vod není zatím v rám-

ci ČR příliš časté, existuje především v průmyslu. 
V rámci ČR často dochází k využívání pitné vody i v případech, 

kdy kvalita pitné vody není pro daný účel nutná. Jedním z důvodů 
je existence rozvinuté distribuční sítě pitné vody, která tím je snadno 
dostupná. Měli bychom si co nejrychleji zvyknout využívat vyčiště-
nou odpadní vodu, a to v souladu s její kvalitou. Legislativa by však 
měla tuto snahu podporovat.

Ačkoliv je recyklace použitých materiálů v rámci ČR již zcela 
běžná (viz třídění odpadů), není běžmá recyklace biologicky vyčiš-
těných vod, s výjimkou recirkulace vod v závodech, kde je součástí 
výrobního procesu (např. papírny).

Ekonomie
Určitou brzdou v rozvoji cirkulární ekonomiky je její finanční 
náročnost. Máme čerstvé zkušenosti ze zpracování studií provedi-
telnosti ve dvou oborech, ve kterých se běžně pohybujeme. První 
případ se týká znovuvyužití odtoku z biologické čistírny jako zdroje 
pro přípravu demivody. Jedná se o technicky reálnou možnost, ale 
při současných cenách vodného za odběr pitné vody je návratnost 
projektu cca 8–10 let a realizace tohoto projektu může být i obtížně 
projednatelná, mimo jiné i z důvodů, že provozovatel vodovodu 
přijde o část svých příjmů za odběr vody. Druhým případem je sušení 
odvodnění kalu z městských ČOV, které v jednom případě má být 
doplněno pyrolýzou usušeného kalu. Zde zatím návratnost investice 
nelze kalkulovat, protože ceny za zpracování kalů se ustálí několik 
let po změně legislativy. V případě sušení kalů se jedná o přípravu 
investice v mírném předstihu, který se může stát významným 
faktorem při získání dotací, pokud budou dotace pro řešení této 
problematiky dostupné. 

Závěr
Dnešní doba je charakteristická růstem ekonomiky, nepřeberným 
množstvím nových digitálních technologií a vědeckým pokrokem, 
který překonává meze představivosti běžných smrtelníků. Je však 
nutné udržovat rozvoj společnosti v takovém tempu, které je udrži-
telné a umožní nám zajistit uspokojení všech potřeb naší i budoucí 
generace. Neudržitelné nakládání se zdroji, jejich neefektivní 
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využívání a plýtvání je zároveň i velkým ekonomickým riskem. 
Výrobní podniky v posledních letech čelí zvyšující se volatilitě cen, 
nepředvídatelným přírodním katastrofám a zvyšujícím se cenám 
vstupních primárních produktů reflektujících jejich limitované 
množství. Zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe tak 
zvyšuje odolnost našeho průmyslu i obcí a měst a stává se trendem, 
který vhodně kombinuje ochranu životního prostředí i zajištění 
dlouhodobé ekonomické stability. 

Nedostatek zdrojů vody, fosfátů a energie je jednou z největších 
výzev, kterým čelí svět dneška. Cirkulární ekonomika přináší prag-
matické a efektivní řešení stále progresivnějším trendům nedostatku 
přírodních zdrojů. Uzavíráním cyklů energie, vody a materiálů 
umožňuje tato „alternativní“ ekonomika růst ekonomiky klasické. 
Cirkulární ekonomika pak ve svém důsledku snižuje množství ma-
teriálů extrahovaných z přírodních zdrojů. 
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Circular economy in water management (Hartig, K.; Moravec, 
M.; Jonasova, S.)

Abstract
The circular economy in water management includes mainly the 
re-use of biologically treated waste water and the use of sewage 
sludge as a source of energy and phosphorus. Further expansion of 
the circular economy into practice is currently hampered mainly 
by the financial demands of this process, as the water resources in 
the Czech Republic are cheaper than the treatment of waste water 
to the quality required for its use. A second reason is unclear leg-
islation or a lack thereof.  In the case of sludge, both the economic 
aspects and the unclear outlook in the development of legislation 
hinder the development of sludge management. More development 
of the circular economy will only occur in the absence of relevant 
resources, which will be reflected in their price and thus the circu-
lar economy will become interesting from a financial point of view. 

Another reason for the development of the circular economy can 
be legislation, especially concerning sludge from WWTPs, which 
prevents the possibility of using existing, cheap methods of sludge 
management. Proper subsidy programs can speed up the introduc-
tion of circular economy.

Key words
circular economy – re-use of water – energy in the sludge – recovering 
of sludge material
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Rychlé zapracování 
nitritačního reaktoru 
upravujícího splaškovou 
odpadní vodu  
po psychrofilním 
anaerobním předčištění
Vojtěch Kouba, Eva Proksová, Dana Vejmelková,  
Lucie Chovancová, Jakub Hejnic, Pavel Jeníček, Jan Bartáček

Abstrakt
Částečná nitritace-anammox má potenciál odstranit dusík ze splaš-
kové odpadní vody se sníženou spotřebou organického substrátu 
a kyslíku oproti nitrifikaci-denitrifikaci, což umožní účinnější 
recyklaci energie na ČOV psychrofilním anaerobním předčištěním. 
Splašková odpadní voda má ale nízkou teplotu (< 20 °C) a s nižší 
teplotou je dle literatury obecně zvýhodněn růst nežádoucích 
nitratačních mikroorganismů (NOB) oproti žádoucím nitritačním 
mikroorganismům (AOB). Abychom ověřili možnost zapracovat 
částečnou nitritaci i za 15 °C, v laboratoři jsme provozovali nitri-
fikující kal v semikontinuálním reaktoru s interaktivně přerušova-
nou aerobní fází cyklu. Substrátem byla splašková odpadní voda 
po psychrofilním anaerobním předčištění. Za těchto podmínek 
byl nitritační reaktor zapracován již po 9 dnech (ΔNamon = 84 %, 
N-NO2

–/Namon = 5). Zkušenosti z této práce jsou důležitým krokem 
pro účinnější recyklaci energie na ČOV.

Klíčová slova
nitritační bakterie – nitratační bakterie – splašková odpadní voda – 
nízká teplota – odstraňování dusíku

Úvod
Vzhledem ke tlaku na snížení provozních nákladů a environmen-
tálního dopadu ČOV je třeba uvést do praxe nové koncepty čištění 
odpadních vod. Koncept nízkoenergetického čištění odpadních vod 
je založen na odděleném odstraňování organického znečištění a du-
síku. V prvním kroku tohoto konceptu je splašková odpadní voda 
předčištěna v anaerobním membránovém reaktoru v psychrofilním 
režimu, čímž dojde k odstranění CHSK a nerozpuštěných látek [1]. 
Z anaerobně předčištěné splaškové odpadní vody je poté pomocí 
nitritace-anammox odstraněn dusík. Výhodou nitritace-anammox 
oproti konvenční nitrifikaci-denitrifikaci je nižší spotřeba energie 
na aeraci pro odstraňování dusíku (cca 50 %), spotřeba organické-
ho substrátu na denitrifikaci (až 100% úspora) a snížená produkce 
přebytečného kalu. 

V nitritaci-anammox nitritační mikroorganismy (AOB – Ammonium 
Oxidizing Bacteria) oxidují za přítomnosti kyslíku polovinu amoni-
akálního dusíku na dusitany (rovnice 1). Mikroorganismy anammox 
(anammox = anaerobic ammonium oxidation) pak využijí dusitanový 
dusík jako akceptor elektronů při oxidaci zbylého amoniakálního du-
síku na plynný dusík (rovnice 2) [2]. Pro funkci nitritace-anammox je 
nezbytné zamezit aktivitě nitratačních mikroorganismů (NOB – Nitrite 
Oxidizing Bacteria), které soutěží o dusitanový dusík s mikroorganis-
my anammox (rovnice 3). 

Toho je relativně snadné dosáhnout při úpravě teplých (25–35 °C) 
a koncentrovaných (Namon 500–1000 mg·l-1) kalových vod s nízkým ob-
sahem nerozpuštěných látek [3]. V hlavním proudu splaškové odpadní 
vody na ČOV je ale nejen nižší koncentrace Namon (20–100 mg·l–1), 
která zeslabuje inhibici NOB meziprodukty nitrifikace [4], ale navíc 
i nižší teplota 10–20 °C zvýhodňující růst NOB oproti AOB [5]. Na tyto 
podmínky (12 °C, reálná odpadní voda) se v poslední době podařilo 
nitritaci optimalizovat, a to v semi-kontinuálním reaktoru (SBR) s in-
teraktivně přerušovanou aerobní fází cyklu a obohacenou kulturou 
AOB jako inokulem, čímž bylo dosaženo dlouhodobého stabilního 
provozu a vysokého odstraněného zatížení [6].

NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + H2O + 2 H+  (1)

NH4
+ + 1,32 NO2

- + 0,066 HCO3
- +0,13 H+ →  

→ 1,02 N2 + 0,26 NO3
- + 0,066 CH2O0,5N0,15 + 2 H2O (2)

NO2
- + 0,5 O2 → NO3

- (3)

Abychom nově vyhodnotili možnosti zapracování nitritačního 
reaktoru za podobně nízkých teplot, v této práci jsme suspenzní nit-
rifikující kal provozovali v SBR s interaktivně přerušovanou aerobní 
fází cyklu za 15 °C. Klíčovými sledovanými parametry byla akumulace 
dusitanového dusíku na odtoku z reaktoru, aktivita AOB a NOB. Dále 
jsme vyhodnotili složení mikrobiální kultury.

Metodika

Reaktor

Experimenty byly provedeny v laboratorním SBR o efektivním objemu 
0,95 l. Reaktor byl osazen míchadlem, aeračním elementem a sondou 
Hamilton VisiFerm DO Arc 120. Tato sonda byla připojena k řídícímu 
modulu Compact RIO se softwarem LabVIEW (National Instruments, 
US). Koncentrace rozpuštěného kyslíku byla udržována na 3., mg·l-1 
pomocí PID kontroléru upravujícím dávkování vzduchu dle aktuální 
spotřeby kyslíku s přesností ± 0,1 mg·l-1. Jeden cyklus SBR se skládal 
z odčerpání kapalné fáze, načerpání přítoku, aerobní fáze (interaktivně 
ukončované) a sedimentace (1,5 h). Teplota byla nastavena na 15 °C. 
Inokulace byla provedena plně nitrifikujícím kalem z ÚČOV v Praze. 
Strategie interaktivně ukončovaného cyklu byla aplikována po dvou 
dnech provozu aerobní fází cyklu fixně nastavenou na 10 h.

Interaktivní ukončení aerobní fáze cyklu spočívalo v průběžném 
vyhodnocení maximální rychlosti spotřeby kyslíku v průběhu cyk-
lu, a ukončení cyklu v momentě, kdy tato rychlost klesla pod 80 % 
maximální hodnoty.

Odpadní voda
Jako substrát do SBR byla použita splašková odpadní voda z ÚČOV 
v Praze po předčištění v laboratorním anaerobním reaktoru se vzestup-
ným tokem (UASB), provozovaném v psychrofilním režimu. Detailní 
provozní parametry UASB jsou popsány v Hejnic, Dolejs [1]. Odtok 
z UASB byl uskladňován za laboratorní teploty v nádobě s průměrnou 
dobou zdržení 8 dní. Nejdůležitější parametry této anaerobně předčiš-
těné splaškové odpadní vody byly: 49 ± 3 mg·l-1 Namon, 97 ± 13 mg·l-1 
rozpuštěné CHSK, 148 mg·l-1 celkové CHSK, 73 mg·l-1 nerozpuštěných 
látek a alkalita 8,6 mmol·l-1 HCO3

-. Tyto parametry se shodují s údaji 
dostupnými v literatuře [7]. Hodnota pH na přítoku do reaktoru měla 
průměrnou hodnotu 8,3.

Mikrobiální analýza
AOB a NOB v suspenzním kalu byly identifikovány Fluorescenční 
hybridizací in situ (FISH). Fixace a hybridizace byla provedena dle [8]. 
Pro identifikaci nejčastějších AOB a NOB byly použity specifické son-
dy: Nso190 a Nso1225 (AOB Betaproteobakterie), NEU+kompetitor 
(halofilní a halotolerantní Nitrosomonas spp.), Cluster6a+kompetitor 
(rod Nitrosomonas oligotropha), Ntspa662+kompetitor (druh Nitrospi-
ra), Ntspa712+kompetitor (kmen Nitrospirae), NIT3+kompetitor 
(Nitrobacter spp.), NTG840 (Nitrotoga arctica). Všechny sondy byly 
označeny barvivem Cy3. Sondy Nso190 a Nso1225 byly aplikovány 
společně. Ntspa662, Ntspa712 a korespondující kompetitory byly 
použity společně jako Ntspa mix. Veškeré mikroorganismy byly iden-
tifikovány fluorescenčním barvivem DAPI naneseným na hybridizo-
vané buňky (1 μg·ml-1, 15 min). Hybridizované vzorky byly následně 
uchyceny v médiu Vectashield a analyzovány pod epifluorescenčním 
mikroskopem Olympus BX51 se 400x zvětšením.

Analytické metody
Vzorkování a stanovení jednotlivých anorganických forem dusíku 
a gravimetrického stanovení sušiny bylo prováděno standardními 
metodami. Analýza CHSK byla prováděna modifikovanou semimi-
krometodou [9].

Výsledky
Aplikace strategie interaktivně přerušovaného cyklu vedla k okamžité 
akumulaci dusitanů (obr. 1). Již 9 dní po aplikaci této strategie tvořily 
dusitany 85 % oxidovaných forem dusíku na odtoku za současné 
konverze Namon 84 % (odtokové koncentrace 33 mg N-NO2

- · l-1, 5,8 mg 
N-NO3

- · l-1, 7,4 mg Namon
 · l-1). Podobných odtokových poměrů bylo 
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Obr. 1. Koncentrace jednotlivých forem anorganického dusíku na přítoku a odtoku a vývoj specifické aktivity AOB a NOB v nitritačním 
SBR za teploty 15 °C

Obr. 2. Vývoj koncentrací jednotlivých forem dusíku, rychlosti spotřeby kyslíku (OUR), pH, volného amoniaku (FA) a volné kyseliny dusité 
(FNA) v průběhu cyklu ve dnech -4, 2 a 12. Přerušovaná čára indikuje 80 % spotřebu kyslíku (OUR), moment vhodný pro ukončení cyklu

dosaženo po následujících 20 dní. Po té době došlo z důvodu rozpadu 
vloček kalu k vymytí aktivních mikroorganismů z reaktoru. 

Specifická aktivita AOB i NOB se po 9 dnech snížila, přičemž akti-
vita NOB byla o 84 % nižší než aktivita AOB (AOB – 0,08 kg Namon·kg 
NLzž-1·d-1 a NOB – 0,013 kg-Namon·kg NLzž-1·d-1) (obr. 1). 

Průběh reakční kinetiky před aplikací strategie interaktivně ukon-
čovaného cyklu je vyobrazen na obr. 2, den –4. Do 6. hodiny od za-
čátku cyklu dochází k akumulaci dusitanového dusíku. V momentě 
vyčerpání Namon a dusitanového dusíku pozorujeme významný pokles 
rychlosti spotřeby kyslíku. Hodnota pH klesá z počátečních 8,1 na 
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Obr. 3. Velké kompaktní klastry Betaproteo-
bakterií AOB (sonda NSO mix), z nichž 90 % 
tvořily Nitrosomonas oligotropha (sonda 
Cluster6a) – A. Velké klastry Nitrospira (son-
da Ntspa mix) – B. Malé klastry Nitrotoga 
arctica (sonda NTG840) – C. Specifické sondy 
jsou zbarvené růžově barvivem Cy3. Veškeré 
mikroorganismy jsou označené barvivem 
DAPI (modrá) dne 4

Tab. 1. Shrnutí identifikace zástupců AOB a NOB analýzou FISH ve 
vzorku nitritačního SBR provozovaném při teplotě 15 °C. % pokryvu 
plochy z plochy celkové biomasy; + …jen volné buňky nebo nejvýše 
jeden klastr; ++(+) …klastry v celém vzorku s vysokou hustotou 
signálu (obrovské klastry)

Mikroorganismus (název sondy)
15 °C
Den 4

Betaproteobakterie AOB (NSO mix) ++ (10,3 %)
Halofilní a halotolerantní Nitrosomonas (NEU) +
Nitrosomonas oligotropha (Cluster6a192) ++
Nitrobacter (NIT3) –
Nitrotoga arctica (NTG840) +
Nitrospira (Ntspa mix) ++ (6,0 %)

konečnou hodnotu 7,3. Koncentrace FA klesá 
z počáteční hodnoty 1,2 mg·l–1, přičemž kon-
centrace FNA roste až na 0,0016 mg·l–1. Po 
aplikaci strategie interaktivně ukončovaného 
cyklu v následujících dnech 2 a 12 pozoru-
jeme vyšší počáteční koncentraci Namon (37,3 
a 39 mg Namon·l

–1 oproti 28 mg Namon·l
–1 v den 

-2). Interaktivní ukončení aerobní fáze cyklu 
(80 % maximální rychlosti spotřeby kyslíku) 
vedlo ke konečným koncentracím 16,5 mg N-
-NO2

–·l–1 a 2,3 mg Namon·l
–1 v den 2, a 33 mg N-

-NO2
–·l–1 a 7,4 mg Namon·l

–1 v den 12. Ve dnech 
2 a 12 pozorujeme počáteční koncentrace FA 
2,5 a 2,2 mg·l-1 a koncentrace FNA na konci 
cyklu 0,01 mg·l–1. Hodnota pH ve dnech 2 a 12 
klesala z 8,3 na 7,1, respektive z 8,2 na 7,7.

Mikrobiální charakterizace 
suspenzního kalu 
Ve vzorku ze dne 4 (obr. 3) z AOB převládaly 
Nitrosomonas oligotropha. Zároveň jsme 
identifikovali i menší množství halofilních 
a halotolerantních Nitrosomonas (tab. 1). Ze 
zástupců NOB jsme zjistili přítomnost Nit-
rospira a menší množství Nitrotoga arctica. 

Diskuse
Tato studie ukazuje úspěšné zapracování nitritačního SBR upravující 
splaškovou odpadní vodu po anaerobním předčištění o teplotě 15 °C 
díky interaktivnímu ukončování aerobní fáze cyklu již po devíti 
dnech. Poměr koncentrací N-NO2

–/Namon na odtoku byl 5. Stechiome-
trický poměr N-NO2

–/Namon 1,32 vhodný pro následný anammox [10] 
lze získat naředěním odtoku z nitritačního SBR surovou splaškovou 
odpadní vodou po anaerobním předčištění. 

V této práci jsme konec aerobní fáze SBR cyklu identifikovali pokle-
sem rychlosti spotřeby kyslíku na 80 % maximální hodnoty. 

Výsledky matematického modelování ukazují, že i při nitritaci 
odpadní vody s relativně nízkými koncentracemi Namon v SBR s touto 
strategií hraje klíčovou roli selektivní inhibice NOB díky FA, případně 
i díky FNA (Kouba et al., odesláno do Water Science and Technology). 
V této studii byly počáteční koncentrace 1,2–2,5 mg FA·l–1, čímž byl 
překročen inhibiční limit 0,04–0,08 mg FA·l–1 pro Nitrospira [11]. Za 
nižších teplot než 15 °C můžeme počítat s méně účinným inhibičním 
účinkem FA, protože dle Ford, Churchwell [12] se totiž s nižší teplotou 
snižuje obsah nedisociované formy amoniakálního dusíku NH3 ve 
prospěch NH4

+ (15 °C – 100 %, 10 °C – 69 %, 5 °C – 49 %).
Koncentrace FNA na konci cyklu dosahovaly až 0,01 mg FNA·l–1. 

Podobné koncentrace přitom ve studii Blackburne, Vadivelu [11] 
významně inhibovaly Nitrospira (50 % inhibice při 0,03 mg FNA·l–1). 
Vzhledem k tomu, že Nitrospira byly dominantní NOB i v této studii, 
inhibice FNA mohla přispět ke snížení aktivity NOB ke konci aerobní 
fáze cyklu. Dle Ford, Churchwell [12], nižší teploty zvyšují podíl ne-
disociované formy kyseliny dusité HNO2 (FNA) (15 °C – 100 %, 10 °C 
– 115 %, 5 °C – 133 %). V každém případě, teplota a obsah alkality 
v médiu, respektive v reaktoru, bude jedním z klíčových parametrů 
pro inhibici NOB.

Po úspěšném zapracování je pro dlouhodobé udržení nitritace klí-
čová strategie pro nastavení vhodného stáří kalu, respektive omezení 

nadměrného vymývání aktivní biomasy odtokem. Jednou z možností 
je zlepšení separačních vlastností kalu dávkováním FeCl3 [6].

Závěr
Tato studie demonstruje úspěšné zapracování nitritačního reaktoru při 
15 °C. Po optimalizaci separace kalu z odtoku podobně jako u Kouba, 
Marková [6] bude proto možné nitritační reaktor zapracovat a dlou-
hodobě provozovat pro úpravu studené splaškové odpadní vody po 
anaerobním předčištění. V delším horizontu proto tato práce umožní 
účinnější recyklaci energie na ČOV.

Poděkování: Tento výzkum byl financován z výzkumného záměru 
MSM 6046137808. Financováno z účelové podpory na specifický 
vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 20-SVV/2016).
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Rapid incorporation of a nitrification reactor treating sewage 
effluent after psychrophilic anaerobic pre-treatment (Kouba, 
V.; Proksova, E.; Vejmelkova, J.; Chovancova, L.; Hejnic, J.; 
Jenicek, P.; Bartacek, J.)

Abstract
Partial nitritation-anammox has the potential to remove nitrogen 
from municipal wastewater with reduced consumption of organic 
carbon and oxygen, allowing more efficient recovery of energy at 
WWTP with anaerobic pre-treatment. However, municipal waste-
water has a low temperature (< 20 °C), which is known to stimulate 
growth of undesirable nitrite oxidizing bacteria (NOB) as compared 
to desirable ammonium oxidizing bacteria (AOB). To assess the 
options for start-up of partial nitritation at a lower temperature 
of 15 °C, this study operated nitrifying activated sludge in a semi-
batch reactor with interactive aerobic cycle duration control. The 
medium was municipal wastewater after psychrophilic anaerobic 
pre-treatment. After 9 days, a sufficient conversion of NH4+ of 84 % 
and a ratio N-NO2–/NH4+ of 5 was achieved, indicating a successful 
start-up of partial nitritation. Such experience is essential for more 
efficient recovery of energy at WWTPs.

Key words
ammonium oxidizing bacteria – nitrite oxidizing bacteria – municipal 
wastewater – low temperature – nitrogen removal
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Macerátor, nebo dvouhřídelový drtič?
Zařízení pro mechanickou dezintegraci plovoucích nečistot nachází 
uplatnění nejen na stokových sítích, ale i v procesu čištění odpad-
ních vod. Navazujeme tímto článkem na předchozí text ve Vodním 
hospodářství č. 2/2018 pojednávajícím o drtičích v čerpacích stani-
cích. Cílem je porovnat výhodnost macerátoru a drtiče jako opatření 
pro prevenci ucpávání čerpadel, potrubí a armatur. 

Macerátor RotaCut
Nejrozšířenějším zařízením pro mechanickou dezintegraci na českých 
čistírnách je bezesporu macerátor. Jedině macerátor, který kromě ho-
mogenizace kalu dokáže zajistit také skutečné rozmělnění vláknitých 
složek v kalu, však znamená pro provozovatele skutečný přínos.

Funkční princip macerátoru 
RotaCut od firmy Vogelsang, 
jakožto stroje určeného k de-
finovanému řezu vláknitého 
materiálu, je založen na řezných 
nožích rotujících po řezném 
sítě. K tomu, aby mohl mace-
rátor bezproblémově plnit svoji 
funkci, je naprosto nezbytný 
neustálý kontakt mezi jeho řez-
nými prvky – tedy noži a sítem. 
Toto je zabezpečeno tzv. ACC 
systémem, tedy automatickou 
kontrolou řezu. V praxi to zna-
mená, že přítlačnou sílu vytváří 
hydraulický píst, velikost přítla-
ku lze regulovat v závislosti na 
množství nečistot v kalu a sou-
časně průběžně sledovat míru 
opotřebení nožů. To umožňuje 
optimalizovat životnost zařízení 
a včas naplánovat údržbu, neboť 
nože a síto představují opotřebi-
telné součásti.

Samotná konstrukce vyráběných macerátorů RotaCut předurčuje 
tyto stroje pro použití v aplikacích, kde se průtočné množství pohy-
buje maximálně od 5 do 100 m3/h v závislosti na sušině kalu. Dalším 
faktorem, který je potřeba vzít v úvahu pro použití macerátorů je pří-

pustný provozní tlak, který je omezen na hodnotu 2 barů, u vybraných 
modelů RotaCut pak maximálně 4 barů. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o stroje primárně určené k osazení na sací stranu čerpadel, nejde o zá-
sadní limitaci. Mohou se však vyskytnout typy aplikací, které budou 
od mechanického dezintegrátoru vyžadovat vyšší tlakovou odolnost, 
např. při osazení na výtlačné větvi zahuštěného kalu do stovky metrů 
vzdálené vyhnívací nádrže.

Z hlediska poměru přínos macerátoru versus jeho provozní nákla-
dy, je vhodné macerátor RotaCut použít tam, kde vláknité nečistoty 
způsobují problémy s ucpáváním rotačních strojů nebo kde je potřeba 
provádět dodatečnou homogenizaci kalu. Typicky tedy např. v kalové 
koncovce před odstředivkou, ale také před čerpadly surového kalu. 
Úspory z důvodu kvalitnějšího odvodnění kalu, snížení četnosti 
údržby a zvýšení procesní stability pak převýší náklady spojené s vý-
měnou řezných prvků RotaCut, které již samy o sobě nepředstavují 
vysoký náklad v porovnání s konkurenčními výrobci. Navíc je výměna 
jednoduchá a zvládne ji proškolená obsluha.

Dvouhřídelový drtič XRipper XRP
Existují však aplikace, ve kterých se osvědčilo použití dvouhříde-
lového drtiče XRipper namísto macerátoru. Jde především o pozice 
s nepřetržitým provozem jako např. recirkulační okruh vyhnívací 
nádrže.

Xripper je robustní dvouhřídelový drtič, jehož konstrukce prošla 
výraznou inovací a lze ho tudíž využít i tam, kde dříve připadal 
v úvahu pouze macerátor. Tedy v situacích, kdy se v kalu vyskytuje 
velké množství „agregovaných nečistot“ v podobě shluků vlasů, 
chlupů a textilních vláken. Základním funkčním prvkem stroje jsou 
dva ozubené rotory se speciální geometrií, které zajišťují rozmělnění 
pevných i vláknitých nečistot v proudu kapaliny. Geometrie rotorů 
je navržena tak, aby v kombinaci s protinoži, umístěnými na spodní 
hraně skříně drtiče, došlo k rozmělnění také dlouhých vláken na 
čerpatelnou frakci. Díky monolitickému provedení rotorů je zajištěna 
zvýšená tuhost a delší životnost.

Obr. 1.  ACC systém na RotaCutu 

Obr. 3. RotaCut si s chuchvalci poradí Obr. 4. Xripper v recirkulačním okruhu
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ENGINEERED TO WORK

Ve všem, co děláme, nikdy neztrácíme ze zřetele to, co je pro vás zásadní:
efektivní práce a snadný provoz 

Využitím dlouholetých zkušeností ve vodárenských provozech přispíváme 
k hospodárnějšímu provozu čerpací a drticí techniky. A to vždy na základě 
individuálních potřeb zákazníka.
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Při provozu dvouhřídelového 
drtiče nedochází k mechanické-
mu kontaktu mělnících rotorů 
a míra jejich opotřebení je tedy 
závislá pouze na množství a cha-
rakteru pevného materiálu ve 
zpracovávaném médiu. Ukazuje 
se, že životnost rotorů dokáže 
převýšit životnost řezných částí 
macerátoru. Přes vyšší cenu 
náhradního rotoru, lze hovo-
řit o hospodárnějším provozu 
stroje, a to i z důvodu poziční 
zaměnitelnosti po opotřebe-
ní (vzájemná záměna horního 
a dolního rotoru).

Dvouhřídelové drtiče XRipper 
jsou vyráběny v několika kon-
strukčních provedeních a díky 
tomu je možné je instalovat do 
míst, kde by macerátor vzhledem 
k dispozičním poměrům nebylo 
možné umístit. Typ XRP ozna-
čuje provedení drtiče určeného 
pro mezipřírubovou potrubní 
instalaci (inline). Elektropohon 
o příkonu 1,5–4 kW (dle velikosti 
drtiče) je na těle drtiče osazen shora a společně s letmo uloženými měl-
nícími rotory tvoří jeden funkční celek, který lze při provádění údržby 
snadno demontovat a vyjmout pomocí kladky. Tělo drtiče zůstává po 
vyjmutí řezné části v potrubí a je uzavřeno samostatně dodávaným 
víkem. Údržbu stroje lze tedy provádět bez přerušení čerpání. 

Spolu s možností použití pro průtoky převyšující 100 m3/h a pro-
vozním tlaku přesahujícím 4 bary představují drtiče XRipper ekono-
micky výhodnou alternativu mechanické dezintegrace v náročných 
provozních podmínkách.

Příklad z praxe
Na komunální čistírně odpadních vod o velikosti 90 000 EO v Jihomo-
ravském kraji byl do okruhu malé recirkulace vyhnívací nádrže v roce 
2015 osazen macerátor Vogelsang RotaCut 5000 Inline s příkonem 
motoru 4kW. Důvodem bylo časté ucpávání odstředivých čerpadel, 
potrubí a armatur vlákninou, jejichž čištění znamenalo nasazení dvou 
pracovníků údržby po dobu zhruba 4 hodin. Frekvence ucpávání 
byla zpravidla jednou týdně, avšak výjimkou nebyly ani opakované 
poruchy několikrát za den. Osazením macerátoru došlo k úplnému 
odstranění ucpávání a přechodu na preventivní údržbu strojů. 

Specifikem provozu macerátoru byl jeho nepřetržitý chod při prů-
toku 75 m3/hod. a současně vysoká zátěž v podobě velkého množství 
vlákniny a písku v kalu. To vyžadovalo výměnu řezných nožů v in-
tervalu jedenkrát za 3–4 měsíce. Řezné síto je oboustranné a při každé 
výměně nožů ho lze otočit a použít z druhé strany. Interval výměny 
síta byl tedy dvojnásobný (6–8 měsíců).

Společnost Vogelsang přišla s návrhem na osazení dvouhřídelového 
drtiče XRP 136-200 (rotory o šířce 9,5 mm) s elektropohonem o příko-
nu 2,2 kW záměnou za stávající macerátor RotaCut s tím, že ten bude 
nasazen před vřetenové čerpadlo surového kalu. Po téměř ročním 
provozu se potvrdil předpoklad, že je drtič XRipper schopen na této 
pozici zamezit ucpávání čerpadel se stejnou účinností jako macerátor 
RotaCut, avšak s podstatně nižšími náklady. Doposud nebylo nutné 
provést výměnu rotorů, obsluha pouze pokračuje v periodických 
kontrolách vnitřních částí strojů v recirkulačním okruhu.

Máte-li zájem o bližší informace k provozu těchto zařízení, můžete 
využít přítomnosti zástupců firmy Vogelsang na konferenci „Nové 
metody a postupy při provozování ČOV“ ve dnech 10.–11. 4. 2018 
v Moravské Třebové.

Ing. Miroslav Esterka, Ing. Jan Stejskal
info@vogelsang-czech.cz
www.vogelsang-czech.cz

Obr. 2. XRipper řady XRP 
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Ekonomické nástroje pro 
podporu udržitelného 
nakládání se srážkovými 
vodami v obcích
David Stránský, Ivana Kabelková, Luboš Harašta, 
Jan Macháč, Lenka Slavíková, Kristýna Rybová, Pavel Raška

Abstrakt
Negativní dopady rychlého odvádění srážkových odtoku z obcí ka-
nalizací na životní prostřední i na obce samotné lze snížit pomocí 
ekonomických nástrojů podporujících udržitelné hospodaření se 
srážkovými vodami (dále užíván akronym HDV). Článek představuje 
multidisciplinární projekt zahrnující dotazníkové šetření postojů 
k HDV, návrh různých variant ekonomických nástrojů včetně hod-
nocení dopadů navrhované regulace a aplikaci těchto nástrojů na 
modelových a pilotních povodích. Provedené analýzy ukazují, že 
poplatek za odvádění srážkových vod do kanalizace je více motivač-
ní než poplatek za objem přepadů z odlehčovacích komor. Největší 
efekt by mělo zrušení výjimek ze zpoplatnění a zavedení nového 
poplatku za srážkové vody pro dosud neplatící subjekty, který by 
směřoval do zvláštního fondu na realizaci HDV opatření. Poplatek 
za odlehčený objem by více podporoval decentrální povrchová HDV 
opatření než centrální retenční nádrže, ale musel by být poměrně 
vysoký (cca 8–12 Kč/m3).

Klíčová slova
stočné – poplatek za srážkové vody – odlehčovací komory – analýza 
dopadů regulace (RIA) – simulační model – monitoring

Úvod
Rychlé odvádění srážkového odtoku z obcí kanalizací má řadu nega-
tivních dopadů v ekologické, ekonomické i sociální oblasti (znečištění 
vod, povodně, sucho, snížení kvality života, vysoké náklady na měst-
ské odvodnění a čištění odpadních vod a na ochranná opatření). Tyto 
dopady jsou umocňovány klimatickou změnou a rostoucí urbanizací.

Výše uvedené dopady lze snížit regulací nakládání se srážkovými 
vodami. Současná podoba regulace nakládání se srážkovými vodami 
v obcích v České republice má řadu nedostatků a nemotivuje dosta-
tečně k udržitelnému hospodaření [1]. Problémem je řada výjimek ze 
zpoplatnění odváděného srážkového odtoku do kanalizace, uvedená 
v zákoně č. 274/2001 Sb. [2], které deformují ekonomické prostředí 
a vedou k nedodržování principu znečišťovatel/producent platí, a dále 
absence regulace přepadů z odlehčovacích komor. Je nutno najít op-
timální podobu regulace, která by směřovala k co nejefektivnějším 
opatřením z hlediska udržitelného nakládání se srážkovým odtokem 
v obcích, měla vysoký motivační účinek (tj. vedla ke změně chování 
dotčených stran) a byla sociálně únosná a spravedlivá [4].

Návrhem vhodných ekonomických nástrojů se zabýval projekt 
TAČR „Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného nakládání se 
srážkovými vodami v obcích“, který byl zaměřen multidisciplinárně 
a pokrýval technické, ekonomické, environmentální a sociální aspekty 
nakládání se srážkovým odtokem v obcích. Cílem projektu bylo pro-
sazení vhodného hospodaření se srážkovou vodou prostřednictvím 
nápravy identifikovaných problémů vyplývajících ze současného 
nastavení zákona č. 274/2001 Sb. [2] (především odstranění výjimek 
u zpoplatnění odvodu vody do jednotné kanalizace) a zákona č. 
254/2001 Sb. [3] (absence regulace přepadů z odlehčovacích komor) 
a dále prostřednictvím zavedení motivačních nástrojů zaměřených na 
vlastníky nemovitostí a na vlastníky/provozovatele kanalizací (VaK). 
Pomocí motivačních nástrojů by mělo dojít k vyšší míře vsakování, 
retence či využití srážkové vody tak, aby se eliminoval její odvod do 
kanalizace. Hlavním dlouhodobým cílem je zvýšení kvality vody 
a zvyšování adaptace obcí na projevy změny klimatu. Vedlejším 
cílem je pak podpora dosažení udržitelnosti a samofinancovatelnosti 
systémů městského odvodnění. Součástí řešení bylo vytvoření soft-
waru pro podporu rozhodování, který umožňuje zohlednění místně 
specifických podmínek (velikost a charakter obce, typ odvodnění, 

počet odlehčovacích komor atd.) a nastavení místně optimálních 
parametrů regulace.

Příspěvek seznamuje s metodikou projektu a s hlavními výstupy 
získanými pro modelové i skutečné obce. 

Metodika projektu
Práce zahrnovaly:

• Kvalitativní a kvantitativní průzkum postojů zainteresovaných 
aktérů;

• Návrh variant ekonomických nástrojů;
• Návrh hodnoticích kritérií;
• Vytvoření matematického modelu a softwarové pomůcky pro tes-

tování a nastavení parametrů regulace;
• Vytvoření modelových obcí pro analýzu variant ekonomických 

nástrojů;
• Zpracování analýzy dopadů regulace (RIA) pro různé varianty 

ekonomických nástrojů;
• Ověření variant ekonomických nástrojů na skutečných lokalitách.

Řada výše uvedených činností probíhala paralelně a informace se 
vzájemně předávaly.

Kvalitativní a kvantitativní průzkum postojů 
zainteresovaných aktérů

Kvalitativní průzkum

Východiskem pro navrhování ekonomických nástrojů je znalost 
názorů na současnou podobu regulace a na její silné a slabé stránky 
napříč institucemi a aktéry. Z tohoto důvodu byla provedena série 
polostrukturovaných rozhovorů s aktéry veřejné správy, soukromého 
sektoru i nestátních neziskových organizací (NNO). Cílem rozhovorů 
bylo identifikovat názory těchto aktérů na současný způsob nakládá-
ní s dešťovými vodami, efektivitu ekonomických nástrojů regulace 
a možné změny modelu ekonomické regulace, včetně posouzení 
silných a slabých stránek navrhovaných modelů. 

Z výsledků šetření vyplývá, že mezi oslovenými aktéry panuje sho-
da ohledně významu problematiky nakládání se srážkovými vodami 
a nutnosti se tématem zabývat jak na úrovni politické, tak i na úrovni 
hledání praktických řešení. Všichni respondenti si uvědomují hrozby 
plynoucí ze současného stavu systému nakládání se srážkovou vodou. 
Za nejzávažnější hrozby respondenti označili extrémní hydrometeo-
rologické situace, především pak období sucha ústící v nedostatek 
pitné a užitkové vody a lokální přetížení sítě při přívalových deštích 
(tzv. bleskové povodně). 

Respondenti identifikovali celou řadu slabých stránek současného 
systému nakládání s dešťovou vodou (zejména nemotivační nastavení 
systému a překážky legislativního charakteru), za hlavní silnou strán-
ku je označován fakt, že nějaká regulace vůbec existuje. Významnou 
otázkou, která respondenty rozděluje, je téma výjimek u poplatku 
za odvod srážkové vody do kanalizace. Část respondentů podporuje 
zrušení výjimek a narovnání situace, kdy je část subjektů povinna 
poplatek hradit a část je od jeho placení osvobozena. Druhá skupina 
respondentů (zejména zástupci obcí a státní správy) ale existenci 
výjimek podporují především s tím, že jejich zrušení by znamenalo 
zvýšení finanční zátěže pro obce. Pro diskusi o zrušení stávajících 
výjimek zdůrazňují nutnost podrobné ekonomické analýzy dopadů 
změny na jednotlivé aktéry.

Z hlediska možných úprav systému nakládání se srážkovou vodou 
byla respondenty nejpreferovanější variantou finanční motivace pro 
subjekty, které dešťovou vodu akumulují, využívají a zpomalují její 
odtok. V případě úprav, které by vedly k výběru finančních prostředků 
nad rámec současného stavu, upozorňovali respondenti také na to, 
že je nutné zajistit, aby se prostředky vrátily buď přímo do systému 
nakládání se srážkovou vodou (např. údržba a modernizace infrastruk-
tury), nebo aby směřovaly do šířeji pojaté oblasti životního prostředí 
(např. vznik „ekologického fondu“). V případě, že prostředky nebudou 
jasně účelově navázány, dojde pouze ke zdražení provozu stávajícího 
systému a nebudou patrné žádné pozitivní změny.

Respondenti si jsou vědomi, že odlehčovací komory mohou krát-
kodobě a lokálně vést i k environmentálním problémům zejména 
na menších tocích. Ačkoli byla respondenty zmiňována především 
nezbytnost jejich existence na stokové síti, podporují modernizaci 
a zvyšování standardů u těchto zařízení a také snahu o minimalizaci 
situací, kdy k přepadům dochází.
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Kvantitativní průzkum
Kvalitativní sociologické šetření bylo doplněno ještě kvantitativním 
dotazníkovým průzkumem v domácnostech s cílem zjistit současný 
stav nakládání s dešťovými vodami a případnou motivaci k udržitel-
nému hospodaření s dešťovými vodami. Dotazníkové šetření provedl 
Ústav empirických výzkumů STEM v dubnu 2017. Osloveno bylo 
1033 respondentů. Cílovou skupinou výzkumu byli respondenti, kteří 
bydlí v rodinných domech či vilách v obcích, které jsou vybaveny 
veřejnou kanalizací či vodotečí na povrchovou vodu.

Respondentům byla položena nejprve série otázek sloužících ke 
statistickému zpracování: věk, pohlaví, dosažené vzdělání, sociální 
postavení, zajištění, typ obydlí, charakteristika bydliště, stáří domu, 
velikost obce, kraj. Další otázky se již týkaly nakládání s dešťovou 
vodou v okruzích:
1) Zdroje vody domácností mimo dešťovou vodu
2) Zacházení s dešťovou vodou 
3) Důvody zachytávání dešťové vody
4) Motivace k většímu využívání dešťové vody
5) Hodnocení výše částky za vodné a stočné

Hlavní výstupy z dotazníkového šetření jsou:
• Pouze veřejný vodovod je mimo dešťovou vodu jediným zdrojem 

vody pro více než polovinu rodinných domů.
• Tři čtvrtiny dotázaných dešťovou vodu zachytávají do sudů, veřejná 

kanalizace odvádí alespoň část dešťové vody u tří pětin rodinných 
domů.

• U více než poloviny domů, které jsou připojeny na kanalizaci, 
odteče většina dešťové vody právě kanalizací. Vodu v nadzemních 
nádržích nejčastěji shromažďují v domech bez kanalizace, a to 
v polovině z nich. 

• Výrazně nejméně dešťovou vodu zadržují lidé, kteří mají k dispo-
zici vlastní studnu, naopak nejvíce ti, kteří jsou odkázáni pouze na 
veřejný vodovod.

• Hlavní důvod pro zachytávání dešťové vody je úspora peněz. Deš-
ťovou vodu zachytává 80 % rodinných domů. Ekonomický důvod 
je na prvním místě u všech skupin finančního zajištění domácností. 
U dobře zajištěných méně, současně roste zastoupení názoru, že 
dešťová voda je nejvhodnější na zalévání.

• K většímu využívání dešťové vody by motivovaly obyvatele ro-
dinných domů na prvním místě dotace, dále výrazné zdražení 
pitné vody, slevy na stočném a dostatek informací o možnostech 
a nákladech. Dotace by byly častějším důvodem pro větší využí-
vání dešťové vody u obyvatel vesnické zástavby. Městská zástavba 
významně častěji volá po informacích.

• Jasná většina dotázaných považuje částku za vodné a stočné za 
významnou pro domácí rozpočet. Čím významnější je částka za 
vodné a stočné pro rodinný rozpočet, tím častěji lidé zachytávají 
dešťovou vodu v sudech a nadzemních nádržích.
Podrobnější informace o obou průzkumech lze nalézt v [5].

Návrh variant ekonomických nástrojů a hodnoticích 
kritérií

Analýza současného stavu regulace v České republice
Základní pravidla pro odvádění srážkových vod včetně určení jejich 
objemu stanovuje zákon č. 274/2001 Sb. [2] a vyhláška č. 428/2001 Sb. 
[7]. Pokud jsou srážkové vody odváděny kanalizací pro veřejnou po-
třebu, podléhají obecně zpoplatnění, a to ve výši stočného, které je 
platné v příslušné lokalitě. Povinnost platit za odvádění srážkových 
vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se však nevztahuje na plochy 
dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně 
přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných 
zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti 
drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využíva-
ných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo 
drážního dopravce, zoologické zahrady, veřejná a neveřejná pohřebiště 
a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Náklady na odvádění a čištění srážkových vod jsou částečně hraze-
ny z poplatků za srážkovou vodu neosvobozených skupin vlastníků 
a částečně jsou plošně rozpočítány do stočného všech producentů 
odpadních vod. Do nákladů stočného jsou zahrnuty i poplatky za 
objem vyčištěné a vypouštěné vody do vodotečí. Podíl srážkových 
vod významně ovlivňuje výši ceny stočného. 

Česká republika výše uvedeným systémem výjimek porušuje prin-
cip, zakotvený v [6]: „politika v oblasti životního prostředí je zaměřena 
na vysokou úroveň ochrany, přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jed-
notlivých regionech Unie. Je založena na zásadách obezřetnosti a pre-
vence, odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na 
zásadě „znečišťovatel platí“. Správným a spravedlivým přístupem je 
tedy situace, kdy platí ten, kdo srážkové vody do kanalizace vypouští 
(a to dle jejich objemu), nikoliv že se náklad na jejich odvádění a čiš-
tění rozpočítává na všechny v ceně stočného.

Návrh variant ekonomických nástrojů
Základní navržené varianty ekonomických nástrojů reflektují mož-
nost regulovat odvádění srážkového odtoku do kanalizace i přepady 
z odlehčovacích komor (tab. 1). Zpoplatnění srážkového odtoku od-
váděného do kanalizace je založeno na zrušení všech výjimek. Dílčí 
varianty se liší v provázanosti se stávajícím stočným, využitím poplat-
ku a možnostmi uznání realizovaného opatření pro snížení poplatku.

Podstatou regulace přepadů z odlehčovacích komor je, že voda 
z nich přepadající je považována za nečištěnou odpadní vodu a pře-
padlé objemy jsou zpoplatněny. Dílčí varianty zpoplatnění přepadů 
se liší metodou pořízení dat o objemech přepadů. 

Navržené varianty byly dále rozpracovány v analýze dopadů re-
gulace (RIA).

Návrh hodnoticích kritérií
Pro hodnocení navržených variant ekonomických nástrojů v RIA byla 
navržena kritéria v tab. 2. Hodnocení je provedeno na škále nízké (*) 
až velmi vysoké (*****); symbol (0) je použit v případě situace beze 
změn či s nulovými dopady.

Varianta Dílčí varianty Popis

Zpoplatnění 
srážkového 
odtoku 
odváděného do 
kanalizace 

1. Zrušení výjimek ze zpoplatnění 
a změna celkového objemu vybrané-
ho stočného jen o vícenáklady (dále 
„rozdělení poplatku“ nebo „RoP“)

Příjemcem platby za srážkové vody je provozovatel VaK. Vyšší objem nákladů o nové 
administrativní náklady oproti současné době bude rozpočítán zrušením výjimek do většího 
objemu zpoplatněných vod odváděných do kanalizace.

2. Zrušení výjimek ze zpoplatnění 
a platba stočného za srážkové vody do 
fondu HDV (dále „nový poplatek“ pro 
dosud neplatící subjekty nebo „NoP“)

Uznatelné náklady na provoz jednotné kanalizace a na čistění vod na ČOV budou 
rozpočítávány pouze na objem odpadní vody. Poplatek za odvod srážkové vody do kanalizace 
se bude vybírat zvlášť dle objemu a bude vyjmut z cenové regulace. 
Poplatek nad uznatelné náklady bude směřovat do nově vytvořeného fondu pro hospodaření 
s dešťovými vodami (fond HDV) na úrovni provozovatele VaK určeného pro realizaci či 
podporu realizace opatření.

Zpoplatnění 
přepadů 
z odlehčovacích 
komor; objemy 
přepadů 
zjišťovány 
pomocí:

1. Trvalého monitoringu Objem přepadů z jednotlivých OK je stanovován trvalým monitoringem hladin/průtoků na 
všech OK pomocí měřicích přístrojů, roční zúčtování. Příjemcem platby je SFŽP.

2. Srážko-odtokového simulač ního 
modelu

Výpočet objemu přepadů z jednotlivých OK pomocí kalibrovaného srážko-odtokového 
simulačního modelu a roční srážkové řady od ČHMÚ pro roční zúčtování. Příjemcem platby je 
SFŽP.

3. Jednoduchého výpočtu Jednoduchý výpočet objemu přepadů ze všech OK v povodí ČOV z rozdílu vypočteného 
přítoku do kanalizace a měřených dat na přítoku ČOV. Přítok srážkových vod do kanalizace 
se stanoví na základě ročního srážkového úhrnu dle ČHMÚ, výměr ploch a jejich součinitele 
odtoku; přítok splaškových vod se určí z fakturačních údajů; přítok balastních vod se 
vyhodnotí z monitorovaných průtoků na ČOV; roční zúčtování. Příjemcem platby je SFŽP.

Tab. 1. Varianty ekonomických nástrojů
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Kritérium Vysvětlení

Princip znečišťovatel platí Zohlednění principu znečišťovatel, v tomto případě producent srážkových vod, platí

Rychlost zavedení, legislativní proveditelnost Závislé především na rozsahu nutných změn v legislativě

Dopady na veřejné rozpočty Změny ve finančním zatížení rozpočtu

Dopady na územní samosprávné celky Změny ve finančním zatížení rozpočtů

Dopady na podnikatelské subjekty Změna výše stočného a náklady na realizaci případných opatření

Dopady na majitele nemovitostí určených k bydlení Změna výše stočného a náklady na realizaci případných opatření

Dopady na provozovatele VaK Změna nákladů na čištění odpadních vod, nové administrativní náklady a náklady na realizaci 
případných opatření

Dopady na domácnosti Změna výše stočného

Dopady na životní prostředí Změna v kvalitě vody a ekologického stavu vodních útvarů

Technická proveditelnost Relevantní pro odlehčovací komory vzhledem k různým metodám pořízení dat o objemech 
přepadů

Přesnost stanovení odlehčených objemů Relevantní pro odlehčovací komory vzhledem k různým metodám pořízení dat o objemech 
přepadů

Riziko dosažení cíle Souhrn všech rizik, zejména míry motivace k realizaci opatření, účinnosti varianty na dosažené 
zlepšení kvality životního prostředí, rizik plynoucích z poskytování dotací a prosaditelnost 
varianty v rámci legislativního procesu

Náklady Souhrn všech nákladů (negativních dopadů)

Přínosy Souhrn všech přínosů (pozitivních dopadů)

Tab. 2. Hodnoticí kritéria (oranžově  – kritéria specifická pro odlehčovací komory, zeleně – celkové hodnocení)

Tvorba matematického modelu a softwaru

Softwarová pomůcka byla vytvořena pro 2 základní varianty nástroje 
z tab. 1 a jejich dílčí varianty. Tvorba probíhala ve třech krocích:
1) sestavení koncepčního modelu s definicí vstupů, variant výpočtu 

a výstupy;
2) sestavení detailního modelu v prostředí Excel;
3) programování softwarové pomůcky pro koncové uživatele.

V případě zpoplatnění srážkového odtoku odváděného do kanali-
zace se model dělí na tři dílčí moduly:
a) dopad změny poplatků do výše stočného;
b) motivační účinek v typické zástavbě;
c) odhad vývoje a dopadů ve střednědobém horizontu.

V případě zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor má software 
základní dva moduly:
a) dopad poplatků do výše stočného;
b) posouzení efektivity opatření a motivačního účinku.

Návrh modelových obcí a analýza variant 
ekonomických nástrojů

Modelové obce

Modelové obce pro analýzu variant ekonomických nástrojů byly 
vytvořeny na základě analýzy ploch a vlastníků v různých charak-
teristických typech zástavby, zastoupení typů zástavby v různých 
obcích, vodného a stočného, počtu odlehčovacích komor v různých 
velikostních kategoriích obcí a odlehčených objemů vod. 

Modelové obce byly navrženy ve 4 velikostních kategoriích vždy 
pro 2 různá procentuální zastoupení typů zástavby (tab. 3).

Rozdělení typů ploch (dle [7]) v modelových obcích a jejich vlast-
níků se zohledněním toho, zda v současnosti je odvádění srážkového 
odtoku z těchto ploch zpoplatněné či nikoliv, je uvedeno v tab. 4.

Dalšími parametry v modelových obcích jsou:
• Vodné a stočné – vodné bez DPH 35,30 Kč/m3, stočné bez DPH 34,00 

Kč/m3 (dle analýzy pro 214 obcí v ČR v r. 2017),

  Počet 
obyv.

Plocha Hustota 
celk

Hustota 
bez prům.

SÍDLIŠTĚ RODINNÉ 
DOMY

CENTRUM 
OBCE

VNITRO-
BLOK

PRŮMYSL ZELEŇ

   [ha] [ob./km2] [ob./km2]       

MODELOVÁ OBEC 1
a

3 000 150 2 000
2 667 4,0% 50,0% 4,0% 0,0% 25,0% 17,0%

b 2 500 1,0% 72,0% 1,0% 0,0% 20,0% 6,0%

MODELOVÁ OBEC 2
a

30 000 800 3 750
5 952 17,0% 25,0% 4,0% 5,0% 37,0% 12,0%

b 4 808 11,0% 35,0% 2,0% 2,0% 22,0% 28,0%

MODELOVÁ OBEC 3
a

90 000 2 300 3 913
5 671 24,0% 25,0% 4,0% 5,0% 31,0% 11,0%

b 5 017 18,0% 35,0% 2,0% 2,0% 22,0% 21,0%

MODELOVÁ OBEC 4
a

150 000 3 800 3 947
5 805 20,0% 21,0% 3,0% 13,0% 32,0% 11,0%

b 5 482 18,0% 35,0% 2,0% 5,0% 28,0% 12,0%

• Objemy fakturovaných odpadních vod od jednotlivých producentů 
– dopočteny dle typických potřeb pitné vody a srážkových odtoků 
modelových obcí,

• Počet OK – stanoven dle analýzy VÚME KAN 2014 ve 2 variantách 
(nízký, vysoký) na základě průměru +/- směrodatné odchylky (resp. 
minimální a maximální hodnoty tam, kde by tyto hodnoty byly 
překročeny; místo hodnoty 0 byla použita 1) pro příslušné velikostní 
kategorie obcí (tab. 5),

• Objem přepadů z OK – stanoven ve 2 variantách (nízký, vysoký) na 
základě simulací srážko-odtokového chování modelových obcí pro 
různé srážkové řady v ČR (tab. 5);

• Úplata za vypouštění z OK – uvažována hodnotami 5 a 10 Kč/m3.

Analýza variant ekonomických nástrojů

Zpoplatnění srážkového odtoku odváděného do kanalizace

V rámci analýzy modelových obcí byly zkoumány tři stupně vol-
nosti:
1) Varianty zpoplatnění srážkového odtoku dle tab. 1 (značeny jako 

RoP a NoP).
2) Typ opatření podle místních podmínek, které určují náklady na 

opatření. Zařízení jsou uvažována v povrchové (nadzemní) a pod-
zemní variantě:
• Vsakovací zařízení v prostředí se součinitelem vsaku kv = 5*10-4 

m/s
• Vsakovací zařízení v prostředí se součinitelem vsaku kv = 5*10-5 

m/s
• Vsakovací zařízení v prostředí se součinitelem vsaku kv = 5*10-6 

m/s
• Retenční zařízení s regulovaným odtokem, vypočítaným jako 

rozloha pozemku násobená specifickým odtokem qs = 3 l/s/ha
• Akumulační zařízení, umožňující využití dešťové vody jako 

vody užitkové, objem vypočítán jako menší hodnota ze 6 % 
objemu dostupného srážkového odtoku a objemu využitelné 
užitkové vody.

Tab. 3. Zastoupení zástavby v modelových obcích
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Typ 

plochy

OBEC KRAJ STÁT PO + FO-P FO-N
  zpopl nezpopl zpopl nezpopl zpopl nezpopl zpopl nezpopl zpopl nezpopl
  [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

  A 0,9 18,8 0,0 0,1 0,1 0,1 25,7 0,4  26,0

MODELOVÁ OBEC 1 a B  1,4  0,0  0,0 7,5 0,0  1,3

  C  27,3  0,0  0,0 6,0 0,1  34,3

  A 0,3 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 0,1  34,4

MODELOVÁ OBEC 1 b B  0,6  0,0  0,0 6,0 0,0  1,9

  C  11,1  0,0  0,0 4,9 0,1  48,9

  A 9,3 103,0 0,5 1,8 2,0 2,3 204,0 7,2  100,6

MODELOVÁ OBEC 2 a B  6,6  0,0  0,0 59,2 0,0  3,7

  C  151,7  0,1  0,7 46,4 1,4  99,6

  A 5,7 98,6 0,2 0,9 1,1 1,0 121,2 4,3  107,4

MODELOVÁ OBEC 2 b B  12,5  0,0  0,0 35,2 0,0  5,1

  C  246,5  0,0  0,4 28,0 1,0  130,8

  A 33,6 345,9 1,4 6,1 7,1 6,9 499,1 26,6  306,2

MODELOVÁ OBEC 3 a B  19,7  0,0  0,1 142,8 0,1  10,6

  C  485,0  0,2  2,5 113,4 4,8  287,7

  A 23,3 326,5 0,6 3,7 4,7 3,4 350,9 18,3  325,6

MODELOVÁ OBEC 3 b B  29,7  0,0  0,0 101,4 0,1  14,6

  C  633,4  0,1  1,5 81,2 3,7  377,3

  A 47,6 546,8 5,0 14,1 11,9 23,6 873,4 48,1  533,7

MODELOVÁ OBEC 4 a B  30,7  0,0  0,1 243,5 0,2  15,4

  C  742,5  0,2  6,5 194,8 9,6  452,3

  A 39,3 546,1 2,0 8,0 8,6 10,4 740,0 34,3  576,7

MODELOVÁ OBEC 4 b B  32,0  0,0  0,1 213,1 0,2  24,3

  C  742,8  0,2  3,5 169,6 7,1  641,7

Tab. 4. Rozdělení vlastníků typů ploch v modelových obcích (PO + FO-P jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající; FO-N jsou 
fyzické osoby nepodnikající)

  Počet obyv. Počet OK Objem přepadů [m3]
   nízký vysoký nízký vysoký

MODELOVÁ OBEC 1
a

3 000
1  40 000  

b  3  100 000

MODELOVÁ OBEC 2
a

30 000
6  100 000  

b  24  200 000

MODELOVÁ OBEC 3
a

90 000
7  500 000  

b  56  1 000 000

MODELOVÁ OBEC 4
a

150 000
32  1 000 000  

b  87  2 250 000

Tab. 5. Počet odlehčovacích komor a objem přepadů v modelových obcích3) Výše úlev za odpojení od stokové sítě. Úleva 
z poplatku za odvádění srážkových vod 
(deštném) vychází z úvahy, že HDV opatře-
ní mají pozitivní vliv na objem či zpomalení 
srážkového odtoku, i když jejich bezpeč-
nostní přepad bude zaústěn do stokové sítě, 
tj. stále bude část srážkových vod odváděna 
kanalizací. Variantní nastavení míry úlevy 
je v tab. 6. Akumulačních objektů se týká 
i úleva na stočném, protože srážková voda 
použitá v objektu jako užitková je vypouště-
na do stokové sítě, a tudíž se na ni vztahuje 
stočné.
Výše uvedené parametry jsou pro mode-

lové obce hodnoceny na základě dopadu do 
rozpočtů jednotlivých typů vlastníků ploch, 
výše fondu HDV (pro NoP) a dopadu na stoč-
né (pro RoP) a efektivity z hlediska vytvoření 
motivace pro odpojování.

Náklady a stočné

Z tab. 7 je patrné, že ve variantě NoP dochází 
k velkému navýšení vybraných prostředků, 
a to o 140 až 200 % oproti současnému stavu, 
většina z tohoto navýšení je odváděna do 
fondu HDV. Nejvyšší dopad (navýšení o 660 až 4000 %) lze pozorovat 
u obcí, a to zejména z důvodu velké rozlohy komunikací ve vlastnictví 
obce, které v současnosti zpoplatněny nejsou. Dopad na kraj a stát není 
příliš významný, neboť na území obcí nedisponují rozsáhlým majetkem. 
Dopad na podnikající subjekty je minimální, neboť většina produkova-
ných srážkových vod je již zpoplatněna, zato dopad na FO nepodnikající 
je významný, tzn. zvýšení o 84–260 % oproti současnému stavu.

U varianty RoP dochází pouze k minimálnímu navýšení celkového 
vybraného objemu stočného (cca o 1 %), což je způsobeno zvýšenými 
uznatelnými náklady na administrativní úkony. Kvůli zvýšenému 
objemu zpoplatněných vod v této variantě klesá jednotková cena 
stočného. I v tomto případě dochází ke změně rozložení stočného 
mezi vlastníky, nárůst u obcí je obdobně jako ve variantě NoP nejvyšší 
(o 390–1600 %). Díky snížené jednotkové ceně ušetří podnikatelské 
subjekty, kterým se náklady sníží o 28 až 58 %. Občané v tomto pří-
padě budou zatíženi více o 20 až 53 %.

Tab. 6. Varianty úlev ze stočného za srážkovou vodu

Typ zařízení
Úleva na deštném (%) Úleva na stočném (%)

malá střední velká malá střední velká

vsakovací při kv = 5*10-4 m/s

40 70 100

   

vsakovací při kv = 5*10-5 m/s    

vsakovací při kv = 5*10-6 m/s    

retenční při qs = 3 l/s/ha 15 30 50    

akumulační při V = 6% úhrnu 40 65 100 0 50 100

Odvody do fondu HDV ve variantě NoP a snížená cena stočného ve 
variantě RoP jsou uvedeny v tab. 8.

Motivace pro odpojování srážkových vod od kanalizace

Vyhodnocení uvedené v tab. 8 úzce souvisí s motivací, kterou zrušení 
výjimek přinese. Míra motivace vychází z významnosti úlev a typu 
opatření. Vyhodnocení je uvedeno v tab. 9.

Z grafického znázornění je patrné, že varianta NoP je více motivační, 
než varianta RoP. Navíc je její výhodou, že budování HDV opatření 
může být podpořeno z fondu HDV. Pro představu, pokud by obec 3b 
využila 50 % z fondu HDV na stavbu retencí s regulovaným odtokem 
(nejdražší opatření HDV) u komunikací, mohlo by se vybudovat zhru-
ba 100 km opatření, což odpovídá cca 20 % délky komunikací v obci 
(za předpokladu, že jsou vhodné prostorové podmínky).

Dále je zřejmé, že povrchová vsakovací zařízení s výrazně nižší 
cenou oproti podzemním mají výrazně kratší doby návratnosti. To 
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se jeví v pořádku i po odborné stránce, neboť povrchová humusová 
vrstva povrchových opatření je nejbezpečnějším opatřením z hle-
diska ochrany půdy a podzemní vody před znečištěním. Je možné 
konstatovat, že u vsakovacích zařízení je pro dostatečnou motivaci 
potřebná alespoň střední výše úlev, zatímco u retencí s regulovaným 
odtokem je vhodné použít vysoké úlevy. Naopak u akumulačních 
zařízení je díky úspoře i v oblasti vodného dostačující nízká, příp. 
střední úleva.

Z hlediska velikosti obce nejsou velké rozdíly ve výpovědi, pouze 
u malých obcí (1a a 1b) lze pozorovat menší motivační faktor u reten-
cí, akumulací a vsakovacích zařízení s nízkou propustností půdního 
a horninového prostředí.

Zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor

Pro modelové obce a nízké či vysoké počty OK a objemy přepadů 
z tab. 5 byly pro jednotlivé metody pořízení dat o odlehčených ob-
jemech (tab. 1) vypočteny minimální a maximální nové investiční 
náklady na pořízení dat o objemech přepadů v prvním roce a nové 
celkové roční náklady (úplata za odlehčený objem, odpisy z investič-
ních nákladů na zavedení metody pro dobu návratnosti 5 let, provozní 
náklady, zisk) pro 2 varianty úplaty za vypouštění z OK 10 Kč/m3 
(tab. 10) a 5 Kč/m3 (neuvedeno) a také nové stočné (tab. 11).

Investiční náklady na zavedení jednoduchého výpočtu jsou nejnižší 
ze všech metod zjišťování objemu přepadů kromě nejmenší modelové 
obce 1a s 1 OK; investiční náklady na trvalý monitoring a srážko-

-odtokový model jsou relativně srovnatelné (náklady na monitoring 
významně závisí na počtu OK, při jejich nízkém počtu v obci mohou 
být nižší než náklady na model), avšak trvalý monitoring má vyšší 
provozní náklady (opět kromě modelové obce 1a s 1 OK) značně 
stoupající s počtem OK. Simulační model bude výhodný pro obce, 
které již mají zpracovaný Generel odvodnění.

Nejvýznamnější podíl ročních nákladů činí zpravidla úplata za od-
lehčený objem (54–89 % při platbě 10 Kč/m3 a 17–88 % při 5 Kč/m3). 
Nové stočné se proto v rámci jednotlivých metod stanovení objemu 
liší jen poměrně málo (max o 6 %). K nejvyššímu zvýšení stočného 
by došlo v nejmenší modelové obci 1b pro variantu výpočtu s vyso-
kým počtem OK, vysokým objemem přepadů zpoplatněným 10 Kč/
m3 (v případě trvalého monitoringu z 34 Kč/m3 na 40,59 Kč/m3). Je-li 
však ve větších obcích nízký počet OK a nízký objem přepadů, pak 
zvýšení stočného nepřesáhne 1 Kč/m3, resp. 0,50 Kč/m3. V případě 
větších obcí s vysokým počtem OK a vysokým objemem přepadů bude 
zvýšení maximálně 3 Kč/m3, resp. cca 2,50 Kč/m3.

Analýza dopadů regulace (RIA) pro různé varianty 
ekonomických nástrojů
RIA byla zpracována dle [8] pro varianty ekonomických nástrojů 
z tab. 1, přičemž hodnocena byla vždy i varianta 0 – stávající stav. 

Dílčí varianty zpoplatnění srážkového odtoku odváděného do kana-
lizace byly ještě rozpracovány do dalších podvariant zohledňujících 
kromě zrušení zákonných výjimek ze zpoplatnění (varianta 1a, 2a) 

Tab. 7. Zvýšení nákladů pro jednotlivé typy vlastníků pro varianty NoP a RoP

Modelová obec 1a  1b  2a  2b  3a  3b  4a  4b  
Náklady Kč/rok % Kč/rok % Kč/rok % Kč/rok % Kč/rok % Kč/rok % Kč/rok % Kč/rok %

NoP

OBEC 4 949 1527 5 197 3947 27 046 833 27 882 1121 90 273 701 90 273 677 142 357 660 142 322 719

KRAJ 20 335 5 335 421 244 222 243 1 438 262 1 438 300 3 331 148 1 902 184

STÁT 14 28 5 53 546 78 248 49 1 679 62 1 679 60 5 672 105 2 509 58

PO a FO(podn.) 89 1 34 1 1 715 2 1 028 2 6 379 3 6 379 3 11 534 2 8 220 2

FO (nepodn.) 6 740 204 8 987 260 25 499 98 27 647 96 77 345 113 77 345 99 133 826 91 147 425 84

CELKEM 11 813 200 14 228 243 55 226 144 57 028 164 177 114 156 177 114 160 296 719 143 302 379 148

RoP

OBEC 2 330 719 2 085 1584 17 841 550 16 077 646 53 443 415 51 922 390 93 506 433 89 880 454

KRAJ 7 119 1 81 240 139 100 110 728 132 728 152 1 666 74 952 92

STÁT -17 -35 -3 -36 167 24 -44 -9 106 4 27 1 2 378 44 301 7

PO a FO(podn.) -4 009 -49 -3 714 -58
-27 
805 -29

-21 
427 -38 -78 583 -34 -70 867 -35

-145 
983 -28

-132 
067 -31

FO (nepodn.) 1 750 53 1 720 50 9 857 38 5 723 20 25 359 37 19 647 25 50 295 34 43 122 25

CELKEM 61 1 90 1 300 0 429 0 1 053 0 1 458 0 1 863 0 2 187 0

Tab. 8. Odvody do fondu HDV a vliv na cenu stočného

Tab. 9. Motivační faktor v závislosti na variantě zpoplatnění, typu opatření, typu obce a míře úlev (doba návratnosti do 7 let – modrá barva, 
do 15 let – oranžová barva, nad 15 let – červená barva)

Modelová obec 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b
NoP fond HDV (tis. Kč) 11 729 14 138 54 927 56 599 176 061 175 656 294 856 300 192

RoP nové stočné (Kč/m3) 17,04 14,09 23,57 20,70 21,83 21,39 23,83 22,96

Varianta zpoplatnění NoP RoP
Typ opatření Povrchové/Nadzemí Podzemní Povrchové/Nadzemí Podzemní
Modelová obec 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b
vsakovací zařízení (kv = 5*10-4 m/s)                                 

vsakovací zařízení (kv = 5*10-5 m/s)                                 

vsakovací zařízení (kv = 5*10-6 m/s)                                 

retenční zařízení s regulovaným odtokem                                 

akumulační nádrž                                 

vsakovací zařízení (kv = 5*10-4 m/s)                                 

vsakovací zařízení (kv = 5*10-5 m/s)                                 

vsakovací zařízení (kv = 5*10-6 m/s)                                 

retenční zařízení s regulovaným odtokem                                 

akumulační nádrž                                 

vsakovací zařízení (kv = 5*10-4 m/s)                                 

vsakovací zařízení (kv = 5*10-5 m/s)                                 

vsakovací zařízení (kv = 5*10-6 m/s)                                 

retenční zařízení s regulovaným odtokem                                 

akumulační nádrž                                 
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M
et

od
a

M
od
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ov

á 
ob

ec

Va
ri

an
ta

Náklady 
investiční roční roční

 úplata odpisy provozní zisk celkem úplata provozní odpisy zisk

 tis. Kč  tis. Kč/rok  tis. Kč/rok  tis. Kč/rok  tis. Kč/rok  tis. Kč/rok % % % %

T
R

VA
LÝ

 M
O

N
IT

O
R

IN
G 1

min 260 400 41 45 49 535 75 8 8 9

max 790 1 000 158 375 153 1 686 59 9 22 9

2
min 1 340 1 000 268 270 154 1 692 59 16 16 9

max 6 400 2 000 1 280 3 000 628 6 908 29 19 43 9

3
min 1 540 5 000 308 315 562 6 185 81 5 5 9

max 14 720 10 000 2 944 7 000 1 994 21 938 46 13 32 9

4
min 6 540 10 000 1 308 1 440 1 275 14 023 71 9 10 9

max 22 780 22 500 4 556 10 875 3 793 41 724 54 11 26 9

S
R

Á
Ž

K
O

-O
D

T
O

K
O

V
Ý

 
M

O
D

E
L

1
min 190 400 38 108 55 600 67 6 18 9

max 347 1 000 69 162 123 1 355 74 5 12 9

2
min 1 925 1 000 385 108 149 1 642 61 23 7 9

max 4 000 2 000 800 162 296 3 258 61 25 5 9

3
min 5 340 5 000 1 068 108 618 6 794 74 16 2 9

max 11 742 10 000 2 348 162 1 251 13 762 73 17 1 9

4
min 10 473 10 000 2 095 108 1 220 13 423 75 16 1 9

max 20 790 22 500 4 158 162 2 682 29 502 76 14 1 9

JE
D

N
O

D
U

C
H

Ý
 

V
Ý

PO
Č

E
T

1
min 214 400 43 52 49 544 74 8 9 9

max 293 1 000 59 134 119 1 311 76 4 10 9

2
min 246 1 000 49 58 111 1 218 82 4 5 9

max 390 2 000 78 150 223 2 451 82 3 6 9

3
min 321 5 000 64 73 514 5 651 88 1 1 9

max 615 10 000 123 188 1 031 11 342 88 1 2 9

4
min 396 10 000 79 88 1 017 11 184 89 1 1 9

max 840 22 500 168 225 2 289 25 182 89 1 1 9

Tab. 10. Náklady jednotlivých metod při zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor částkou 10 Kč/m3

Nové stočné Kč/m3 bez DPH
Úplata Modelová obec 1 2 3 4

za objem min max min max min max min max

10 Kč/m3

TRVALÝ MONITORING 35,76 40,59 34,53 37,04 34,76 36,88 34,79 36,60

SRÁŽKO-ODTOKOVÝ MODEL 35,98 39,29 34,51 35,43 34,84 35,80 34,76 35,84

JEDNODUCHÝ VÝPOČET 35,79 39,12 34,38 35,08 34,70 35,49 34,63 35,57

5 Kč/m3

TRVALÝ MONITORING 35,04 37,25 34,35 36,56 34,42 36,16 34,48 35,83

SRÁŽKO-ODTOKOVÝ MODEL 35,25 37,14 34,34 34,95 34,50 35,08 34,45 35,07

JEDNODUCHÝ VÝPOČET 35,07 36,97 34,21 34,59 34,36 34,77 34,32 34,80

Tab. 11. Nové stočné při zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor 10 Kč/m3 a 5 Kč/m3 (původní stočné 34 Kč/m3 bez DPH)

Varianta Náklady Přínosy Rizika spojená  
s  dosažením cíle

0 **** 0 -

1a *** *** **

1b ** *** *

1c *** **** **

2a **** ** ***

2b *** *** **

Varianta Náklady Přínosy Rizika spojená 
s  dosažením cíle

0 **** 0 ****

1 *** **** **

2 *** **** ***

3 *** **** ***

- nehodnoceno (stávajíci úprava), * velmi nízké(á), ** nízké(á), *** střední, 
**** vysoké(á), ***** velmi vysoké(á)

- nehodnoceno (stávajíci úprava), * velmi nízké(á), ** nízké(á), *** střední, 
**** vysoké(á), ***** velmi vysoké(á)

Tab. 12. Vyhodnocení variant zpoplatnění srážkového odtoku odvá-
děného do kanalizace

Tab. 13. Vyhodnocení variant zpoplatnění přepadů z odlehčovacích 
komor

také zavedení parametrů úlev poplatku v případě realizace opatření při 
hospodaření se srážkovými vodami na pozemku poplatníka (vsakovací 
zařízení/ retenční nádrž s regulovaným odtokem/ akumulace a užívání 
srážkové vody) (varianta 1b, 2b) a rovněž zavedení motivačních ná-
strojů (dotací) podporujících realizaci opatření (varianta 1c).

Podkladem pro RIA byly mj. analýzy provedené pro modelové 
obce. Varianty ekonomických nástrojů byly vyhodnoceny pomocí 
kritérií v tab. 2.

Výsledné hodnocení variant zpoplatnění srážkového odtoku je 
v tab. 12. Z hodnocení vyplývá následující pořadí variant:
1. Varianta 1b;
2. Varianta 1c;
3. Varianta 1a;

4. Varianta 2b (bez komplexní regulace oboru VaK nedoporučeno 
k realizaci);

5. Varianta 0;
6. Varianta 2a (bez komplexní regulace oboru VaK nedoporučeno 

k realizaci).
K realizaci je doporučena varianta 1b, která, přestože u ní lze oče-

kávat přínosy o něco nižší než u varianty 1c, v ostatních hlavních 
kategoriích dosahuje nejlepšího hodnocení.

Preferovaná varianta 1b upravuje současný stav o zrušení vý-
jimek uvedených v zákoně č. 274/2001 Sb. [2]. Dále tato varianta 
vymezuje výši poplatku při realizaci základních typů opatření bez 
nutnosti provádět měření reálného odtoku dešťové vody do jednotné 
kanalizace. Nastavení varianty 1b očekává velkou míru motivace 
k realizaci opatření s možností dosažení úspor. Na základě výpočtu 
možných maximálních ročních úspor na poplatku při realizaci opat-
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ření (vedoucích k celkovému odpojení ploch 
od odvodu srážkové vody do kanalizace) se 
ukazuje, že řadu opatření je možné realizovat 
s návratností okolo 1 roku. Poskytnutí dotací 
je uvažováno u varianty 1c až u opatření 
s vyšší návratností. Dodatečný přínos z opat-
ření podpořených z dotací se pojí s nárůstem 
nákladů (poskytnutí dotací apod.), proto je 
varianta 1c umístěna až na druhém místě. 
Dodatečný přínos je nižší než dodatečné 
náklady. Administrace dotací navíc vyžaduje 
nemalé prostředky.

Na třetím místě je zařazena varianta 1a. 
Samotné zrušení výjimek není považováno 
za dostatečně motivující k realizaci opatření. 
Měření objemu odtoku je nákladné, proto 
v případě situace bez vymezení způsobu 
snížení poplatku za odvod dešťové vody při 
realizaci opatření by nebylo možné jednoduše 
docílit snížení poplatku a tím úspory, která je 
předpokladem pro realizaci opatření ve větším rozsahu. 

Varianty 0, 2a a 2b nejsou z pohledu zpracovatelů vhodné k reali-
zaci. Zachování stávajícího stavu neodpovídá principu znečišťovatel 
(původce) platí. Vlivem výjimek je řada subjektů osvobozena. Tím 
dochází k přenosu zatížení na ostatní subjekty v rámci stočného. Vari-
anty 2a a 2b by vyžadovaly změnu regulace ceny vody. Výběr poplatků 
nad rámec stávajícího stočného by se projevil na výdajích domácností. 
Vedle toho by domácnosti hradily poplatek za odvod srážkových vod 
nebo náklady na realizaci opatření. Fond pro hospodaření s dešťovou 
vodou by znamenal další administrativní zátěž pro provozovatele VaK. 
Případnou změnu regulace ceny vodného a stočného není vhodné 
provádět takto odděleně, ale raději ji pojmout jako komplexní úpravu 
regulace ceny vody.

Vyhodnocení variant zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor je 
v tab. 13. V tomto případě nelze stanovit jednoznačné pořadí variant. 
Z porovnání nákladů a přínosů vyplývá pouze doporučení přijmout 
některou z variant 1–3. Naopak se nedoporučuje zachování stávající 
situace (varianta 0):
1. Varianta 1, Varianta 2, Varianta 3;
2. Varianta 0.

Pro dosažení nejvyšší přesnosti odlehčených objemů je nejvhodnější 
realizovat variantu 1. V obcích, kde se vyskytují odlehčovací komory, 
u kterých měření není možné, doporučujeme použít variantu 2 nebo 
variantu 3 v závislosti na tom, zda již obec má zpracován generel od-
vodnění pomocí simulačního modelu, který sníží náklady na určení 
objemu přepadlých vod.

Nedoporučující stanovisko vyslovujeme k zachování stávajícího 
stavu, kdy dochází vlivem neregulace odlehčovacích komor k poško-
zování životního prostředí, především pak k nedosažení dobrého stavu 

 OBEC KRAJ STÁT PO+FO-P FO-N
Typ plochy zpopl. nezpopl. zpopl. nezpopl. zpopl. nezpopl. zpopl. nezpopl. zpopl. nezpopl.
A [ha] 5,05 33,16 2,51 9,77 1,12 2,35 32,03 1,96 0,00 35,58

B [ha] 2,23 1,08 0,97 0,00 2,54 0,38 2,94 0,00 0,00 4,50

C [ha] 13,66 12,62 1,79 0,00 6,58 2,37 14,38 0,20 0,00 47,17

OBEC KRAJ STÁT PO+FO-P FO-N
Typ plochy zpopl. nezpopl. zpopl. nezpopl. zpopl. nezpopl. zpopl. nezpopl. zpopl. nezpopl.
A [ha] 30,26 253,68 6,00 27,81 9,92 34,83 226,64 8,65 0,00 232,38

B [ha] 11,80 5,83 4,30 0,00 0,90 2,63 17,07 3,17 0,00 51,71

C [ha] 58,12 83,08 10,11 0,05 24,41 31,55 49,87 8,46 0,00 304,29

vod (dobrého ekologického a chemického stavu). Zachování stávající 
situace nijak nemotivuje provozovatele ani vlastníky pozemků k reali-
zaci opatření, která budou snižovat odtok srážkové vody do jednotné 
kanalizace či zadržovat odlehčenou vodu k následnému čištění na ČOV.

Ověření variant ekonomických nástrojů na skutečných 
lokalitách

Pilotní lokality

Pro ověřování ekonomického nástroje byly vybrány dvě skutečné 
obce odlišné velikosti – A (6000 ob.) s jednou ČOV a aglomerace B 
(46 000 ob.) odkanalizovaná na dvě ČOV. Obě obce mají jednotnou 
stokovou síť a Generel odvodnění zpracovaný v simulačním modelu. 
V lokalitě A je 10 odlehčovacích komor, v lokalitě B 54.

Analýza variant ekonomických nástrojů
Analýzy byly prováděny pro roky 2014 a 2015, které se značně lišily 
srážkovými úhrny. Rok 2014 byl srážkově podstatně bohatší než rok 
2015.

Zpoplatnění srážkového odtoku odváděného do kanalizace

Rozdělení typů vlastníků ploch v pilotních obcích se zohledněním 
toho, zda v současnosti jsou tyto plochy zpoplatněné či nikoliv, je 
uvedeno v tab. 14 a 15.

Náklady a stočné

Dopad do rozpočtů jednotlivých typů vlastníků ploch, výše fondu 
HDV (pro NoP), vliv na výši celkového stočného za fakturované od-
padní a srážkové vody dle jednotlivých typů vlastníků jsou pro obě 
varianty zpoplatnění v tab. 16 a 17.

Tab. 16 ukazuje, že ve variantě NoP dochází k navýšení vybraných 
prostředků o 64 % u obou obcí. Nejvyšší dopad (navýšení o 369 % 
v obci A, resp. o 412 % v obci B) je na obec, která vlastní velkou plochu 
komunikací. Dopad na kraj (navýšení o 276 % v obci A, resp. o 180 % 
v obci B) a stát (navýšení o 82 % v obci A, resp. o 244 % v obci B) je 
v obou obcích též poměrně významný, neboť vlastní značné plochy 
v průmyslových areálech. Dopad na podnikající subjekty je zanedba-

Tab. 14. Rozdělení vlastníků typů ploch a zpoplatnění srážkového odtoku v obci A

Tab. 15. Rozdělení vlastníků typů ploch a zpoplatnění srážkového odtoku v obci B

 Obec A Obec B
 2014  2015  2014  2015  
Náklady Kč/rok % Kč/rok % Kč/rok % Kč/rok %

NoP

OBEC 7 542 369 7 845 368 72 653 412 74 727 413

KRAJ 2 146 276 2 232 275 7 746 180 7 967 178

STÁT 581 82 605 82 10 514 244 10 814 240

PO a FO(podn.) 434 2 451 2 2 930 2 3 014 2

FO (nepodn.) 8 828 159 9 183 158 75 821 116 77 986 117

CELKEM 19 531 64 20 315 64 169 663 64 174 508 63

RoP

OBEC 3 830 187 3 992 187 37 482 213 38 880 215

KRAJ 1 014 130 1 057 130 3 052 71 3 164 71

STÁT 83 12 87 12 4 740 110 4 895 109

PO a FO(podn.) -8 026 -37 -8 364 -37 -65 451 -38 -68 492 -38

FO (nepodn.) 3 260 59 3 388 58 20 801 32 22 176 33

CELKEM 160 1 160 1 623 0 623 0

Tab. 16. Zvýšení nákladů pro jednotlivé typy vlastníků pro varianty NoP a RoP

Tab. 17. Odvody do fondu HDV a vliv na cenu stočného

   Obec A Obec B
   2014 2015 2014 2015
NoP fond HDV tis. Kč/rok 19 371 20 155 169 040 173 885

RoP
původní stočné Kč/m3 43,34 45,08 51,83 53,31

nové stočné Kč/m3 26,56 27,70 31,64 32,72
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Tab. 18. Motivační faktor v závislosti na variantě zpoplatnění, typu opatření, typu obce a míře úlev (doba návratnosti do 7 let – modrá 
barva, do 15 let – oranžová barva, nad 15 let – červená barva)

Varianta zpoplatnění NoP RoP

Typ opatření Povrchové/
nadzemní Podzemní Povrchové/

nadzemní Podzemní

Obec Obec A Obec B Obec A Obec B Obec A Obec B Obec A Obec B

N
ÍZ

K
É

  
Ú

LE
V

Y

vsakovací zařízení (kv = 5*10-4 m/s)         

vsakovací zařízení (kv = 5*10-5 m/s)         

vsakovací zařízení (kv = 5*10-6 m/s)         

retenční zařízení s regulovaným odtokem         

akumulační nádrž         

S
T

Ř
E

D
N

Í 
Ú

LE
V

Y

vsakovací zařízení (kv = 5*10-4 m/s)         

vsakovací zařízení (kv = 5*10-5 m/s)         

vsakovací zařízení (kv = 5*10-6 m/s)         

retenční zařízení s regulovaným odtokem         

akumulační nádrž         

V
Y

S
O

K
É

 
Ú

LE
V

Y

vsakovací zařízení (kv = 5*10-4 m/s)         

vsakovací zařízení (kv = 5*10-5 m/s)         

vsakovací zařízení (kv = 5*10-6 m/s)         

retenční zařízení s regulovaným odtokem         

akumulační nádrž         

Rok Metoda zjištění Obec A Obec B

2014

Trvalý monitoring 81 676 631 990

Srážko-odtokový model 81 676 631 990

Jednoduchý výpočet 567 906 4 555 925

2015

Trvalý monitoring 41 807 241 695

Srážko-odtokový model 41 807 241 695

Jednoduchý výpočet 369 533 2 741 318

Tab. 19. Objemy přepadů v pilotních lokalitách (m3/rok)telný, avšak dopad na FO nepodnikající je poměrně vysoký, tzn. zvýše-
ní o 159 % v obci A, resp. o 116 % v obci B oproti současnému stavu.

U varianty RoP je nárůst stočného obdobně jako ve variantě NoP 
nejvyšší pro obec (o 187 % v obci A, resp. o 213 % v obci B). Naopak 
podnikatelským subjektům se náklady sníží o 37 %, resp. 38 %. Ob-
čané v tomto případě budou zatíženi více o 59 %, resp. 32 %.

Motivace pro odpojování srážkových vod od kanalizace

Efektivita opatření z hlediska vytvoření motivace pro odpojování je 
v tab. 18.

Varianta NoP je více motivační než varianta RoP. V obci B je moti-
vace k odpojování od kanalizace mírně vyšší než v obci A, což je dáno 
vyšším stávajícím stočným v obci B.

Na základě motivace k odpojování lze prognózovat rychlost odpo-
jování od kanalizace a typ použitých HDV opatření. V obci A jsme 
přepokládali, že se během 5 let odpojí ročně 0,5 % ploch ve vlastnictví 
obce a FO-N (nemovitosti určené k bydlení) a 0,1 % ploch ve vlast-
nictví kraje, státu a PO+ FO-P. Pak by po 5 letech došlo k odpojení 
celkem 4,3 ha, tj. 1,8 % z celkové plochy neboli 6,2 % efektivní plochy. 
To by vedlo ke snížení objemu přepadů na cca 85 %. Pro docílení 
stejného efektu by byl nutný objem centrální retence cca 170 m3 (viz 
též tab. 24). Obdobný výpočet pro obec B předpovídá odpojení 1,7 % 
efektivní plochy, případné snížení objemu přepadů na cca 97 % a ekvi-
valentní objem centrálních retenčních nádrží cca 711 m3.

Zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor

Pro pilotní lokality byly použity všechny tři metody stanovení ob-
jemu přepadů. Objem přepadů zjištěný trvalým monitoringem se 
předpokládá stejný jako objem ze srážko-odtokového simulačního 
modelu. Vzhledem k tomu, že ani na jedné ČOV v pilotních obcích 
není monitoring průtoků na přítoku, ale pouze na odtoku, bylo nutno 
zjistit objemy balastních vod od provozovatelů. 

Objemy přepadů pro obě pilotní lokality jsou uvedeny v tab. 19. 
Objemy přepadů se mezi lety 2014 a 2015 lišily v důsledku rozdíl-
ných srážek.

Příčinou vysokých rozdílů v objemech přepadů stanovených jed-
noduchým výpočtem a srážko-odtokovým modelem jsou především 
rozdíly v redukované a efektivní (odtokuschopné) ploše (ve stanovení 
nepropustných ploch jsou rozdíly jen malé). Ve srážko-odtokovém 
modelu je efektivní plocha výsledkem kalibrace tzv. redukčního fak-
toru a vychází podstatně menší než redukovaná plocha vypočtená při 
jednoduchém výpočtu. Důvodem je to, že součinitel odtoku stanovený 
ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. [7] je špičkový součinitel odtoku, který je 
vhodný pro výpočet maximálních odtoků při srážkových událostech 
s vysokou intenzitou deště, nikoliv ročních objemů srážkového odtoku, 
kdy při řadě dešťů s nízkými úhrny k odtoku vůbec nedojde. Roční 
objem přítoku srážkové vody vypočtený simulačním modelem je nižší 
i z důvodů zohlednění počátečních ztrát (tj. úhrnu, jehož voda vůbec 
neodteče) při každé srážkové události a trvalých ztrát (srážkového odto-
ku, který z nepropustných ploch neodteče do kanalizace, např. plocha 

odtékající do zeleně). Další snížení objemu přepadů vypočtených si-
mulačním modelem je způsobeno translací a transformací srážkového 
odtoku na povodí i ve stokové síti, a tudíž tlumením špičkových odtoků.

Ve výpočtu zpoplatnění přepadů bylo proto při jednoduchém 
výpočtu uvažováno se 2 variantami objemu přepadů: 1. objem vypo-
čtený na základě redukované plochy, 2. stejný objem přepadů jako 
v simulačním modelu. Protože obec A je počtem obyvatel na rozhraní 
velikostí, od kdy obce mívají Generel odvodnění zpracovaný simulač-
ním modelem, byla vypočtena i varianta, že srážko-odtokový model 
není k dispozici. Úplata za vypouštění z OK byla uvažována stejně 
jako pro modelové obce variantně 10 a 5 Kč/m3. 

Náklady a stočné

Náklady jednotlivých metod zpoplatnění zahrnující minimální a ma-
ximální nové investiční náklady na pořízení dat o objemech přepadů 
v prvním roce a nové celkové roční náklady pro variantu úplaty za 
vypouštění z OK 10 Kč/m3 jsou uvedeny v tab. 20 a 21 a nové stočné 
v tab. 22 a 23. 

Investiční náklady na trvalý monitoring výrazně převyšují inves-
tiční náklady všech ostatních metod, a to zejména v obci B, kde je 54 
odlehčovacích komor. 

Za předpokladu stejného objemu přepadů při všech metodách jejich 
zjišťování, činí nejvýznamnější podíl ročních nákladů úplata za objem 
odlehčených vod (62–90 % v obci A a 82–91 % v obci B při platbě 10 
Kč/m3, resp. 47–89 % v obci A a 74–91 % v obci B při 5 Kč/m3), kromě 
trvalého monitoringu, kde se vysoké investiční náklady propagují i do 
vysokých odpisů a rovněž provozní náklady jsou vyšší než u ostatních 
metod.

Je-li k dispozici simulační model, jsou celkové roční náklady nižší 
než při použití jednoduchého výpočtu (v obou pilotních lokalitách). 

V případě jednoduchého výpočtu s redukovanou plochou sta-
novenou dle [7], jsou objemy přepadů cca 7x větší než u ostatních 
metod, a proto jsou i celkové roční náklady dominované úplatou za 
objem nejvyšší (dokonce cca 2 až 4x vyšší než roční náklady trvalého 
monitoringu). 

Nové stočné se vzhledem k dominanci platby za objem liší v rámci 
jednotlivých metod stanovení objemu (při stejném objemu) jen poměr-
ně málo. V obci A je při platbě 10 Kč/m3 zpravidla zvýšeno v rozmezí 
3–7 %, což představuje 1 až 2,50 Kč/m3; max. zvýšení bylo při trvalém 

MOTIVACE VYSOKÁ

MOTIVACE STŘEDNÍ

MOTIVACE NÍZKÁ
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Metoda

 

Va
ri

an
ta

Investiční 
náklady

Úplata Odpisy Provozní 
náklady

Zisk Celkové 
roční 

náklady 

Úplata Provozní 
náklady

Odpisy Zisk

Rok  tis. Kč
 tis. Kč/

rok
 tis. Kč/

rok
 tis. Kč/

rok
 tis. Kč/

rok
 tis. Kč/

rok % % % %

TRVALÝ MONITORING
2014

min 2140 817 428 450 170 1865 44 24 23 9

max 2760 817 552 1250 262 2881 28 43 19 9

2015
min 2140 418 428 450 130 1426 29 32 30 9

max 2760 418 552 1250 222 2442 17 51 23 9

SRÁŽKO-ODTOKOVÝ 
MODEL (model je)

2014
min 0 817 0 8 83 908 90 1 0 9

max 0 817 0 12 83 912 90 1 0 9

2015
min 0 418 0 8 43 469 89 2 0 9

max 0 418 0 12 43 473 88 3 0 9

SRÁŽKO-ODTOKOVÝ 
MODEL (model není)

2014 min 640 817 128 8 95 1048 78 1 12 9

 max 931 817 186 12 102 1117 73 1 17 9

2015 min 640 418 128 8 55 609 69 1 21 9

 max 931 418 186 12 62 678 62 2 27 9

JEDNODUCHÝ VÝPOČET 
(objemy přepadů z výpočtu)

2014
min 218 5679 44 52 578 6353 89 1 1 9

max 306 5679 61 136 588 6464 88 2 1 9

2015
min 218 3695 44 52 379 4170 89 1 1 9

max 306 3695 61 136 389 4281 86 3 1 9

JEDNODUCHÝ VÝPOČET 
(objemy přepadů z modelu)

2014
min 218 817 44 52 91 1004 81 5 4 9

max 306 817 61 136 101 1115 73 12 5 9

2015
min 218 418 44 52 51 565 74 9 8 9

max 306 418 61 136 62 677 62 20 9 9

Tab. 20. Náklady jednotlivých metod v obci A při zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor částkou 10 Kč/m3

Metoda

 

Va
ri

an
ta

Investiční 
náklady

Úplata Odpisy Provozní 
náklady

Zisk Celkové 
roční 

náklady 

Úplata Provozní 
náklady

Odpisy Zisk

Rok  tis. Kč
 tis. Kč/

rok
 tis. Kč/

rok
 tis. Kč/

rok
 tis. Kč/

rok
 tis. Kč/

rok % % % %

TRVALÝ MONITORING
2014

min 10 940 6 320 2 188 2 430 1094 12032 53 20 18 9

max 14 200 6 320 2 840 6 750 1591 17501 36 39 16 9

2015
min 10 940 2 417 2 188 2 430 703 7738 31 31 28 9

max 14 200 2 417 2 840 6 750 1201 13208 18 51 22 9

SRÁŽKO-ODTOKOVÝ 
MODEL

2014
min 0 6 320 0 8 633 6961 91 0 0 9

max 0 6 320 0 12 633 6965 91 0 0 9

2015
min 0 2 417 0 8 242 2667 91 0 0 9

max 0 2 417 0 12 243 2672 90 0 0 9

JEDNODUCHÝ VÝPOČET 
(objemy přepadů z výpočtu)

2014
min 287 45 559 57 66 4568 50251 91 0 0 9

max 512 45 559 102 170 4583 50415 90 0 0 9

2015
min 287 27 413 57 66 2754 30290 91 0 0 9

max 512 27 413 102 170 2769 30455 90 1 0 9

JEDNODUCHÝ VÝPOČET 
(objemy přepadů z modelu)

2014
min 287 6 320 57 66 644 7088 89 1 1 9

max 512 6 320 102 170 659 7252 87 2 1 9

2015
min 287 2 417 57 66 254 2794 86 2 2 9

max 512 2 417 102 170 269 2959 82 6 3 9

Tab. 21. Náklady jednotlivých metod v obci B při zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor částkou 10 Kč/m3

monitoringu o 17 %, tedy o 6,16 Kč/m3; v obci B jsou výsledky velmi 
podobné (zvýšení o 2–5 %, a tedy o necelou 1 až 2 Kč/m3, při trvalém 
monitoringu max. o 11 %, tedy o 4,94 Kč/m3).

Motivace k opatřením pro snížení objemu přepadů

Další práce byla zaměřena na zjištění motivačních účinků poplatků 
za odlehčený objem k budování opatření snižujících objem přepadů. 
Opatření je motivující, když stočné s vybudovanými opatřeními je 
nižší než stočné bez opatření. Cílem bylo zjistit, od jaké výše poplatku 
za odlehčený objem dochází k motivaci.

Bylo provedeno několik sad simulací pro obec A, srážkově bohatý 
rok 2014, poplatek za odlehčený objem v rozsahu 0,1–100 Kč/m3 
a dva typy opatření: 1. centrální retence, 2. decentrální retence + 
vsakování (oba typy opatření s předpokládanou dobou návratnosti 
15 let). Nové centrální retenční objemy byly uvažovány 250–2000 m3. 
Pomocí decentrálních vsakovacích zařízení byl odpojen srážkový od-
tok z nepropustných (efektivních) ploch v intravilánu tak, aby efekt 
opatření (snížení objemu přepadů) byl stejný jako pro centrální nádrž 

(tab. 24). Výsledné stočné v závislosti na poplatku za odlehčený objem 
a snížení objemu přepadů je vidět pro centrální retenci na obr. 1, 
pro decentrální povrchová HDV zařízení na obr. 2 a pro decentrální 
podzemní HDV zařízení na obr. 3.

Z obr. 1 je patrné, že vybudování retenční nádrže s objemem 250 m3 
vedoucí ke snížení objemu přepadů na 78 % by se vyplatilo od po-
platku za odlehčený objem cca 25 Kč/m3 a stočného cca 42 Kč/m3, 
nádrže s objemem 2000 m3 (snížení objemu přepadů na 39 %) až od 
poplatku za odlehčený objem cca 72 Kč/m3 a stočného cca 51 Kč/m3. 
Motivační účinek ke snižování objemu přepadů pomocí centrálních 
retenčních nádrží je tudíž velmi nízký.

Vybudování decentrálních povrchových retenčních zařízení se 
vsakem vedoucích ke snížení objemu přepadů na 78 % by se vy-
platilo od poplatku za odlehčený objem cca 8,40 Kč/m3 a stočného 
cca 38,45 Kč/m3; při požadavku snížení objemu přepadů na 39 % by 
poplatek musel být 8,80 Kč/m3 a stočné 38,55 Kč/m3 (obr. 2). Je tedy 
zřejmé, že motivační účinek ke snižování objemu přepadů pomocí 
decentrálních povrchových zařízení se vsakem téměř nezávisí na 
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 Nové stočné (Kč/m3 bez DPH) Zvýšení stočného (%)
Metoda 2014 2015 2014 2015
 min max min max min max min max
TRVALÝ MONITORING 40,83 43,00 41,35 43,50 111 117 108 114

SRÁŽKO-ODTOKOVÝ MODEL (model je) 38,78 38,79 39,31 39,32 105 105 103 103

SRÁŽKO-ODTOKOVÝ MODEL (model není) 39,32 39,58 39,85 40,11 107 107 104 105

JEDNODUCHÝ VÝPOČET (objemy přepadů z výpočtu) 50,42 50,66 47,17 47,41 137 138 123 124

JEDNODUCHÝ VÝPOČET (objemy přepadů z modelu) 38,99 39,22 39,52 39,76 106 106 103 104

 Nové stočné (Kč/m3 bez DPH) Zvýšení stočného (%)
Metoda 2014 2015 2014 2015
 min max min max min max min max
TRVALÝ MONITORING 47,49 49,05 47,47 49,00 108 111 105 108

SRÁŽKO-ODTOKOVÝ MODEL 46,04 46,05 46,05 46,06 105 105 102 102

JEDNODUCHÝ VÝPOČET (objemy přepadů z výpočtu) 58,38 58,43 53,77 53,82 133 133 119 119

JEDNODUCHÝ VÝPOČET (objemy přepadů z modelu) 46,08 46,13 46,09 46,14 105 105 102 102

Tab. 22. Nové stočné v obci A při zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor 10 Kč/m3 (původní stočné 36,84 Kč/m3 bez DPH v r. 2014, 
resp. 38,32 Kč/m3 bez DPH v r. 2015)

Tab. 23. Nové stočné v obci B při zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor 10 Kč/m3 (původní stočné 44,06 Kč/m3 bez DPH v r. 2014, 
resp. 45,31 Kč/m3 bez DPH v r. 2015)

EFEKT OPATŘENÍ CENTRÁLNÍ RETENCE DECENTRÁLNÍ RETENCE + VSAK
Objem 

přepadů
m3

Objem 
přepadů

 %

Objem 
nádrže

m3

Investiční 
náklady
tis. Kč

Odpojená 
efektivní 
plocha

 %

Objem 
nádrží

m3

Investiční 
náklady

Povrchové 
zařízení
tis. Kč

Investiční 
náklady

Podzemní 
zařízení
tis. Kč

81 676 100 0 0 0 0 0 0

63 707 78 250 5 313–8 775 9,5 1 053 613–1 629 4 894–12 283

54 315 67 500 10 625–17 750 15 1 663 976–2 591 7 785–19 540

43 288 53 1 000 21 250–35 100 21 2 329 1 392–3 696 11 103–27 867

31 690 39 2 000 42 500–70 200 28 3 060 1 816–4 823 14 489–36 367

Tab. 24. Snížení objemu přepadů při centrálních a decentrálních opatřeních v obci A v r. 2014požadovaném snížení objemu přepadů a je 
vyšší než u centrální retence. Toto řešení je 
tudíž vhodné zejména pro postupné zavádě-
ní opatření k dosažení přísnějších požadavků 
na snížení objemu přepadů.

Decentrální podzemní retenční zařízení se 
vsakem mají oproti povrchovým zařízením 
podstatně vyšší investiční náklady, což se 
projevuje tím, že jsou výhodná až od poplatku 
za odlehčený objem 38,00 Kč/m3 a stočném 
44,15 Kč/m3 pro snížení objemu přepadů na 
78 %, resp. 40,40 Kč/m3 a 44,60 Kč/m3 při 
snížení objemu přepadů na 39 % (obr. 3). Ve 
srovnání s centrální retenční nádrží by se tedy 
vyplatila pouze pro velice přísné požadavky 
na snížení objemu přepadů, otázkou však je, nakolik je jejich masová 
výstavba reálná.

Analogické výpočty byly provedeny pro obec B. Výsledky jsou 
konzistentní s obcí A. Např. snížení objemu přepadů na 78 % vy-
budováním dalších centrálních retenčních nádrží by se vyplatilo od 
poplatku za odlehčený objem cca 60 Kč/m3 a stočného cca 55 Kč/m3; 
při povrchových decentrálních zařízeních by poplatek musel být min. 
10 Kč/m3 a stočné 46 Kč/m3, při podzemních decentrálních zařízeních 
pak 45 Kč/m3 a 53 Kč/m3.

Porovnání s modelovými obcemi

Všechny výsledky jsou konzistentní s výstupy pro modelové obce 
odpovídajících velikostí. Modelové obce lze tedy použít pro analýzy 
a výpovědi. Obr. 1. Stočné (bez DPH) v obci A v r. 2014 v závislosti na poplatku 

za odlehčený objem a různých centrálních retenčních objemech 
vedoucích ke snížení objemu přepadů v % uvedených v legendě 

Obr. 2. Stočné (bez DPH) v obci A v r. 2014 v závislosti na poplatku 
za odlehčený objem a různé míře odpojení nepropustných ploch 
od kanalizace s využitím decentrální povrchové retence a vsaku 
vedoucí k objemu přepadů v % uvedených v legendě 

Obr. 3. Stočné (bez DPH) v obci A v r. 2014 v závislosti na poplatku 
za odlehčený objem a různé míře odpojení nepropustných ploch od 
kanalizace s využitím decentrální podzemní retence a vsaku vedoucí 
k objemu přepadů v % uvedených v legendě 
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Závěr
Výstupy projektu ukazují, že obě představené varianty ekonomických 
nástrojů, tj. zpoplatnění srážkového odtoku odváděného do kanalizace 
při zrušení veškerých výjimek a zpoplatnění přepadů z odlehčovacích 
komor, podporují hospodaření se srážkovými vodami v obcích. 

Motivační účinek je nejvyšší u varianty zpoplatnění srážkového 
odtoku s poplatkem za odvod srážkové vody směřujícím do nově 
vytvořeného fondu pro hospodaření s dešťovými vodami (fond HDV) 
na úrovni provozovatele VaK určeného pro realizaci či podporu 
realizace opatření. Výše motivace však také závisí na tom, jaké typy 
decentrálních zařízení jsou budovány. Patrný rozdíl je zejména mezi 
povrchovými a podzemními objekty, ty podzemní jsou výrazně nároč-
nější z hlediska investic i provozu. Zatímco při realizaci povrchových 
objektů lze očekávat dobu návratnosti pro stavebníka zpravidla v délce 
do 5 let, u podzemních zařízení doba návratnosti klesá pod 10 let 
pouze v případech velmi dobrých vsakovacích podmínek, v ostatních 
případech je až několik desítek let.

Při zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor je motivační účinek 
u všech variant stanovení přepadlého objemu závislý na výši poplatku 
za 1 m3 odlehčené vody, který musí být nastaven tak, aby k motivaci 
docházelo. Aby bylo výhodné realizovat decentrální povrchové vsa-
kovací objekty, je nutné tento poplatek nastavit na úroveň cca 8–12 
Kč/m3. Pokud má být cílem podporovat i decentrální podzemní vsako-
vací objekty, musí být výše poplatku na úrovni 20–40 Kč/m3 a pokud 
i centrální retenční objekty, pak na úrovni 60–100 Kč/m3. Vzhledem 
k tomu, že motivační výše úplaty je relativně vysoká (resp. velmi 
vysoká v případě podzemních decentrálních a centrálních objektů) 
a hrozí riziko, že poplatek za vodné a stočné se díky tomu dostane nad 
sociálně únosnou hranici, je otázkou, zda místo zpoplatnění celého 
objemu přepadajících odpadních vod nezvolit jinou regulaci přepadů. 
Jako optimální řešení se jeví předepsat technické standardy a limity, 
které musí odlehčovací komory splňovat, a pouze v případě, že je 
splňovat nebudou, vlastníky/provozovatele těchto komor sankciono-
vat. Emisně-imisní technické standardy pro odlehčovací komory jsou 
podrobně rozpracovány v [9].

Poděkování: Projekt č. TD03000046 „Ekonomické nástroje pro podpo-
ru udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích“ byl řešen 
s finanční podporou TA ČR a ve spolupráci s PVK, a.s.

Literatura/References

[1] Stránský, D. a Kabelková, I. (2013). Aktuální stav hospodaření se srážkovými 
vodami v urbanizovaných územích v České republice. SOVAK 11, str. 11–14.

[2] Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změ-
ně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (v platném znění).

[3] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
(v platném znění).

[4] Stránský, D. a Kabelková, I. (2016). Varianty ekonomických nástrojů pro podporu 
udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích. In: Městské vody 2016. 
Velké Bílovice, 6.–7. 10. 2016. Brno: ARDEC s.r.o. 2016, s. 167–172.

[5] Kabelková, I., Stránský, D., Rybová, K., Raška, P., Slavíková, L. (2017). Kvalitativ-
ní a kvantitativní průzkum postojů k udržitelnému hospodaření se srážkovým 
vodami. In: Městské vody 2017. Velké Bílovice, 5.–6.10.2017. Brno: ARDEC s.r.o. 
2017, s. 39–44.

[6] Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské 
unie, Úřední věstník C 326 , 26/10/2012 S. 0001–0390.

[7] Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodo-
vodech a kanalizacích).

[8] Vláda ČR. 2016. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace RIA schválené 
usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. ledna 
2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76. Praha 2016 Dostupné: 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/metodiky/OZ_RIA_-novela_2016_uplne-
-zneni-FINAL.pdf.

[9] Kabelková, I.; Havlík, V.; Kuba, P.; Sýkora, P. Posuzování dešťových oddělovačů 
jednotných stokových systémů – část I. až VI. Vodní hospodářství. 2011, 61(4–9).

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 1) (autor pro korespondenci)
Dr. Ing. Ivana Kabelková 1)

Ing. Luboš Harašta 1)

Ing. Jan Macháč 1, 2)

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 1, 2)

Kristýna Rybová 1, 3)

Pavel Raška 1, 3)

1) České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební 

Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Thákurova 7

166 29 Praha 6 – Dejvice
David.Stransky@cvut.cz

2) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická

Moskevská 54
400 00 Ústí nad Labem 

3) Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta

České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Economic tools supporting sustainable stormwater manage-
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Abstract
The negative impact of stormwater discharge from urban areas on 
the environment as well as on the urban areas themselves can be 
decreased with the help of economic tools supporting sustainable 
stormwater management (SWM). The paper introduces a multidis-
ciplinary project comprising of a public survey of attitudes towards 
SWM, the design of variations of the economic tools including their 
Regulatory Impacts Assessment, and the application of the economic 
tools on model and pilot catchments. The analyses performed show 
that the stormwater fee provides higher motivation to sustainable 
SWM than the combined sewer overflows fee. The highest effect 
would be the cancellation of exemptions from the stormwater fee 
and the introduction of a new fee for exempted subjects flowing 
to a special SWM fund. The combined sewer overflows fee would 
support decentralized surface retention and infiltration measures 
rather than central retention tanks, however, it would have to be 
rather high (ca 8–12 Kč/m3).

Key words
sewage fee – stormwater fee – combined sewer overflows – control 
impact analysis (RIA) – simulation model – monitoring
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Využití mokré oxidace pro čištění průmyslových 
odpadních vod

David Bek, Jiří Trejbal

Úvod

Při průmyslové výrobě, především v che-
mickém průmyslu, dochází v řadě případů 
k produkci odpadní vody, kterou není možné 
bez předchozí úpravy nebo naředění čistit 
nejběžnějším způsobem – biologickou cestou 
na čistírnách odpadních vod. Důvodů, proč 
není možné využít pouze biologického stup-
ně čištění, může být více. Nejčastěji je jím 
toxicita vůči aktivovanému kalu způsobená 
látkami organického původu (např. výroba 
speciálních chemikálií, farmaceutik nebo 
barev) a výjimečně i anorganickými látkami 
(např. kyanidy). Dalším důvodem pak bývá 
nízká biologická odbouratelnost. Celá řada 
látek je obtížně odbouratelných nebo úplně 
neodbouratelných. Pokud se tyto látky ve 
vodě nalézají ve vyšších koncentracích, není 
možné dostat se pod maximální přípustné 
hodnoty CHSK ve vyčištěné vodě. Souvi-
sejícím problémem jsou například i potíže 
s odstraněním zabarvení odpadní vody, kdy 
nemusí dojít k úplnému odbarvení. Veškeré 
tyto problémy lze však relativně jednoduše 
vyřešit, a to zavedením mokré oxidace jako 
čistícího předstupně před samotným biolo-
gickým stupněm čištění. 

Mokrá oxidace
Mokrou oxidací (dále MO) se nazývá proces 
oxidace ve vodě rozpuštěných nebo sus-
pendovaných látek (nejčastěji organického 
původu) kyslíkem. Reakce probíhá v kapalné 
fázi při teplotách cca 150–300 °C a tlacích 
cca 10–200 bar. Aby se urychlil oxidační 
proces, je možné do odpadní vody dávkovat 
homogenní katalyzátor na bázi železa. Volba 
vhodných reakčních podmínek (teplota, tlak 
a doba zdržení v reaktoru) je stanovena na 
základě laboratorních a poloprovozních tes-
tů. Závisí pak především na typu znečištění 
a na požadované hloubce jeho oxidace. Za 
těchto podmínek jsou komplexní organické 
látky oxidovány, přičemž dochází k jejich 
štěpení a přechodu na jednodušší oxidované 
uhlovodíky (především karboxylové kyseliny) 
a dále až na oxid uhličitý. Tyto látky, jako 
je například kyselina octová, jsou již velice 
snadno biologicky odbouratelné. Během MO 
dojde k cca 65–95% redukci CHSK a ke ztrátě 
případné toxicity. Zároveň výrazně vzroste 
poměr BSK5/CHSKCr. Zbývající CHSK ve vodě 
po oxidaci tak lze velmi dobře odstranit dočiš-
těním na běžné ČOV. 

MO je ve světě běžná a dobře zavedená 
metoda, která je ve většině případů využívaná 
pro předčištění odpadních vod. Aplikace MO 
jsou však širší, výjimečně slouží i ve výrobě 
čistých chemických látek, úpravě procesních 
vod nebo i k likvidaci kalů z ČOV. Není zde 
žádný problém s vysokými koncentracemi 
anorganických a organických sloučenin síry, 

dusíku, fosforu atd. Vše je převedeno na 
oxidovanou, netoxickou formu. Nevadí ani 
extrémní hodnoty pH. V případě odpadních 
vod je MO typicky využívána pro zpracování 
průtoků v řádu stovek litrů až desítek kubic-
kých metrů hodinově s CHSK v rozsahu cca 
5 000–200 000 mg/l (vyšší CHSK je nutné 
naředit například výstupem z MO). Alternati-
vou k MO jsou tzv. pokročilé oxidační procesy 
(AOP, advanced oxidation processes), mezi 
které řadíme metody, jako jsou ozonizace nebo 
Fentonova oxidace. Jejich širšímu využití však 
brání vysoké provozní náklady, které jsou ve 
srovnání s MO řádově vyšší. Určitou alterna-
tivou je i spalování odpadní vody. To se však 
vyplatí jen v případě vysokých hodnot CHSK 
(nad cca 200 000 mg/l), a to jen pokud voda 
obsahuje pouze čisté organické látky (bez nebo 
s minimem solí nebo např. sirných sloučenin), 
které je možné bezpečně spálit. 

Technologické řešení
Základní prvek provozní jednotky MO před-
stavuje oxidační reaktor (obr. 1). Jedná se 
o trubkový průtočný reaktor pro kontinuální 
provoz, do kterého je odpadní voda čerpána 
přes tepelný výměník, kde dochází k jejímu 
předehřátí proudem vystupujícím z reaktoru. 
Do potrubí nebo přímo u dna reaktoru je do 
vody dávkováno oxidační činidlo, kterým je 
čistý kyslík. Doba zdržení se pohybuje v roz-
sahu cca 15–120 minut. Po oxidaci, ochlazení 
a redukci tlaku je voda vedena do separátoru, 
ve kterém jsou odděleny plynná a kapalná 
fáze. Plyn, obsahující především oxid uhličitý 
a zbytky kyslíku, je vypouštěn do atmosféry. 
Kapalina je pak vedena na ČOV. Vzhledem 
k tomu, že je oxidace silně exotermickou re-
akcí, není nutný externí zdroj tepla pro ohřev 
reaktoru (pouze po krátkou dobu při náběhu 
zařízení). Naopak, v celé řadě případů je sou-
částí jednotky MO i technologie pro výrobu 
páry nebo horké vody. 

Reakční prostředí je silně korozivní. Z toho-
to hlediska je pro návrh vhodného materiálu 
reaktoru kritická hodnota obsahu chloridů. 
V případě, že odpadní voda chloridy neob-
sahuje nebo je jejich koncentrace nízká, lze 
použít běžnou nerezovou ocel (304, 316 aj.). 
V opačném případě je nutné použít speciální 
materiály, eventuálně i titan, což vede k výraz-
nému vzrůstu investičních nákladů.

Obrovskou výhodou MO oproti ostatním 
alternativám jsou relativně nízké provozní 
náklady. Ty mohou být prakticky až nulové 
v případě realizace řešení s výrobou páry, 
kterou následně zákazník využije ve výrobě 
(nejčastěji chemický průmysl). Hlavní provoz-
ní náklad představuje kyslík. Jeho spotřebu je 
možné předem odhadnout z parametrů odpad-
ní vody (CHSK, průtok, složení) s následným 
upřesněním na základě výsledků experimentů 

MO se vzorky vody. Dalšími provozními ná-
klady, ve srovnání s kyslíkem však minimální-
mi, jsou elektrická energie pro pohon čerpadla 
a případně i chladící voda. Kyslík je skladován 
v kapalné formě ve stacionárním zásobníku 
o objemu cca 10–40 m3. Jeho dodávky jsou 
realizovány automobilovými cisternami.

Ve spolupráci s našimi partnery je společ-
nost Messer schopna zajistit vývoj a dodávku 
technologie MO na míru. K tomuto účelu je 
k dispozici vybavení pro kompletní vývoj 
– od prvotního provedení experimentů MO 
v autoklávu, testů biologické rozložitelnosti 
vody až po poloprovozní zařízení, které bylo 
minulý rok zkompletováno. Zájemce tak musí 
dodat pouze dostatečné množství vzorku 
odpadní vody (vzorek lze i namíchat dle jeho 
předpokládaného složení), které představuje 
jednotky litrů pro prvotní testy až po desítky 
nebo stovky litrů pro poloprovozní jednotku.

Obrázek 1. Zjednodušené schéma provozní 
jednotky mokré oxidace

Závěr

Trvale udržitelný rozvoj průmyslu je podmí-
něn přechodem na tzv. čisté technologie, kdy 
je ve stále větší míře využívána recyklace 
materiálů a s ní související zavádění speci-
fických čistících operací přímo do výrobních 
jednotek. Mezi tyto technologie patří i mokrá 
oxidace, která je primárně využívána pro čiště-
ní odpadních vod kontaminovaných vysokými 
koncentracemi látek, jejichž likvidace pomocí 
standardních metod (biologický rozklad na 
ČOV, spalování, atd.) je z nejrůznějších důvo-
dů problematická (vysoké náklady, ekologie 
atd.) či nemožná.

Je s podivem, že obecné povědomí o této 
technologii je relativně nízké, přestože její po-
tenciál je velký, a to od výrazných provozních 
úspor až po jistotu, že vždy dojde k bezpro-
blémové a ekologické likvidaci odpadní vody. 
Určitě by si tak zasloužila více pozornosti. 

Ing. David Bek, Ph.D.
Messer Technogas s. r. o.

tel. 602 760 022
David.Bek@messergroup.com

Ing. Jiří Trejbal, Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická 

v Praze  
Jiri.Trejbal@vscht.cz
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Dodávky technologií pro odpadní i pitnou vodu na klíč...

Mokrá oxidace a ozonizace pro čištění odpadních vod 
obsahující pro biologii toxické a nerozložitelné látky.

Intenzifikace biologických ČOV čistým kyslíkem.

Neutralizace alkalických vod oxidem uhličitým.

Mineralizace, dezinfekce a oxidace v procesu úpravy
pitné vody.

Dodávky kyslíku a oxidu uhličitého.

Odborné dotazy:
Ing. David Bek, Ph.D.
aplikační inženýr
chemie a životní prostředí
Tel.:       +420 602 760 022 
E-mail:  david.bek@messergroup.com

Rozsivka Rhizosolenia longiseta ve vodní nádrži 
Myslivny

Monika Klíčková

Vodní nádrž Myslivny se nachází v Kruš-
ných Horách na řece Černé 5 km západně 
od Božího Daru. Jedná se o nejvýše položenou 
vodárenskou nádrž v České republice (959 m 
n. m.) o ploše cca 4 hektary. Bližší informace 
o této lokalitě jsou uvedeny na stránkách 
Povodí Ohře (www.poh.cz/vd/myslivny.htm), 
které uvádí, že z hlediska kvality vody se jed-
ná o nejproblematičtější vodárenskou nádrž 
v jejich správě. Příčinou je výskyt četných 
rašelinišť v povodí nádrže, ze kterých se do 
odtékající vody dostává zvýšené množství 
železa, manganu, huminových látek a dalších 
organických látek (projeví se jako zhoršení pa-
rametru CHSKMn). Vliv zde má i antropogenní 
znečištění, protože nádrž je maloobjemová 
(cca 36 tis. m3) a 5 km proti proudu toku se 

nachází město Boží Dar. Laboratoř VODAKVA 
(Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., 
laboratoř Březová) provádí kontrolu kvality 
surové vody přitékající z nádrže do úpravny 
vody Myslivny v souladu s požadavky souvi-
sející legislativy cca 1 x za dva týdny. V rámci 

tohoto monitoringu je prováděno také mik-
roskopické stanovení drobného biosestonu 
dle postupu normy ČSN 75 7712, při kterém 
se hodnotí druhové zastoupení a četnost 
mikroskopických organismů vyskytujících 
se v surové vodě. Tento příspěvek je věnován 
intenzivnímu a opakovanému rozvoji velmi 
zajímavé (a hlavně mikroskopickou analýzou 
snadno přehlédnutelné) rozsivky Rhizoso-
lenia longiseta, která byla našimi rozbory 
ve vzorcích surové vody z nádrže Myslivny 
zaznamenána.

Rhizosolenia longiseta patří mezi autotrofní 
organismy, zástupce rozsivek (Chromophyta, 
Bacillariophyceae). Buňky jsou při bočním 
pohledu podélně válcovité protáhlé (delší než 
širší) s kuželovitými miskami vytáhnutými 
do dlouhých ostnů (viz obr. 1). Tato rozsivka 

Obr. 1. Rhizosolenia longiseta (zdroj: Hindák 
F., Sladkovodné riasy, 1978)

Obr. 2 (vlevo). Rhizosolenia longiseta (zdroj: 
foto M. Klíčková, vodakva.cz)
Obr. 3 (nahoře). Rhizosolenia longiseta 
(zdroj: foto E. Janeček, poh.cz)



vh 4/201830

Graf 1. Rhizosolenia longiseta – rok 2011 – počty organismů

Graf 2. Rhizosolenia longiseta – rok 2011 – počty organismů

dosahuje délky od 70 až do 200 mm, nicmé-
ně i přes tuto velikost je organismem velmi 
často přehlédnutelným. Při mikroskopování 
v procházejícím světle je často přehlížena díky 
tomu, že má světlý buněčný obsah a velmi 
subtilní křemitou schránku, která se bohužel 
často láme (při manipulaci se vzorkem a při 
analýze), viz obr. 2 a 3. Tento druh je nachá-
zen v nádržích obvykle sporadicky a v mi-
nimálním množství (další záznam máme od 
kolegy E. Janečka z Povodí Ohře s.p., závod 
Teplice). V literatuře se dále uvádí, že se jedná 
o oligotrofní druh, tj. druh vyskytující se spíše 
v čistých vodách.

Do roku 2010 nebylo oživení surové vody 
přitékající z vodní nádrže Myslivny v zásadě 
výjimečné, s maximálními počty všech mikro-
skopických organismů okolo 3 500 jedinců/ml, 
na přelomu období jara/léta s dominancí běž-
ných zelených a zlatých řas. V roce 2011 se 
rozsivka Rhizosolenia longiseta v surové vodě 
objevila poprvé. Proběhlo typické jarně-letní 
maximum výskytu zelených a zlatých řas jako 
v předchozích letech. Nicméně, netypicky se 

Graf 3. Rhizosolenia longiseta – maxima výskytu v letech 2011–2017

na přechodu léta a podzimu (dne 5. 9. 2011) 
objevila právě Rhizosolenia, se svým individu-
álním maximem 1 680 jedinců/ml (dne 3. 10. 
2011). Její výskyt přetrvával s exponenciálně 
klesající tendencí až do konce roku 2011 (viz 
graf 1). Roku 2012 se Rhizosolenia longiseta 
průběžně vyskytovala celoročně. Na jaře 
v minimálních počtech. Hlavní vrchol jejího 
rozvoje nastal v srpnu, s maximem dokonce 
až 21 480 jedinců/ml (dne 20. 8. 2012)! To 
je cca desetkrát více jedinců než v předcho-
zím roce. Její výskyt setrvával s pozvolným 
poklesem až do podzimu (viz graf 2). V roce 
2013 se celá situace opakovala, rozsivka svého 
maximálního vrcholu dosáhla opět v druhé 
polovině srpna jako v předchozím roce, kdy 
26. 8. 2013 bylo zaznamenáno dokonce 35 
880 jedinců/ml! V těchto zvýšených počtech 
se vyskytovala přibližně dva měsíce, od polo-
viny července do poloviny září. Kupodivu její 
dramatické počty v surové vodě se neprojevily 
na dále situované úpravně vody, kde nezpů-
sobovala technologické problémy, protože 
díky svým větším rozměrům byla úspěšně 

zachycována v procesu úpravy a nedocházelo 
k jejímu průniku do upravené vody.

Při mikroskopických analýzách se dále za-
měřujeme na sledování této zajímavé rozsivky 
a monitorujeme její výskyt a četnost. Lze říci, 
že se Rhizosolenia i v následujících letech 
vyskytovala ve zvýšených počtech, s klesající 
tendencí maximálních počtů. V průběhu let 
se také měnil roční průběh četnosti jedinců, 
kdy se maxima křivky výskytu z původního 
podzimního termínu posouvala od konce léta 
až k jeho začátku (viz tabulka v grafu 3). V roce 
2015, kdy nastalo první maximum již 29. 6., 
se po poklesu počtu následně opakoval další 
nárůst s vrcholem 5. 10. (2 240 jedinců/ml). 
Výjimkou byl rok 2016, kdy maximální zazna-
menané počty jedinců opět vzrostly (viz graf 3). 
Grafy průběhu počtů jedinců v jednotlivých 
letech jsou u nás k dispozici v laboratoři, jsou 
však již nad rámec tohoto příspěvku.

Zda oživení surové vody, spojené s výsky-
tem této zajímavé rozsivky, bude v roce 2018 
odpovídat klesajícímu trendu a jak bude 
vypadat sezonní průběh četnosti jedinců, 
nedokážeme predikovat. Monitoring včet-
ně mikroskopických analýz se provádí již 
poměrně dlouhou dobu, roli zde vsak hraje 
příliš mnoho faktorů, ktere nedokážeme 
podchytit. 

Nezodpovězeny nám zůstávají také další 
otázky: Co bylo příčinou tak nečekaného 
a opakovaného rozvoje Rhizosolenia longiseta 
na vodní nádrži Myslivny? Je možné předví-
dat podobné výkyvy v druhovém zastoupení 
a intenzitě výskytu organismů? Jaký signál 
nám rozsivka předává?

RNDr. Monika Klíčková
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

VODAKVA, laboratoř Březová
mklickova@vodakva.cz
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Vertikální česle
V posledních letech se velmi často setkáváme s požadavkem na 
instalaci vertikálních česlí do omezeného prostoru šachet, čerpa-
cích jímek nebo i otevřených kanálů. Nejčastějším důvodem jejich 
instalace je lepší ochrana čerpadel, která bývá obvykle realizová-
na za pomoci česlicových košů nebo ručních česlí, případně není 
řešena vůbec. 

Na vertikální česle jsou kladeny stejné požadavky jako na kterékoliv 
jiné česle, ale ne každý typ česlí je možné použít ve svislém provede-
ní. Rozhodující je především problém v „udržení“ shrabků ve svislé 
poloze tak, aby se nevracely zpět do prostoru přítoku. Právě z těchto 
důvodů je na světovém trhu vertikálních česlí poměrně malý výběr. 

Tak jako každé česle, tak i vertikální česle vyžadují servis a ten 
může být u některých typů velmi obtížný. Když si uvědomíme, že 

tyto česle jsou zpravidla svojí delší částí vsazeny do velmi malého 
prostoru, pak může být limitující právě omezený prostor potřebný 
k jejich údržbě.

Firma Fontana R vyrobila za dobu své existence pro domácí i zahra-
niční zákazníky více než 200 ks vertikálních česlí s různými rozmě-
rovými parametry, temperované, netemperované, s různou průlinou, 
pozinkované nebo celonerezové.

Výše uvedené požadavky na svislé (vertikální) česle splňují česle 
samočisticí, kde hlavním elementem česlicového pásu jsou vhodně 
tvarované česlice, které udrží shrabky, jako jsou např. PET láhve, zbyt-
ky ovoce, štěrk apod., na filtračním pásu ve svislé poloze. Tyto česle 
zabrání zpětnému pádu shrabků, který by následně mohl způsobit 
poruchu čerpadel nebo sedimentaci v kanálech.  

Na přiloženém nákresu je patrné, jak se česle umísťují např. do 
šachet nebo čerpacích jímek tak, aby veškerá odpadní voda byla 
usměrněna na filtrační pás. Pokud není přítokové potrubí umístěné 
přímo u dna jímky, pak česle mohou být zavěšené a zatěsněné ke stěně 
přítoku. Veškeré důležité části česlí jsou pak umístěny nad jímkou, 
resp. šachtou a jsou tedy přístupné pro servis. Při venkovním pro-
vedení je nadzemní část česlí temperována, přičemž podzemní část 
(v jímce) využívá tepelnou energii obsaženou v odpadní vodě, takže 
nehrozí promrznutí ode dna. Samočisticí vertikální česle mohou být 
také vybaveny lisem za účelem snížení objemu shrabků.

Výhodou tohoto řešení, a to především ve stísněných podmínkách 
v uzavřeném objektu, je také možnost sestavit během montáže koneč-
nou délku česlí ze dvou až tří částí.

Použití samočisticích česlí 
má nespornou výhodu v tom, 
že je možné bez demontáže 
celých česlí nejen česle opravit, 
ale i odstranit rozměrné nebo 
nepoddajné shrabky, které se 
bohužel v našich kanalizač-
ních řadech stále vyskytují. 
V případě uzavřených systémů, 
např. šnekových, může být od-
stranění těchto materiálů, bez 
vyjmutí celého zařízení a jeho 
rozebrání, velmi obtížné.

Firma Fontana R nabízí komplexní nabídku včetně zaměření, 
návrhu optimálního řešení, demontáže stávajících komponentů, 
dopravu a montáž vertikálních česlí, zprovoznění a zaučení obslu-
hy. Na zveřejněných fotografiích jsou některé lokality s použitím 
vertikálních česlí znázorněny. 

Ing. Miloš Pokorný



vh 4/201832

Odpadové vody 2018

Asociácia čistiarenských expertov Slo-
venskej republiky v spolupráci s Asociáciou 
vodárenských spoločností, Oddelením en-
vironmentálneho inžinierstva FChPT STU 
v Bratislave, Výskumným ústavom vodného 
hospodárstva v Bratislave a Katedrou zdravot-
ného a environmentálneho inžinierstva SvF 
STU v Bratislave organizuje v dňoch 17.-19. 
októbra 2018 10. bienálnu konferenciu s me-
dzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2018“, 
ktorá sa ponesie v duchu osláv 20. výročia 
vzniku AČE SR. Miestom konania konferencie 
je hotel Patria, Štrbské Pleso.

Hlavným cieľom konferencie je prezentácia 
najnovších informácií, výskumných poznat-
kov a prevádzkových skúseností z nasledov-
ných oblastí:
• aktuálna legislatíva v oblasti odvádzania 

a čistenia odpadových vôd;
• integrovaný prístup k ochrane recipientov;
• navrhovanie, dimenzovanie a posudzovanie 

stokových sietí;
• výstavba, obnova a prevádzkovanie stôk 

a objektov na stokovej sieti;
• manažment zrážkových vôd;
• hydrobiológia, hydrochémia a analytická 

chémia vôd a kalov;
• mechanické, fyzikálno-chemické a biologic-

ké procesy čistenia komunálnych a priemy-
selných odpadových vôd;

• odstraňovanie a opätovné získavanie 
nutrientov;

• komunálne a domové ČOV;
• opätovné využívanie vyčistených odpado-

vých vôd;
• kalové hospodárstvo ČOV a nakladanie 

s kalmi;
• meranie, regulácia a optimalizácia procesov 

čistenia odpadových vôd;
• mikropolutanty v odpadových vodách.

V rámci konferenčnej časti budú programo-
vým výborom na základe abstraktov prihláse-

ných príspevkov vytvorené prednáškové bloky 
a posterová sekcia. 

Súčasťou konferencie budú samostatné 
prednáškové sekcie mladých výskumníkov 
a prevádzkovateľov do 33 rokov s ocenením 
najlepších príspevkov.

Prihlášku príspevku (predáška/poster) je 
možné zaslať do 15. 6. 2018 v elektronickej 
forme predsedovi programového výboru Ing. 
Mariánovi Bilaninovi, PhD. na adresu: marian.
bilanin@stvps.sk.

Otázky k organizácii konferencie a k mož-
nostiam firemnej prezentácie adresujte na 
predsedu organizačného výboru prof. Ing. 
Miroslava Hutňana, PhD. (miroslav.hutnan@
stuba.sk, tel.: +421 259325387). 

Zveme Vás na konferenci 

Mladá voda břehy mele 2018
kterou pořádá skupina Young Water Professionals Czech Republic 14. 6. 2018 v Otevřené zahradě v Brně. Pro více 
informací sledujte naše FB stránky http://fb.com/MVBMcz. Právě zde budeme postupně zveřejňovat bližší informace 
o konferenci a její program. Pokud si přejete tyto informace získávat e-mailem, registrujte se, prosím, k odběru 
newsletteru na adrese ywp.czech@gmail.com. Děkujeme a v červnu se budeme těšit na osobní setkání Brně!

CzWA – Odborná skupina Vodárenství  
a SOVAK – komise pro úpravny vody si vás dovolují pozvat na workshop

Riziková analýza – nová povinnost ve vodárenství. Otázky a odpovědi

Workshop se bude konat 18. dubna 2018 od 9.00 hod  
v Konferenčním centru VŠCHT na koleji Sázava v Praze 4 – Kunraticích.

Formou diskuze s úvodními prezentacemi bude na workshopu prostor nejen pro seznámení s novelou zákona 
o ochraně veřejného zdraví, ale i pro podrobné představení procesu tvorby rizikové analýzy, monitorovacího 
programu a provozního řádu na konkrétních případech.
Úvodní příspěvky přednesou:
MUDr. František Kožíšek (SZÚ), 
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. (VUT Brno, CzWA),
Ing. Radka Hušková (PVK, CzWA),
Ing. Tomáš Hloušek (Středočeské vodárny, SOVAK),
Mgr. Jiří Paul (VAK Beroun, CzWA).
Přihlášky a další informace jsou k dispozici na stránkách www.czwa.cz.
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AQUAVISOR® TELEMETRY SMS APP
BONNEL spustil novou mobilní aplikaci Aquavisor® 
pro domácí ČOV

Nová aplikace Aquavisor® je součástí firemní strategie 
pro malé čistírny odpadních vod a představuje výrobcům 
i široké veřejnosti rozsáhlé možnosti efektivního moni-
toringu těchto zařízení 24/7 kdekoliv pomocí chytrého 
telefonu. 

BONNEL TECHNOLOGIE je předním vývojovým centrem a vý-
robcem řídicích jednotek pro malé čistírny odpadních vod v Evropě. 
Aplikaci pro Android mobilní zařízení spustila firma na Google Play 
3. března, v den narození vynálezce telefonu Alexandra Bella. 

Ing. Jan Bonn, jednatel firmy, o aplikaci Aquavisor® říká: „Chceme 
našim partnerům – výrobcům ČOV na celém světě ukázat, jak zís-
kat kompletní přehled o jejich zařízení pomocí chytrého telefonu. 
Aplikace je naším prvním krokem k velké telemetrii ČOV, kterou 

představíme na nejvýznamnější akci naší branže, veletrhu IFAT od 
14. do 18. května v německém Mnichově. Aquavisor® je součástí 
BONNEL koncepce „Smart Home“ (chytrý dům), do které jako puzzle 
zapadají chytrá řešení pro domácí čistírnu, chytré zamykací systémy 
pro okna a dveře.“

BONNEL TECHNOLOGIE pomáhá měnit náhled na servis ČOV 
v souladu s trendy současnosti. Co Aquavisor® umí?
• Monitoring jedné i více čistíren. 
• Lokace čistíren a jejich stavu na mapě pro efektivnější servis.
• Organizace tzv. events, to znamená zpráv z řídicích jednotek.
• Naplánování tzv. jobs, které má aplikace provést, třeba automatický 

dotaz na status vybraných ČOV. 
• Export dat o stavu ČOV.

Aplikace je určena výrobcům, servisním specialistům, ale také 
těm, kteří mají nebo plánují malou domácí čistírnu odpadních vod. 
Splňuje požadavky na monitoring ČOV podle výzvy Ministerstva 
životního prostředí ČR (https://www.mzp.cz/cz/news_DČOV_ze-
leň_dotace_13.10.2017).

Více informací je k dispozici na www.bonnel.eu
https://www.bonnel.eu/en/products-and-services/applications 

Video trailer o aplikaci na https://youtu.be/Wpss0U5CM9Y
Aplikace ke stažení na Google play: https://play.google.com/store/
apps/details?id=eu.bonnel.aquavisor

O firmě
Ve svém chebském závodě BONNEL TECHNOLOGIE více než 25 let 
vyvíjí, testuje a vyrábí elektroniku a elektromechaniku pro domovní 
dveře a okna a elektronické řídicí systémy pro malé čistírny odpad-
ních vod a příslušenství. 

NIVEKO s.r.o.
Nivnická 2716
688 01 Uherský Brod

www.niveko.cz, info@niveko.cz

Kompletní aplikace z plastů pro vodohospodářství, potravinářský a chemický průmysl

Zakázková výroba nádrží určených pro náročné průmyslové realizace

Dlouhodobá spolupráce s projektanty

Nehledáme problémy, ale jejich řešení
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Hasičům pomáhá Systém Florian

Ivan Kafka

Svatý Florian je považován za patrona 
profesí, které souvisejí s ohněm, přirozeně 
se tak u hasičů odedávna těší velké vážnosti. 
Proto byla i nová softwarová aplikace Systém 
Florian, usnadňující hasičům jejich záslužnou 
práci, pojmenovaná na počest tohoto patrona. 
Pilotní projekt byl představen ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem Jihočeského 
kraje u příležitosti Světového dne vody v Čes-
kých Budějovicích. Aplikaci poskytla společ-
nost ČEVAK a.s., která provozuje v jižních 
Čechách přes 4 000 km vodovodů, na nichž 
jsou mimo jiné osazeny i požární hydranty. 

Právě pro získání aktuálních informací 
o hasební vodě a pro rychlé vyhledání zdroje 
požární vody slouží Systém Florian. Usnad-
ňuje tak přístup k ověřeným technickým úda-
jům, což zvyšuje efektivitu zásahu a snižuje 

škody na majetku. Systém poskytuje aktuální 
technické parametry požárních hydrantů, 
umožňuje jednoduchou orientaci v aktuálních 
mapách, rychlé vyhledávání v terénu a jedno-
duché ovládání. Aplikace v české verzi nava-
zuje na praxí prověřený systém, jež je již uží-
vaný v sousedních zemích, jako je Rakousko či 
Německo. Právě v Rakousku byl tento systém 
vyvinut ve spolupráci mateřské ENERGIE AG 
Oberösterreich s rakouským dobrovolným 
hasičem Gabrielem Freinbichlerem.

Velitelé zásahu mají díky Systému Florian 
připojení on-line i off-line na svých tabletech, 
nebo chytrých telefonech. Jednoduše a rych-
le tak získají aktuální technické parametry 
o konkrétním hydrantu včetně jeho zanesení 
v mapových podkladech přímo v místě zásahu. 
Zatím tento systém zkušebně využívají profesi-

onální hasiči na Českobudějovicku. Záměrem 
ENERGIE AG BOHEMIA, která je vlastníkem 
společností ČEVAK, VAK Beroun, VS Chrudim, 
VHOS Moravská Třebová a AQUA SERVIS 
Rychnov nad Kněžnou, je nabízet a podporovat 
tento systém ve všech provozovaných lokali-
tách na území České republiky.

Ing. Ivan Kafka
ivan.kafka@energieag.cz

Tisková konference u příležitosti Světového 
dne vody s prezentací projektu Systém Flo-
rián v Českých Budějovicích. Zleva Ing. Jiří 
Lipold, technický ředitel ČEVAK a.s., a plk. 
Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského 
kraje

Reakce na článek ve VH 1/2018 Zpracování 
čistírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné 
pyrolýzy

Jan Foller

Již minimálně dva roky lze sledovat inten-
zivní marketingovou kampaň podporující vy-
užití kombinace technologie nízkoteplotního 
sušení čistírenských kalů s jejich následným 
zpracováním pyrolýzou. Má jít o komplexní 
řešení nakládání s kaly. Souběžně se stále 
častěji objevují informace zpochybňující 
smysl využití upravených a hygienizovaných 
kalů z komunálních ČOV přímou aplikací do 
zemědělské půdy. A to přes nesporný fakt, že 
kaly z ČOV jsou zdrojem využitelných živin 
a humusu. To vše se děje v době, kdy již platí 
vyhláška č. 437/2016 Sb., která významně 
zpřísňuje podmínky pro nakládání s čistíren-
skými kaly. Z tohoto důvodu je každá nová 
informace k této problematice velmi vítaná. 

Takovou vítanou informací je i článek kolek-
tivu odborníků z VUT Brno „Zpracování čis-
tírenských kalů prostřednictvím mikrovlnné 
pyrolýzy“. 

Každá informace ukazující řešení aktuál-
ních technologických problémů v celé jejich 
složitosti je užitečná. Bohužel přes konstatová-
ní autorů, že: „V rámci aplikovaného výzkumu 
MP (mikrovlnná pyrolýza) byly sledovány 
zejména tyto ukazatele:
• Hmotnostní bilance vstupních a výstupních 

složek;
• Podíl organických a anorganických složek ve 

vstupním a výstupním materiálu;
• Sušina a vlhkost;
• Fixace těžkých kovů;

• Analýza povrchů a pórů;
• Vedlejší ukazatel.“
(viz kapitola 2.3 Sledované ukazatele MP), 
není v celém rozsáhlém a jinak zajímavém 
článku ani náznak některé z uvedených 
bilancí, což je velká škoda. Stejný deficit 
využitelných informací je i v následující ka-
pitole 2.4 Produkty MP, která pouze zmiňuje 
rozdělení produktů procesu podle fází. Zde se 
jedná také jen o obecný náznak jejich chemic-
kého složení, bez kvantifikace a jakýchkoliv 
bilančních údajů. Potřebné světlo do popsané 
problematiky a v textu jednoznačně konstato-
vaných skutečností nevnáší ani Závěr. 

U každého „komplexního řešení“ kalové 
problematiky ČOV, který dnes slibuje nebo 
naznačuje pro investory optimistickou vizi 
budoucnosti oboru po roce 2020, je třeba 
zodpovědně zvážit, jaký může mít dopad 
nenaplnění takové vize.

I když tento článek přináší informaci o zřej-
mě prvních výsledcích základního výzkumu, 
jsem přesvědčen, že měl obsahovat více kon-
krétních informací směřujících k praxi. Nic 
na tom nemění ani bohatý odkaz na odbornou 
literaturu na konci.

Ing. Jan Foller
člen CzWA, OS REP a OS KaO

foller@adchem.cz
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Aplikace 
• biologické čistírny odpadních vod,
• úprava vody a technologie pro životní prostředí, 
• líhně ryb, transport a skladování živých ryb, akvaristika,
• lékařské, laboratorní a zdravotní technologie – galvanické lázně, 

perličkové masážní vany, nafukovací protetické pomůcky, 
• provzdušňování odkalovacích jímek,
• bezkontaktní čeření a čerpání,
• nafukování člunů a matrací,
• sloupy pro čeření vody a dekorace,
• okysličování soustav palivových článků.

Volitelné 
příslušenství
Pro vybavení dmychadla 
ochranou proti nadměr-
nému zpětnému tlaku do-
poručujeme instalaci pře-
tlakového ventilu ve vý-
tlačné větvi dmychadla. 
Pro určení provozního 
stavu je dodáván tlako-
měr pro měření zpětného 
tlaku. Přetlakový ventil 
i tlakoměr pro měření 
zpětného tlaku mají kom-
paktní konstrukci a jsou 
bezúdržbové. Toto umož-
ňuje, aby se dmychadlo 
vrátilo do bezpečného 
rozsahu tlaku odpuště-
ním nadměrného tlaku 
do atmosféry.

Jan Břečka
manažer produktu 

BIBUS s.r.o.

Bezolejová membránová dmychadla 
SECOH modelové řady JDK a JDK-T

Lineární membránová dmychadla JDK jsou ideální pro aplikace, 
u kterých je podmínkou nebo výhodou minimální spotřeba elektřiny, 
čerpání naprosto bezolejového vzduchu, velmi tichý provoz, minimál-
ní a jednoduchá údržba a dlouhá životnost. Oproti starší předchozí 
generaci dmychadel je řada JDK kompaktnější a lehčí až o 30 %, stejně 
tak až o 30 % se snížila spotřeba elektrické energie.

Provozní princip elektromagnetické oscilace je dobře známý pro 
svou vynikající účinnost. Elektrická energie není spotřebována mecha-
nickým třením v klikových sestavách, kluzných dílech nebo ložiscích, 
ale je pomocí membrán přímo využita pro pohyb čerpadla. Maziva 
nejsou nutná a nenacházejí se v lineárním pohonu ani v komoře 
čerpadla. Toto znamená naprosto bezolejový provoz. 

Elektromagnety uvedou permanentní magnet do lineárního kmitání. 
Magnet se nyní pohybuje frekvencí odpovídající napájecímu kmitočtu 
– zpravidla 50  nebo 60 Hz – mezi elektromagnety sem a tam a de-
formuje přitom membránu, která mění objem pracovního prostoru. 
Průtokem přes ventily lze vytvářet přetlak i podtlak.

Motor a díly čerpadla jsou sloučeny do jedné jediné konstrukce. 
Kompaktní a lehký typ konstrukce a jednoduché ústrojí zaručují 
dlouhodobý a spolehlivý provoz. Motor a díly čerpadla jsou odděleny 
pomocí antivibrační pryže, proto vznikají jen nízké vibrace. Zvuko-
těsný kryt a tlumič integrovaný v základně nádrže omezují provozní 
hlučnost. Speciálně tvarované komory čerpadel a tlumič integrovaný 
v základně nádrže zajišťují proud vzduchu, který je prakticky bez 
pulzací. 

Nové dmychadlo JDK-T
V současné době společnost představuje novou řadu dmychadel se 
dvěma výstupy – JDK-T. Tato dmychadla v sobě spojují léty osvěd-
čený a energeticky úsporný lineární pohon řady JDK spolu s řídicí 
jednotkou a solenoidovým ventilem a umožňují separované vzdu-
chování. Ovládání solenoidového ventilu je zajištěno díky snadno 
přístupnému časovači, jehož pomocí lze nastavit cyklování výstupů 
vzduchu dle individuálních potřeb. Opět jsou všechny tyto kompo-
nenty spolu vzájemně propojeny v kovovém krytu. Toto kompaktní 
řešení šetří čas i náklady vynaložené spojováním jednotlivých za-
řízení a zároveň nabízí stálé výhody spojené s dmychadly SECOH. 
Novou funkcí dmychadel řady JDK-T a JDK je detekce opotřebení 
membrán.

široký so
rtiment

 jeden do
davatel!

Řídící  
jednotky

Membránová 
dmychadla

Provzdušňovací 
elementy

Ponorná kalová  
a samonasávací  
odstředivá čerpadla

environmentální 
technologie

mechatronika
pneumatika
hydraulika

www.bibus.cz

Technické parametry
• optimální pracovní přetlak 15 ÷ 25 kPa (max. přetlak 25 kPa),
• optimální pracovní vakuum –20 kPa (max. vakuum –40 kPa), 
• u některých modelů dvojí funkce (kompresor + vývěva), 
• jmenovitý průtok až 500 l/min, 
• napájení – 230 V / 50 Hz,
• nízká hlučnost – 42 dB,
• všechny modely s označením S – signalizace opotřebené membrány.
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Sledujte časopis  
Vodní hospodářství  
na Twitteru!
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.

19. 4. Vodojemy. Odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy. Fakulta stavební 
VUT v Brně. Info: water.fce.vutbr.cz

24. 4. Vodní díla – praxe a výhled 2018. Seminář. Olomouc, BEA 
campus Olomouc. Info: www.asio.cz

24. 4. Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. 
XXV. konference. Hotel Clarion Congress v Českých Budějovicích. 
Info: www.cvtvhs.cz

27. 4. ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru. On-line 
seminář. Info: www.asio.cz

4. 5. Podzemní vody ve vodárenské praxi. Konference. Hotel 
Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Info: www.enviweb.cz

14.–18. 5. IFAT. Mezinárodní odborný veletrh pro vodu, odpadní 
vodu, odpady a recyklaci. Mnichov – Nové výstaviště.  
Info: www.expocs.cz

15. 5. Vodní díla – praxe a výhled. Seminář, 1. termín  
(29. 5. – 2. termín). Praha, Konferenční centrum CITY – Pankrác. 
Info: www.asio.cz

16. 5. Aktuální otázky vodohospodářské: sucho a vodní cesty 
v ČR. Konference. Praha. Info: www.bids.cz/cz/konference

17.–18. 5. Studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací 
2018–2019. Kurz. IES, Podolská, Praha 4 – Podolí nebo VOŠS 
a SŠS Vysoké Mýto, Komenského. Info: www.sovak.cz/seminare

23.–24. 5. Hydrochémia. XLIII. ročník konference s mezinárodní 
účastí. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava.  
Info: www.huvh.sk

25. 5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění 
odpadních vod a jejich opětovné využívání. On-line seminář.  
Info: www.asio.cz

28.–31. 5. Pitná voda. Konference. Tábor. Info: www.wet-team.cz

31. 5. – 1. 6. ČOV pro objekty v horách. 8. ročník diskuzního 
semináře. Hotel Serlišský mlýn – Orlické hory. Info: www.czwa.cz

12.–14. 6. AQUA 2018. 22. ročník medzinárodnej výstavy vodného 
hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, 
odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí. Výstavisko Expo 
Center Trenčín. Info: www.expocenter.sk

14. 6. Mladá voda břehy mele 2018. Konference YWP CZ. Brno. 
Info: www.czwa.cz

20.–21. 6. Kaly a odpady. Konference. Hotel Myslivna, Brno.  
Info: www.czwa.cz

20. 6. Aktuální problémy v oblasti lidských zdrojů v oboru 
VaK a jejich možná řešení. Seminář. Konferenční sále č. 319 na 
Novotného lávce Praha. Info: www.sovak.cz/seminare

18.–2. 9. FOR ARCH. Mezinárodní výstava. PVA EXPO PRAHA 
Letňany. Info: www.abf.cz

4.–5. 10. Městské vody. Konference a výstava. Velké Bílovice.  
Info: ardec.cz/mestskevody



Světový den vody: Péče o zdroje pitné vody 
jsou nejvyšším veřejným zájmem

Desítky akcí spojených s oslavami Světového dne vody připravili 
plošně po celé zemi vodohospodáři v ČR. Zájemci tak mohli navštívit 
například běžně nepřístupné prostory přehradních nádrží nebo labora-
toře a areály vodohospodářských společností a dozvědět se celou řadu 
zajímavých údajů o vodě, její distribuci, čištění a kvalitě.

Význam vody pro každodenní život si naše společnost stále nedosta-
tečně uvědomuje, protože neustále žijeme ve vodním blahobytu, a to 
v každém směru. Potřeba zachovat dostatečné množství zdrojů vody 
v dobré kvalitě každoročně nabývá na významu i v ČR, především 
v souvislosti se stále četnějšími extrémními projevy počasí. „Voda by 
proto měla být předmětem nejvyššího veřejného zájmu,“ zdůraznil 
předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala. 
Zatím tomu tak ale není, což se projevuje tím, že naše krajina nedokáže 
díky chování člověka v ní dostatečně zadržovat vodu a lidé opakovaně 
staví svá sídla nebo komerční stavby v záplavových oblastech. „Vodu 
musíme chránit a nakládat s ní tak obezřetně, abychom jí mohli my 
i další generace účelně a efektivně využívat pro lidskou potřebu jako 
vodu pitnou i pro přírodu, zemědělství, energetiku a pro další nezbyt-
né účely. I naše děti se budou přece potřebovat napít. Bez vody to totiž 
nepůjde,“ dodává Kubala.

V současné době se přitom aktualizují Plány rozvoje vodovodů 
a kanalizací v rámci jednotlivých krajů, což je povinnost daná záko-
nem. „Apelujeme na to, aby kraje k těmto dokumentům přistupovali 
zodpovědně a vyčlenily také ve svých rozvojových plánech dostatek 
prostředků k investicím do vodohospodářských sítí,“ podotkl ředitel 
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Oldřich Vla-
sák. To se přitom v dostatečné míře neděje, jak opakovaně prokázalo 

šetření Ministerstva zemědělství sledující nákladovost vodohospodář-
ských služeb a tvorbu finančních prostředků na obnovu vodohospo-
dářské infrastruktury (benchmarking). Podle SOVAK ČR i díky tomu 
síť vodovodů a kanalizací stárne, což je problém především u menších 
společností, které prostředky na nutnou obnovu nedokáží vytvářet. 

Velké rezervy má naše země především při zadržování vody 
v krajině. Ta by mohla podle výpočtů Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půd zadržet ročně o téměř 2,5 miliardy kubíků vody více, 
než je toho schopna v současné době. 

Martina Voborská
Povodí Vltavy, státní podnik

e-mail: martina.voborska@pvl.cz
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INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
FILTRACE A ÚPRAVY VODY

Dodáváme špičkové 
izraelské produkty
a technologie pro 
filtraci a úpravu
průmyslových
a komunálních vod.

PRŮMYSLOVÁ
A KOMUNÁLNÍ 
FILTRACE VODY

Naše � ltrační zařízení 
a technologické celky 
pro � ltraci a úpravu 
vody spolehlivě 
pomáhají již ve více 
než 52 zemích světa.

Aqua Global s. r. o.
Brněnská 30,
591 01 Žďár n. Sáz.




