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Plýtváme vodou.  
90 litrů denně!

Tento titulek se objevil na titulce Prachatického deníku dnes, 3. 
května, kdy musím napsat tento úvodník. Pousmál jsem se a vzpo-
mněl jsem si, jak poté, co začala po roce 1989 klesat spotřeba vody, 
se objevovaly zprávy o tom, jací že jsme špindírové a že nepodkroči-
telné minimum je 100 litrů. Jak zpíval Bob Dylan a česky Marta Ku-
bišová: „Časy se mění, co bylo včera, dneska není!“ Hledají se cesty, 
jak udržet vodu, jak s ní šetřit, jak ji znovuvyužívat. Těch názorů je 
široká paleta, často jsou to názory protichůdné, až antagonistické. 
I proto uvnitř časopisu naleznete první část diskuse k recyklaci 
vody. Proč ano? Proč ne? A když ano, za jakých podmínek? Věřím, že 
i čtenáři časopisu k věci se vyjádří. Věřím, že z toho může vzniknout 
brainstorming, z něhož mohou vzniknout nestandardní pohledy, 
nové nápady, neotřelá řešení.

Když už jsme u toho šetření a recyklace vody, tak si dovolím se 
s Vámi podělit o vzpomínku starou snad čtvrt století. Jezdili jsme 
ještě na vandry a spávali různě. Jednou kamarád dostal kontakt na 
faráře někde v Jizerských horách, snad to bylo Nově Město pod 
Smrkem, už si nevzpomínám. Ten farář ubytovával bezdomovce, 
lidi, co byli propuštěni z kriminálu, lidi na drogách. Snažil se jim 
různě pomoci. Musel být ohromně důvěřivý, protože fara byla plná 
různých soch svatých. Kdo by chtěl, mohl si jen sáhnout. Ptal jsem se 
ho, jestli se nebojí, že to někdo ukradne. Tak naivně se na mě podíval 
a řekl: proč by to dělal? Ale kvůli tomu ho nyní nepřipomínám. Když 
jsme přijeli, tak nám ukázal, kde budeme spát a pak řekl: „Támhle je 
bojler, ale asi ho nebudete potřebovat. Vždyť jste tu jen na tři dny.“ 
Měl i jednoduchou vodohospodářskou metodu šetření s vodou. Voda 
z umyvadla, kde jsme se měli mýt, neodtékala sifonem někam do 
kanalizace, ale sifon byl odmontován a pod umyvadlem byl kýbl 
a vodu takto zachycenou jsme měli používat pro splachování zá-
choda (pro jistotu byla odmontována i nádržka na vodu). Jak vidno, 
už tenkrát byli lidé, kteří si vzácnost vody a škodlivost plýtvání s ní 
uvědomovali. Na rozdíl od nás, většinové společnosti!

Je pro mě proto hořkobolně úsměvné, když slyším politiky před 
volbami do Evropského parlamentu v rámci volební propagandy 
pronášet takové teze, které jeden zpravodajský server shrnul do 
titulky: „Řepka, to je výmysl Bruselu. Babiš spustil kampaň před 
volbami do europarlamentu“. Proč ti lidé té demagogii věří? Mám 
takový sen: objeví se tady nějaká nová ohromně populistická strana, 
která slíbí hory doly. Lidé z ní budou nadšeni. Možná, že dostane 
hlasů ještě více, než nejsilnější současný politický subjekt (není to 
ani ryba, ani rak). Nato po drtivém vítězství ta strana vystoupí s pro-
hlášením: „Milý voliči, my se vám omlouváme, ale náš program je ve 
skutečnosti jiný. Nadále nebudeme slibovat nesplnitelné, že budeme 
všem přidávat pořád více peněz, ale peníze, která naše republika má, 
půjdou do prvořadé oblasti. Tou je záchrana, nebo alespoň zpomalení 
devastace životního prostředí.“ 

V blížících se volbách asi takové uskupení nekandiduje. Já nebudu 
volit ty, kteří zpochybňují přínos EU (i když víme, že dělá chyby 
– obnovitelné zdroje energie, soláry místo polí, že jednou říká prr, 
podruhé čehý – to třeba v bezradnosti jak přistupovat k odpadní 
vodě…). Jsou mi blízcí ti, kteří podporují vzdělávání a přemýšlení. 
Hodně z nás nepřemýšlí…

Ing. Václav Stránský
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Různé druhy monitorování 
při výrobě pitné vody 
a jejich význam
František Kožíšek, Věra Bogdanova

Abstrakt
Výrobci a dodavatelé pitné vody musí podle příslušné legislativy 
provádět různé odběry vzorků a rozbory vody. Protože se v praxi 
setkáváme s tím, že někteří provozovatelé vodovodů nechápou 
správně smysl tohoto počínání, resp. účel jednotlivých druhů 
rozborů (kontrol), snažíme se v našem příspěvku vysvětlit legisla-
tivní rámec a poslání jednotlivých druhů monitorování z hlediska 
regulátorů (a spolutvůrců příslušné legislativy). Je nutné rozlišovat 
mezi provozním monitorováním, širším monitorováním surové vody 
a verifikačním monitorováním vyrobené a dodávané pitné vody.

Klíčová slova
pitná voda – surová voda – monitoring – legislativa – význam

Legislativní rámec
Rozbory vzorků vody při odběru, výrobě a distribuci pitné vody po-
žaduje po provozovatelích úpraven vod a vodovodů jak zákon o vo-
dovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, konkrétně § 13 odst. 3), tak zákon o ochraně veřejného 
zdraví (zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, konkrétně 
§ 4, odst. 1). Zákon o vodovodech a kanalizacích se přirozeně vzta-
huje jen na provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu (obvykle 
zásobujících více než 50 osob), zatímco zákon o ochraně veřejného 
zdraví se vztahuje nejen na tyto provozovatele, ale i na všechny ostatní 
výrobce vody pro veřejnou potřebu, tedy na provozovatele menších 

vodovodů a osoby dodávající vodu z individuálních zdrojů nebo 
v dopravních prostředcích.

Podrobnosti o provádění monitorování kvality vody jsou pak specifi-
kovány v prováděcích vyhláškách k oběma zákonům, vyhlášce MZe č. 
428/2001 Sb. a vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb. (obě ve znění pozdějších 
předpisů). Z těchto předpisů vyplývají tři vzájemně související a dopl-
ňující se, ale přece svým posláním trochu odlišné druhy monitorování:
• provozní monitoring,
• širší monitoring surové vody,
• verifikační monitoring vyrobené a dodané pitné vody.

Provozní monitoring1

Provozní monitoring (provozní rozbory surové, upravované i dis-
tribuované vody) je pro provozovatele nejdůležitější, protože mu 
umožňuje mít rychlý a průběžný přehled nad kvalitou „vstupní su-
roviny“, provozem výroby a distribuce pitné vody a nad funkčností 
všech klíčových komponent systému. Místa a rozsah či frekvenci 
odběrů vzorků upravuje legislativa (tj. vyhláška č. 428/2001 Sb., § 8) 
následovně: Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody 
obsahuje místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické 
linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli, 
– ale konkrétní místa si provozovatel volí sám individuálně pro kaž-
dý vodovod (systém zásobování) na základě jeho znalosti fungování 
systému, předešlých zkušeností a výsledků posouzení rizik. Pro účely 
provozního monitorování se často využívají různé systémy on-line 
monitorování vybraných ukazatelů. 

Zvláštní podskupinou provozních rozborů, které jinak obvykle 
zahrnují vzorky odebírané na předem vybraných místech podle pře-
dem zvoleného harmonogramu, jsou rozbory vzorků odebraných za 
mimořádných situací – např. při šetření stížností spotřebitelů nebo 
ověření kvality vody ve vybraném úseku sítě po provedené opravě 
nějaké havárie.

A připomínáme, že díky nově pojatému monitorovacímu progra-
mu pod pojem provozní monitorování dnes podle novely zákona 
o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění) 

1  V anglické terminologii „operational monitoring“.
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jsou zahrnuty nejen analýzy vzorků vody, ale i jiné činnosti sledující, 
zda použité technologické procesy a nastavená kontrolní opatření 
správně fungují. Jedná se zejména o kontrolu záznamů funkčnosti 
a stavu údržby zařízení a kontrolu ochranného pásma.

Výsledky provozního monitorování se žádnému orgánu neposílají, 
ale dozorový orgán (např. orgán ochrany veřejného zdraví nebo vodo-
právní úřad) si je může při návštěvě vyžádat k nahlédnutí. 

Širší monitoring surové vody
Výsledky monitorování surové vody v úplných a krácených rozborech 
slouží provozovateli2 pro počáteční zařazení surové vody do příslušné 
kategorie surové vody (z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou) 
a každoroční upřesnění, popř. potvrzení této kategorie. Slouží mu 
dále jako rozšířený provozní rozbor, protože zahrnuje i ukazatele, 
které se běžně v rámci provozních rozborů nesledují. Bez ohledu na 
zařazení do kategorie kladou výsledky rozborů surové vody průběžně 
provozovateli stále stejnou otázku: je moje úprava natolik dostatečná, 
že tuto surovou vodu dokáže ještě bezpečně upravit na vodu pitnou? 

Výsledky monitorování surové vody se předávají prostřednictvím 
databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem krajské-
mu úřadu a příslušnému správci povodí. Tyto údaje slouží především 
jako podklad pro zpracování a aktualizaci plánů povodí a programů 
opatření z hlediska zlepšování jakosti surové vody.

U podzemní vody bez úpravy (pouze s hygienickým zabezpečením) 
se kategorizace zdroje vody neprovádí, přesto se v souladu s novelou 
vyhlášky č. 428/2001 Sb. výsledky rozborů podzemní vody předávají 
do databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem, viz 
výklad č. 81 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím 
právním předpisům.3 

Minimální rozsah a četnost krácených a úplných rozborů surové 
vody jsou definovány v příloze 9 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Verifikační monitoring4

Pod pojmem verifikační monitoring (vyrobené a dodané pitné vody) 
rozumíme krácené a úplné rozbory pitné vody podle vyhlášky 
č. 252/2004 Sb. Slouží k ověření (verifikaci), že vyrobená a dodaná 
voda je zdravotně nezávadná a splňuje předepsané požadavky, že celý 
systém provozu funguje spolehlivě. Verifikační monitoring slouží:
a) provozovateli, protože zahrnuje i ukazatele, které v rámci provoz-

ních rozborů nemusí sledovat; u menších systémů zásobování 
doplňuje i provozní monitoring;

b) orgánu státního dozoru ke kontrole, zda provozovatel plní své 
povinnosti, kvalitu vody sleduje a dodávaná voda je zdravotně 
nezávadná (proto jsou výsledky tohoto monitorování zasílány 
v elektronické podobě do informačního systému PiVo, kde k nim 
má orgán ochrany veřejného zdraví průběžný přístup);

c) státu, resp. příslušným ústředním orgánům státní správy, aby měly 
přehled o kvalitě dodávané pitné vody na území republiky a mohly 
na případný vývoj nějak koncepčně reagovat; dále aby mohly zpra-

2  Tato povinnost se přirozeně nevztahuje na provozovatele vodovodů, kteří nemají 
vlastní zdroj surové vody, ale nakupují již upravenou pitnou vodu od jiného 
subjektu, ani na provozovatele malých vodovodů, které nespadají pod zákon č. 
274/2001 Sb.

3  http://eagri.cz/public/web/file/611902/Vyklad_c._81.pdf.
4  V anglické terminologii „verification monitoring“ nebo též „compliance moni-

toring“.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2019. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

covávat různé průběžné zprávy a přehledy o kvalitě pitné vody pro 
účely národní i mezinárodní (povinné reportingy pro EU, WHO ad.).
Rozsah a četnost verifikačního monitoringu (krácených a úplných 

rozborů) jsou sice definovány platnou legislativou, resp. přílohou č. 4 
a 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., nicméně nejedná se o neměnné dogma. 
Zákon 258/2000 Sb. totiž zároveň připouští, že provozovatel může 
na základě zpracovaného posouzení rizik navrhnout odlišný rozsah 
i četnost sledování kvality vody, obvykle tedy nižší (s výjimkou mik-
robiologických ukazatelů).

Zvláštním druhem verifikačního monitoringu jsou rovněž nezávislé 
výběrové kontroly kvality pitné vody prováděné podle uvážení orgány 
ochrany veřejného zdraví.

Závěr
Náhled na roli různých druhů monitorování pro zajištění bezpečnosti 
pitné vody se v posledních 30 letech po odborné stránce dost výrazně 
změnil. S určitým zpožděním se mění i legislativní rámec tohoto 
monitorování. K důležité změně došlo v posledním roce a půl také 
v české legislativě, kde vedle samotné odborné stránky přistupovala 
navíc ještě stránka koordinace požadavků mezi zákony č. 274/2001 Sb. 
a 258/2000 Sb. – viz obrázek. A tento proces není ještě ukončen, 
protože v současné době se projednává novela celé směrnice Rady 
98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, která zavádí do 
monitorování další „novoty“ a kterou budeme muset v horizontu 2–3 
let transponovat do českého právního řádu.

Celý systém směřuje k větší flexibilitě a k tomu, aby systém mo-
nitorování pro určitý konkrétní vodovod byl „ušit na míru“ právě 
tomuto vodovodu – aby se zde na jednu stranu dělalo vše potřebné 
a v potřebné četnosti a na druhou stranu nic zbytečného. Ono „šití na 
míru“ pak vychází z posouzení rizik (water safety plans) zpracovaného 
pro tento vodovod. To pochopitelně klade mnohem větší nároky na 
provozovatele těchto vodovodů (systému zásobování), protože by se 
již neměli doslovně opírat o legislativní požadavky, ale musí vycházet 
z dokonalé znalosti systému zásobování a snažit se navrhnout pro 
každý systém takový způsob monitorování, který bude racionální 
a adekvátní místním podmínkám. 

MUDr. František Kožíšek, CSc. (autor pro korespondenci)
Státní zdravotní ústav

Oddělení hygieny vody
Šrobárova 48

100 42 Praha 10
voda@szu.cz

Ing. Věra Bogdanova
Ministerstvo zemědělství ČR 

Odbor vodovodů a kanalizací
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Different types of monitoring in drinking water supply and 
its purpose (Kozisek, F.; Bogdanova, V.)

Abstract
Producers and suppliers of drinking water are obliged, due to rele-
vant legislation, to take and analyse various types of water samples. 
As we found in practice that some suppliers do not understand 
properly the meaning of this activity or purpose of different types 
of monitoring, we explain regulatory framework and function of 
drinking water monitoring from regulatory point of view. It is 
necessary to distinguish between operational monitoring, broader 
monitoring of raw water and verification monitoring of drinking 
water produced and supplied.

Key words
drinking water – raw water – monitoring – legislation – function
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Náklady na provoz ČOV a kanalizací 
souvisí také s nezbytnou mírou 
obslužnosti

V kanalizacích se objevuje materiál, který tam nepatří 
a může škodit jejich provozu. Přestože se provozovatelé 
kanalizací a čistíren věnují osvětě veřejnosti, není a nebude 
možné této skutečnosti úplně předejít. Likvidace následků 
a škod způsobených tímto plaveným materiálem zbytečně 
zvyšuje míru obslužnosti, nároky na lidské zdroje a v ne-
poslední řadě také provozní ná-
klady. Fenoménem dnešní doby 
jsou vlhčené ubrousky, ale tyto 
nejsou jediným problematickým 
materiálem se kterým se musí 
provozovatelé potýkat. Jednou 
z technických možností řešení 
těchto problémů je instalace 
mělnícího zařízení plaveného 
odpadu na vhodných místech 
stokových systémů a techno-
logických uzlů ČOV. Takovým 
zařízením je dvouhřídelový 
drtič XRipper z produkce firmy 
Vogelsang. Tento stroj je prově-
řen letitou praxí v Česku i v za-
hraničí a ukazuje se, že může 
provozovatelům v tomto směru 
opravdu výrazně pomoci. Účel-
nost využití tohoto progresiv-
ního technického prvku a jeho 
přínosy můžeme dokumentovat 
na řadě praktických příkladů 
z aplikací v České republice.

Dvouhřídelový drtič XRipper 
Začít můžeme u stokových sítí. V posledních desetiletích se značně 
zvýšil počet čerpacích stanic na stokových sítích, které jsou mnohdy 
instalovány na menších povodích odkanalizovaného území, a to 
často i v členitém terénu. Nekázeň producentů v kombinaci s osa-
zováním menších čerpadel s limitovanou průchodností z důvodu 
energetické optimalizace vedou k poruchám provozu stokových 
sítí. Tato čerpadla si často s plaveným materiálem neumí poradit 
a ucpávají se. Riziku se v takových případech většinou nevyhneme 
ani při použití čerpadel s řezacím ústrojím. Výsledkem je potom 
vyšší potřeba obslužnosti spojená s potřebou lidského zásahu při 
narůstajícím počtu poruch. Přestože existují i jiná řešení naznače-
ných problémů, instalace drtiče XRipper je často nejjednodušším 
a nejméně technicky i investičně náročným řešením. Na přívodu 
do čerpací stanice na kanalizaci nebo na ČOV, vystrojené třeba 
i běžnými čerpadly s předřezem, je předřazen a instalován robustní 
drtič XRipper. XRipper zajistí hrubé rozmělnění plavených materiálů 
a zbytek už většinou zvládne zmíněné čerpadlo s řezací hlavou. Toto 
řešení může v případě čerpacích stanic na stokových sítích nahradit 
česlovnu a odstranit tak komplikace spojené s provozem česlí, jako 
například otázku svozu a likvidace shrabků.

Hlavní výhodou je především to, že drtič XRipper lze relativně 
jednoduše instalovat do stávajících modernizovaných čerpacích 
stanic jak na stokových sítích, tak i na vstupu do malých ČOV. Insta-
lace ve vstupní čerpací stanici malé ČOV o kapacitě 900 EO v České 
republice ukázala, že drtič XRipper dokáže podstatně snížit počet 
nezbytných výjezdů k čištění ucpaných čerpadel.

Dvouhřídelový drtič 
XRipper na nátoku čerpací 
stanice
Odstranění ucpávání odstředivých 
čerpadel na vstupních čerpacích 
stanicích ČOV a na kanalizaci není 
jediným příkladem pozitivního 
přínosu drtiče XRipper v otázce 
úspory nákladů a lidké práce. Da-
leko větším škodám, jak ukazuje 
praxe, můžeme předejít například 
instalací XRipperu do vhodných 
uzlů technologické linky ČOV.

Vhodnými místy k instalaci drti-
če jsou různé recirkulační okruhy 
čerpání kalu (vratný kal, míchání, 
ohřev kalojemů…), tepelné výmění-
ky systému kal – kal, odvodňovací 
zařízení na kalových koncovkách. 
Zde všude může předřazený Xri-
pper zajistit spolehlivou ochranu 
instalovaných čerpadel s malou 
průchodností. Ucpání čerpací tech-
niky v těchto místech může značně 
zkomplikovat provoz dané části 
technologie ČOV.

Drtič XRP136-200Q
Jako příklady takových technologicky přínosných instalací můžeme 
uvést kalová hospodářství velkých ČOV. Obsluha ČOV Hodonín 
(70 000 EO) v Jihomoravském kraji musela na kalovém hospo-
dářství s průtokem kalu 60–80 m3/h řešit poruchy recirkulačních 
čerpadel i několikrát denně. Instalací drtiče XRipper místo tradičně 
používaného macerátoru byly tyto potíže odstraněny. Dalším příkla-
dem může být kalové hospodářství ČOV Karviná (cca 85 000 EO) 
v Moravskoslezském kraji, kde byly podobné problémy vyřešeny již 
na 1. stupni osazením dvouhřídelového drtiče XRipper před čerpadlo 
surového kalu. V obou těchto případech představovalo přerušení 
provozu při ucpání čerpadel na dobu nezbytnou pro jejich vyčištění 
vážné technologické komplikace, které po instalaci XRipperu již 
nejsou hrozbou.

Drtiče XRipper v kalovém hospodářství ČOV
Dvouhřídelový drtič XRipper nabízí projektantům, technologům 
a provozovatelům kanalizací i ČOV jedinečnou možnost, jak řešit 
snižování obslužnosti, poruchovosti, výdajů na opravy a počtu 
zbytečných provozních zásahů všude tam, kde jsou využívána 
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Od nás získáte:
• Zaškolení a rozvoj v rámci mezinárodní organizace
• Veškeré prostředky k výkonu funkce
• Služební auto k soukromému použití
•  25 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní 

pojištění a dovolenou
• Motivační mzdové ohodnocení

Máte zájem?
Hledáte novou kariérní výzvu a oslovila  
vás nabízená pozice? Ozvěte se nám: 
 
Vogelsang CZ s.r.o.
Ing. Miroslav Esterka
miroslav.esterka@vogelsang.info
Tel.: +420 511 440 475
vogelsang-czech.cz

ENGINEERED TO WORK

Staňte se členy úspěšného týmu!
Vogelsang CZ je jednou z 25 dceřiných společností spadajících do mezinárodního holdingu HugoVogelsang Maschinen-
bau GmbH se sídlem v Essen/Oldb v Německu, který zaměstnává více než 900 pracovníků na celém světě. Oborem čin-
nosti je výroba čerpadel, drtičů a technologie na předúpravu biosubstrátu a aplikaci tekutých hnojiv. Hlavní zastoupení 
má v odvětví bioplynových stanic, zemědělství, ale také v sektoru čištění odpadních vod a průmyslu, kde získává sílící 
pozici především v kalovém a odpadním hospodářství. 
Vytváření příznivého pracovního prostředí, kdy se klade důraz na sladění pracovního a soukromého života, se odráží ve 
vysoké motivovanosti zaměstnanců. Právě vytrvalost, zápal a důslednost pracovníků stojí za dlouholetým úspěchem 
firmy Vogelsang.

Obchodní manažer/ka
Čechy, Morava

Vaším úkolem bude:
•  Péče o klíčové zákazníky v oboru vodního hospodářství 

a průmyslu
• Identifikace nových obchodních příležitostí
• Návrh technického řešení
• Smluvní příprava zakázek
• Interní koordinace pracovníků

Vy máte:
• Technické vzdělání nebo zkušenosti
• Praxi v B2B a znalost odvětví
• Schopnost samostatně pracovat
• Ochotu převzít odpovědnost
• Znalost anglického nebo něm. jazyka na min. úrovni

ROZŠIŘTE NAŠE ŘADY!

odstředivá čerpadla a čerpadla s malou průchodností k dopravě ka-
palin obsahujících vláknité materiály, tkaniny a jiný hrubý materiál. 
Sortiment nabízených velikostí tohoto stroje (vstupní potrubí DN80 
až DN1000), variabilita v možnostech instalace, možnost trvale za-
plaveného provozu, robustní monolitické mělnící rotory připravené 
čelit i těm nejkomplikovanějším nástrahám, které může kanalizační 
provoz uchystat. Toto jsou hlavní argumenty, které by v budouc-
nu měly vést k daleko většímu rozšíření tohoto technologického 
zařízení. Je třeba mít na paměti, že náklady na lidskou práci stále 
porostou, stejně jako technická náročnost nově budovaných ČOV 
a kanalizací. Pokud existuje vhodné řešení, jakým je drtič XRipper 
firmy Vogelsang, proč ho nevyužít?

Ing. Jan Stejskal
Vogelsang CZ s.r.o.

tel. + 420 511 440 475
sales.cz@vogelsang.info

vogelsang-czech.cz
ENGINEERED TO WORK



Spolehlivý dvouhřídelový drtič Vogelsang XRipper

Vlhčené ubrousky, hygienické potřeby a další odpad s tendencí ke smotávání 
se dostává do kanalizační sítě a způsobuje nákladné blokace a poškození 
strojního vybavení. Řešením je osazení drtiče XRipper, který zajistí spolehlivé 
a efektivní rozmělnění materiálu na bezproblémovou velikost.

XRipper si našel oblibu u provozovatelů stokových sítí a čistíren odpadních 
vod po celém světě. Šetří čas i peníze tím, že spolehlivě chrání veškeré 
obtékané strojní vybavení. Široká řada konstrukčních provedení umožňuje 
snadnou a rychlou implementaci do stávající technologie. Díky konstrukci 
QuickService a monolitickým mělnicím rotorům může být drtič servisován 
přímo v místě instalace a je vždy připraven, aby ochránil vaše zařízení!

Více informací na:
sales.cz@vogelsang.info
Tel.: +420 511 440 475

vogelsang-czech.cz
ENGINEERED TO WORK
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Hodnocení znečištění 
povrchových vod pomocí 
satelitních snímků
Václav Nedbal, Jakub Brom

Abstrakt
Hodnocení znečištění povrchových vod řasami a sinicemi je důle-
žitou součástí procesu nakládání s povrchovými vodami, ať už pro 
potřeby jejich úpravy pro výrobu pitné vody, nebo jiné způsoby 
užívání. Sběr vzorků a jejich laboratorní analýza jsou pro rozlehlé 
vodní nádrže či větší množství nádrží zdlouhavé a náročné. V této 
práci ukazujeme, jak lze posoudit znečištění povrchových vod 
fotosyntetizujícími organismy hodnocením jejich spektrálních 
vlastností. Spektrální vlastnosti povrchových vod s různou mírou 
znečištění řasami a sinicemi byly vyhodnoceny měřením terénním 
spektroradiometrem a byla laboratorně stanovena koncentrace 
chlorofylu-a. Byl tak definován vztah spektrálních vlastností vody 
a koncentrace chlorofylu-a. Zjištěný vztah byl použit k vyhodnoce-
ní koncentrace chlorofylu-a na různých vodních nádržích pomocí 
multispektrálních satelitních snímků. Výsledky ukázaly možnost 
definování velmi těsného vztahu laboratorně měřené koncentrace 
chlorofylu-a a vhodného spektrálního algoritmu. Spektrální metody 
tak mohou poskytnout poměrně přesné hodnocení znečištění vod 
řasami a sinicemi. Jsou perspektivní i pro jinak obtížně dosažitelné 
postižení plošné distribuce tohoto znečištění na rozlehlých vodních 
plochách.

Klíčová slova
řasy a sinice – chlorofyl-a – spektrální vlastnosti vod – multispektrální 
satelitní snímky

Úvod
Změny struktury a funkce krajiny přibližně v posledním půlstoletí 
způsobily vysoký přísun anorganických látek do povrchových vod. 
Vnos průmyslových hnojiv do půdy, změna organizace hospoda-
ření na zemědělské půdě, změna způsobu rybářského hospodaření 
a vypouštění odpadních vod saturovaných čistícími prostředky 
způsobily nárůst eutrofizace povrchových vod [2]. Řada z těchto 
látek, především dusičnany a fosforečnany, jsou limitními látkami 
pro růst zelených řas, sinic a dalších fotosyntetizujících organismů 
ve vodním sloupci především stojatých vod [4]. Globální klimatická 
změna, která v našich podmínkách přináší snížení množství srážek 
a zvýšení průměrných teplot vzduchu [3, 6], pak pozitivně působí na 
růst fotosyntetizujících organismů v povrchových stojatých vodách 
a proces eutrofizace ještě dále zhoršuje. Rozvoj řas a sinic ve vodním 
sloupci má negativní dopad na řadu způsobů nakládání s vodu, zá-
važným negativním faktorem je např. působení toxinů některých sinic 
[7]. V posledních desetiletích je patrný intenzivní nárůst znečištění 
především stojatých povrchových vod řasami a sinicemi. S prohlubo-
váním globální změny klimatu se nárůst znečištění řasami a sinicemi 
v kritických epizodách vysokých letních teplot vzduchu netýká pouze 
menších mělkých vodních nádrží (rybníků), ale i velkých hlubokých 
vodárenských nádrží s přísně řízeným hospodařením s vodou. Míra 
znečištění v průběhu vegetační sezony značně kolísá, jeho prostorová 
distribuce je navíc velmi heterogenní. Vyhodnocení míry takového 
znečištění a sledování jeho plošného rozsahu přímými laboratorními 
rozbory mnoha odebraných vzorků je pak objemově i časově značně 
náročné. Přínosem jsou v takových případech možnosti kvantifikace 
znečištění a popisu jeho plošné distribuce prostředky dálkového 
průzkumu Země.

V tomto článku ukazujeme možnosti vyhodnocení znečištění 
povrchových stojatých vod fotosyntetizujícími organismy metodami 
měření spektrálních vlastností znečištěné vody bodovým měřením na 
její hladině a následně pomocí multispektrálních satelitních snímků.

Principy hodnocení spektrálních vlastností vody 
znečištěné řasami a sinicemi
Povrch vody absorbuje nebo naopak odráží sluneční záření různé 
vlnové délky specificky podle toho, jaké látky jsou v horních vrstvách 

vodního sloupce přítomny. Ve velmi čisté vodě je značná část dopa-
dajícího slunečního záření v celém svém spektru pohlcena. Je-li voda 
znečištěna organismy, které typicky obsahují zelené barvivo chlorofyl, 
roste intenzita odrazu slunečního záření v oblasti viditelného zelené-
ho záření kolem 560 nm vlnové délky, a naopak tato jeho spektrální 
odrazivost (reflektance) klesá v oblasti viditelného červeného záření 
kolem 660 nm vlnové délky, pro které má chlorofyl maximální ab-
sorpční schopnost. Přítomnost buněk organismů při hladině vody také 
způsobuje zvýšení odrazivosti od jejich buněčné struktury v oblasti 
blízkého infračerveného záření kolem 710 nm vlnové délky (obr. 1). Na 
základě různé odrazivosti a absorpce slunečního záření různých vlno-
vých délek tak lze odhadovat koncentraci fotosyntetických barviv a v 
důsledku míru abundance výskytu fotosyntetizujících organismů ve 
vodním prostředí. Při znalosti vztahu koncentrace chlorofylu a spek-
trálních vlastností jím znečištěné vody tak lze přímo kvantifikovat 
míru znečištění řasami a sinicemi pouze na základě spektrálních dat.

Materiály a metody
Pro definování vztahu mezi fyzickou koncentrací chlorofylu-a a spekt-
rálními vlastnostmi znečištěných povrchových vod byly měřeny hod-
noty spektrálních reflektancí v místech odběru vzorků povrchových 
vod, ve kterých byla koncentrace chlorofylu-a laboratorně stanovena. 
Spektrální reflektance byly bodově měřeny terénním spektroradiomet-
rem ASD FieldSpec 4 se spektrálním rozlišením 2 nm a rozsahem 400 
až 2 500 nm. Koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích byla stanovena 
laboratorně spektrometrem s využitím principu maximální absorpce 
záření o vlnové délce 664 nm pro chlorofyl-a. Celkem bylo v roce 2018 
v části vegetační sezony s nejvyššími teplotami vzduchu (v průběhu 
měsíce srpna) analyzováno a spektrálně proměřeno 72 vzorků vody 
z vodních nádrží se značně rozdílným stupněm znečištění fotosyn-
tetizujícími organismy. Pro postižení širokého rozsahu koncentrací 
chlorofylu-a ve zkoumaných povrchových vodách byly do vzorkování 
zařazeny jak údolní nádrže pro vodárenské, případně jiné využití, tak 
rybníky (tab. 1). U údolních nádrží byly odebrány vzorky a provedeno 
měření vždy pro co největší část nádrže, od hráze po začátek vzdutí. 
U rybníků byl většinou odebrán jeden vzorek ze střední části nádrže. 
Voleny byly rybníky s rozdílnou koncentrací chlorofylu-a ve vodě.

Obr. 1. Spektrální odrazivost (reflektance) vody ve vodní nádrži 
Švihov ze dne 22. 8. 2018. Reflektance v oblasti zeleného záření 
(chlorofyl) a blízkého infračerveného záření (buněčná struktura) 
roste se zvyšující se kontaminací vody řasami a sinicemi od málo 
znečištěné vody u hráze (modrá křivka pro bod 1) po značně 
znečištěnou vodu u počátku vzdutí vodní nádrže (zelená křivka 
pro bod 3) 
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Datum Místa odběrů a měření Počet vzorků

7. 8. v.n. Římov 19

13. 8. rybníky a jiné vodní nádrže třeboňské pánve 10

17. 8. v.n. České Údolí 4

17. 8. v.n. Hracholusky 17

22. 8. v.n. Švihov 11

29. 8. rybníky a jiné vodní nádrže třeboňské pánve 11

Na základě získaných dat byl definován vztah mezi koncentrací 
chlorofylu-a v odebraných vzorcích povrchových vod a jejich spekt-
rálními vlastnostmi. Tyto spektrální vlastnosti reprezentuje spektrální 
algoritmus, využívající vlnových délek odraženého slunečního záření 
pro maximum reflektance buněčné struktury v oblasti blízkého infra-
červeného záření o 709 nm vlnové délky a pro maximum absorpce 
chlorofylu-a v oblasti červeného viditelného záření o 665 nm vlnové 
délky [5].

Takto definovaný vztah ve formě matematické funkce byl použit 
pro plošné odvození hodnot koncentrace chlorofylu-a ze satelitních 
snímků družic SENTINEL 2. Multispektrální satelitní snímky družic 
SENTINEL 2 Evropské vesmírné agentury ESA disponují mimo jiné 
právě pásmy pro detekci spektrální reflektance v oblasti viditelného 
červeného a blízkého infračerveného záření s vhodným prostorovým 
rozlišením (20 m/pixel), které již umožňuje dobře postihnout plochu 
většiny vodních nádrží.

Výsledky
Naměřené koncentrace chlorofylu-a v povrchových vodách sledova-
ných nádrží se ve sledovaném období značně lišily. Zahrnovaly kon-
centrace chlorofylu-a od kategorie oligotrofie až po silně hypertrofní 
vody [1]. Nejnižší hodnota, odpovídající kategorii hraniční oligotrofie 
(2,8 μg/l), byla zjištěna v blízkosti hráze v.n. Švihov. Vyšší hodnoty 
kategorie mezotrofie byly zjištěny ve vodách Horusické pískovny, či 
ve střední části v.n. Švihov (5–6 μg/l). Eutrofní stav vod byl zjištěn 
u dolní a střední části v.n. Římov (20–30 μg/l), dolní části v.n. Hracho-
lusky (15–30 μg/l), horní části v.n. Švihov (18–28 μg/l) a u některých 
pískoven třeboňské pánve (8–14 μg/l). Kategorii slabé hypertrofie od-
povídaly vody horního úseku v.n. Římov (35–240 μg/l), střední a horní 
části v.n. Hracholusky (45–200 μg/l), v.n. České Údolí (230–240 μg/l) 
a části rybníků třeboňské pánve (65–411 μg/l). Ve zbylé části rybníků 
třeboňské pánve byly zjištěny silně hypertrofní vody (510–703 μg/l), 
s nejvyšší hodnotou na rybníku Potěšil.

Velký rozsah naměřených hodnot koncentrací chlorofylu-a umož-
nil sestavit funkci závislosti spektrálního algoritmu na koncentraci 
chlorofylu-a pro prakticky všechny případy míry eutrofie, které mo-
hou v našich podmínkách běžně nastat (obr. 2). Regresní mocninná 
funkce, použitá k převodu spektrálních dat ze satelitních snímků 
na koncentrace chlorofylu-a, vysvětluje závislost s velmi vysokou 
korelací (R2 = 0,9587).

Výsledné satelitní mapy koncentrací chlorofylu-a v údolních vod-
ních nádržích Švihov, Římov a Hracholusky ukázaly v rámci dané 
nádrže vždy značnou plošnou diverzitu zjištěných hodnot. U všech se 
projevuje trend gradientu koncentrací chlorofylu od nižších eutrofních 
(v případě v.n. Švihov oligo-mezortofních) hodnot v dolních částech 
nádrží po slabě hypertrofní (v případě v.n. Švihov eutrofní) hodnoty 
v horních částech (obr. 3). Vysoké koncentrace chlorofylu v horních 
částech průtočných nádrží jsou způsobeny známým jevem, kdy povr-
chové vody vodního toku, přinášející značné množství anorganických 
látek (živin) na začátku vzdutí vodní nádrže zpomalí svůj pohyb 
a v ještě mělké části vodní nádrže dojde prohřátím vodního sloupce 
k vytvoření vhodných podmínek pro masivní rozvoj fotosyntetizují-
cích organismů. Na satelitních datech lze též pozorovat míru zvýšené 
koncentrace chlorofylu-a na vedlejších přítocích, či jeho různou 
distribuci ve středních a příbřežních částech nádrží.

Povrchové vody rybníků často v letních epizodách vysokých tep-
lot vzduchu vykazují kvůli své malé hloubce velmi vysoké hodnoty 
koncentrace chlorofylu-a, odpovídající často kategorii až velmi silné 
hypertrofie. Přesto se od sebe i v tomto pohledu často značně odli-
šují. Na ukázce satelitních dat z území Nadějské rybniční soustavy 
(obr. 4) lze pozorovat, jak velký vliv má odlišný způsob rybářského 
hospodaření, velikost rybí obsádky, míra a způsob přikrmování a od-
lišný charakter sedimentu dna rybníků na velmi rozdílnou distribuci 

koncentrace chlorofylu-a v jinak blízkých a hydrologicky značně 
propojených vodních nádržích. Na relativně malém prostoru tak lze 
nalézt povrchové vody ve stadiu eutrofie (horní část rybníku Překvapil 
s hodnotami kolem 20 μg/l chlorofylu-a) až po silně hypertrofní vody 
(značná část rybníku Rod s hodnotami přes 600 μg/l chlorofylu-a). 
Podobně jako v případě údolních nádrží i u rybničních nádrží satelitní 
data dobře ukazují rozdíly v plošné distribuci koncentrace chlorofylu-
-a v podrobnosti, která by byla jinak dosažitelná jen za cenu náročného 
odběru a laboratorního zpracování značného množství vzorků vody.

Závěr
Trofické úrovně povrchových vod nejsou hodnoceny pouze kritériem 
obsahu chlorofylu-a, ale i dalšími hydrochemickými parametry (kon-
centrace fosforečnanů, průhlednost) [1]. Nicméně koncentrace chlo-

Tab. 1. Data odběrů vzorků a spektrálních měření a jejich počty na 
vodních nádržích v průběhu srpna 2018

Obr. 2. Vztah spektrálního algoritmu a koncentrace chlorofylu-
-a v povrchových vodách vodních nádrží v průběhu srpna 2018

Obr. 3. Plošná distribuce chlorofylu-a ve vodní nádrži Hracholusky 
dne 17. 8. 2018

Obr. 4. Plošná distribuce chlorofylu-a v některých rybnících třeboň-
ské pánve dne 12. 8. 2018
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rofylu-a je vhodným ukazatelem pro výše popsanou možnost jejího 
výpočtu ze satelitních spektrálních dat. Mezi výrazné výhody metody 
spektrálního hodnocení obsahu chlorofylu-a v povrchových vodách 
patří postižení velkého plošného rozsahu vodních nádrží a rozdílných 
koncentrací v jejich jednotlivých částech. K širší použitelnosti této 
metody přispívá i dosažitelnost spektrálních dat ve formě satelitních 
snímků, které jsou v případě družic SENTINEL 2 dostupné bezúplat-
ně, s krátkým časovým odstupem od jejich nasnímání (v řádu jednotek 
dnů) a v dobré časové frekvenci (2–3 dny). Určitým omezením může 
být nepoužitelnost satelitních snímků v případě přítomnosti oblačnos-
ti, či potřeby častějšího snímání nebo vyššího prostorového rozlišení 
než 20 m/pixel, které snímky družic SENTINEL mají. Na druhou 
stranu pro metodu spektrálního hodnocení koncentrace chlorofylu-a 
v povrchových vodách lze použít i data z multispektrálních kamer, 
umístěných v letadle, či v současné době už běžně na dronech. Tyto 
soudobé a již téměř rutinní a dostupné letecké technologie použití 
popsané metody značně rozšiřují a všechna výše uvedená omezení sa-
telitní technologie řeší. Na základě současného výzkumu spektrálního 
projevu různě znečištěných povrchových vod se do budoucna ukazuje 
spektrální metoda hodnocení kvality vod jako velmi perspektivní i pro 
zjišťování koncentrace řady jiných znečišťujících látek.

Poděkování: Výzkum spektrálních vlastností povrchových vod 
pro identifikaci jejich znečištění řasami a sinicemi byl podpořen 
projektem Technologické agentury České republiky TA ČR Gama 
TG03010027 Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě. 
Autoři děkují Mgr. Blance Tesařové, RNDr. Jindřichu Durasovi, Ph.D., 
Ing. Janu Potužákovi, Ph.D., Ing. Michalu Marcelovi, Ing. Aleši Váchovi 
a Ing. Martinu Musilovi, Ph.D., za pomoc s odběry a zpracováním 
části vzorků povrchových vod a Ing. Kateřině Křovákové za anglický 
překlad. Terénní odběry vzorků a laboratorní analýzy byly provedeny 
ve spolupráci s Povodím Vltavy, státní podnik.
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Assessment of surface water pollution using satellite images 
(Nedbal, V.; Brom, J.)

Abstract
Assessment of algae pollution of water is an important part of sur-
face water management, either in the drinking water processing or 
in any other purposes of using the water. However, in case of large 
water bodies or their large number the data sampling and labora-
tory analysis can be more demanding and time-consuming. This 
paper presents a method of evaluating the level of surface waters 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2019. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

pollution caused by photosynthetic organisms by means of an asse-
ssment of the spectral parameters of the waters. These parameters 
were measured for surface waters with various pollution levels 
by field spectroradiometer, and subsequently the concentration of 
chlorophyll-a was determined in laboratory. The revealed relation of 
water spectral parameters and the chlorophyll-a concentration was 
applied to estimate the chlorophyll-a concentration in various water 
bodies using the multispectral satellite images. The results show that 
a very strong relation can be found between measured chlorophyll-a 
concentration and an appropriate spectral algorithm. The methods 
of spectral assessment can thus bring a relatively accurate results 
of algae pollution of waters; especially for mapping a broad spatial 
distribution of this pollution their application is highly promising.

Key words
algae and cyanobacteria – chlorophyll-a – spectral properties of water 
– multispectral satellite images
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AMCON Europe s. r. o.
Už od doby, kdy jsem rozum bral, obdivuji 
japonskou kulturu, umění zahrad, filosofii, 
přístup k životu, pracovitost, pečlivost, smy-
sl pro detail. Ostatně japonské firmy byly 
s německými první, které před asi padesáti 
lety začaly konkurovat firmám americkým 
v elektronice, v automobilovém průmyslu, ale 
i v zařízeních pro ochranu životního prostředí. 
Již nějakou dobu se zájmem sleduji aktivity 
firmy AMCON Europe s.r.o., která má kořeny 
v Japonsku, avšak výrobu realizuje v Chráš-
ťanech u Prahy. Podniká ve vodohospodářské 
oblasti. Požádal jsem proto pana Ing. Melicha-
ra, šéfa marketingu pro Evropu právě z této 
japonské firmy, o rozhovor, abych se dozvěděl 
něco více. Poskytnuté informace jsou zajímavé 
a mohly by mnohým z našich čtenářů pomoci 
při případných modernizačních záměrech 
v jejich firmách.

Mateřská firma AMCON vznikla před 
více než čtyřiceti lety v Japonsku. Jak firma 
začínala?

Nejdříve Vám chci poděkovat za zajímavou 
možnost podělit se s Vámi a čtenáři Vodního 
hospodářství o informace o AMCONu. Spole-
čenost byla založena v roce 1974 v japonském 
Tokiu a poskytovala služby v oblasti veřejných 
ČOV a úpraven vod. Rychle jsme získávali 
zkušenosti a začali rozšiřovat působnost 
v oblastech certifikace měření, 24hodinové 
monitorovací služby pro vodovodní a kana-
lizačních systémů obytných a komerčních 
budov. S vývojem vlastních strojů pro zpra-
cování kalů jsme se posunuli blíže k zákazní-
kům a stali se odborníky pro zpracování kalů. 
Skupina AMCON rovněž začala poskytovat 
služby spojené se servisem a poradenstvím 
pro ideální chod finálních technologií zpra-
cování kalů, a to včetně dodávek příslušných 
flokulantů a koagulantů. AMCON se tedy po-
stupně stal velmi specializovaným partnerem 
pro efektivní a úsporné kalové hospodářství 
nejen v Japonsku, ale i v Evropě.

Japonci jsou pro nás symbolem spoleh-
livosti, pečlivosti, pracovitosti a tvůrčích 
schopností. To myslím dosvědčuje i to, že se 
firma postupně stále více věnovala vlastnímu 
výzkumu a zřídila vlastní výzkumné a vývo-
jové středisko. Jak se mu dařilo?

Výzkum a vývoj je oblast, která nás velmi 
posouvá kupředu a jsme na ně hrdí. Máme 
vlastní vývojová centra v Japonsku a v ČR. 
Obě jsou propojená a úzce spolupracují. 
Například odvodnění kalů za použití námi vy-
vinuté technologie pohyblivých vertikálních 
elementů spolu s efektivním zapojením našich 
flokulantů a lisů VOLUTE dává výsledky 
srovnatelné se zcela jinou technologíí – odstře-
divkami. Avšak s řádově nižšími provozními 
náklady a za dodržení obdobných kapacit. 
Máme radost z vysoké úrovně vzájemné spo-
lupráce, která přirozeně vznikla mezi našimi 
japonskými a českými kolegy.
U jakých produktů, postupů firma AM-

CON stála? 
Tak především jsou to odvodňovací lisy 

VOLUTE, které vyvinul pan Sasaki, zakla-
datel skupiny AMCON. Revoluční systém 

samočistících kruhů ve spojení s precizností 
výroby nás vystřelilo mezi celosvětovou špič-
ku s více než 4 500 kusy lisů instalovaných ve 
světě. To se stalo za pouhých 27 let od vývoje 
lisu VOLUTE v roce 1991. Největší radost 
máme z toho, že jeden z prvně instalovaných 
lisů v Japonsku stále pracuje bez jakýchkoli 
problémů již 23 rokem. Dále vyrábíme řadu 
odvodňovacích strojů a vyvíjíme rovněž floku-
lační zařízení. Poskytujeme rovněž chemické 
produkty, jako například flokulanty a koagu-
lanty a zejména služby spojené s vyladěním 
technologií tak, aby byly maximálně efektivní. 
Dalším inovativním řešením je kontejnerová 
Plug&Play odvodňovací stanice, kterou stačí 
připojit k ČOV a může začít odvodňování.

optimalizaci celého kalového hospodářství 
na klíč. To souvisí rovněž s naším zaměřením 
na průmyslové ČOV, což je další podstatný 
směr záběru AMCONu.
Postupně se z firmy národní stává firma 

nadnárodní. Kde všude působíte?
Skupina AMCON má své zázemí v Asii 

v Japonsku a v Evropě – v Praze, resp. v Chráš-
ťanech, kde máme výrobu, a na pražském 
Zličíně, kde máme obchodní oddělení. Celo-
světově se japonská centrála stará o dodávky 
v Asii kromě Číny, kde máme vlastní obchodní 
kancelář. Japonsko se nám stará rovněž o ame-
rický trh a Austrálii. Evropská divize má na 
starosti zbytek světa, tedy Evropu, Blízký 
Východ a Afriku a také státy bývalého SSSR. 
Technologie kalových lisů zažívá nyní obrov-
ský rozkvět, takže nám tento trend pomáhá 
s rozšiřováním na nové trhy. Shodou okolností 
právě v květnu 2019 otevírá AMCON Europe 
svou dceřinou společnost v Německu AMCON 
Deutschland GmbH, která bude mít na starosti 
zásobování Německa, Rakouska a Švýcarska 
včetně servisních služeb.
V  roce  2011  vznikla  pobočka AMCON 

Europe. Proč jste se ji rozhodli umístit právě 
do Prahy?

Ano, evropská divize oslaví příští rok své 
desetileté výročí. Volba padla na ČR z několika 
důvodů: výhodné logistické umístění a vyni-
kající zkušenosti s úrovní českých pracovníků 
spolu s levnější pracovní silou například ve 
srovnání s Německem. Pan Yamamoto, ředitel 
AMCON Europe, byl již dříve zodpovědný za 
evropský trh, a právě jeho zkušenosti s čes-
kými zákazníky ho přesvědčily o významu 
a výhodnosti ČR jako státu, kde by měl mít 
AMCON své evropské zázemí.
Zdá se mi, že firma není v povědomí české 

odborné veřejnosti příliš zakotvena. Jaké je 
pole činnosti speciálně tady v Česku?

Pracujeme velmi usilovně na budování dob-
rého jména firmy a věřím, že brzy bude jméno 
Amcon dobře známé. V ČR poskytujeme 
řešení pro kalové hospodářství a instalujeme 
naše lisy VOLUTE. Prostřednictvím dceřiné 
společnosti CHEM.ENGI s.r.o. poskytujeme 
servis v oblasti odvodňování spolu s dodáv-
kami příslušných koagulantů a flokulantů. 
Právě použití chemie CHEM.ENGI umožňuje 

Čemu se především věnujete nyní?
Naším cílem je stát se pevnou součástí 

trendu decentralizovaného odvodňování 
u komunálních ČOV. Naše technologie jsou 
předurčeny právě pro decentralizované 
odvodňování, kde dosahují skvělých para-
metrů. Kromě odvodňování velkých ČOV 
se zaměřujeme právě na decentralizované 
a menší ČOV s kapacitou do 15 000 EO. 
Zároveň se věnujeme intenzivně vývoji, jak 
jsem již uvedl. Letos budeme uvádět na trh 
novou řadu bezúdržbových dávkovačů flo-
kulantů bez napojení na eletrickou energii, 
a dále například novou řadu strojů VOLUTE 
pod označením GS, které svými parametry 
předbíhají současné technologie o 50 %. 
A jak jsem rovněž zmínil, tak poskytujeme 
rovněž služby spojené s optimalizací. Přede-
vším jde o optimalizaci DAF jednotek anebo 

www.amcon-eu.com
www.chem-engi.cz

Představení technologie lisu VOLUTE v sídle firmy v Chrášťanech
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znásobit efektivitu odvodňování v kalovém 
hospodářství a tím šetří peníze našim zákaz-
níkům. Myslím, že je to budoucnost.
Na začátku jsme se zmiňovali o tom, že 

máte vlastní výzkumné a vývojové centrum 
v Japonsku. Spolupracujete i s českými vyso-
kými školami a výzkumnými ústavy?

Ano, spolupracujeme velmi intenzivně. 
Například spolupráce s ČVUT nás přivedla 
k důmyslnému řešení právě kontejnerové 
odvodňovací stanice. Nebo se spoluúčastníme 
na diplomových a doktorandských pracích 
studentů VŠCHT i ČVUT. Snažíme se jít 
s dobou: inspirovat mladé a nechat se jimi 
pozitivně ovlivňovat.
Vím, že voda je všude po světě stejná, ale 

přesto  jsou nějaké  rozdílnosti  v přístupu 
k vodě,  jejímu využití,  čištění v  Japonsku 
a třeba tady v Evropě, speciálně v ČR?

Ano, rozdíly zde jsou, ale přístup a respekt 
k vodě jako takové jsou v Japonsku i u nás 
na velmi vysoké úrovni. V Japonsku však 
narozdíl od nás je velmi vysoký podíl de-
centralizace, a s tím související diverzifikace 
celé vodovodně-kanalizační sítě. Je to možná 
dáno i tím, že Japonsko je ostrovní stát, kde 
decentralizace zajišťuje větší odolnost vůči 
různým výkyvům, povětrnostním fatálním 
vlivům i zemětřesením. Avšak vyvinutá 
decentralizace se ukázala jako velmi eko-
nomicky efektivní řešení, a proto je tento 
trend již i u nás na velkém vzestupu. Jako 
příklad mohu uvést obec Štěnovický Borek, 
kam jsme dodali letos lis Volute ES-131 nebo 
Teplice nad Metují s loňskou dodávkou lisu 
Volute ES-201.

Jaké máte plány do budoucna?
Těch je mnoho. Samozřejmě vyvíjíme nové 

stroje. Myslím, že je to docela sci-fi technolo-
gie, nemohu ale nyní uvést více, než že během 
krátké doby představíme zcela revoluční 
přístup ke zpracování kalů a nové úžasné 
technologie made in Japan&Czech. ČR bude 
jeden z prvních trhů, kde tyto technologie 
uvedeme. Další plány se pak týkají zejména 
aktivit v konkrétních trzích EU, jako například 
Francie, kde plánujeme několik větších insta-

lací v blízké době. V ČR se budeme zaměřovat 
na komplexnější servis a také na konkrétní 
průmyslové instalace včetně dodávek flo-
kulantů CHEM.ENGI. Čeká nás toho hodně 
a věřím, že naše úloha inovativního leadera 
v oblasti kalového managementu se nám jako 
vždy vrátí formou spokojených zákazníků.
Děkuji za Váš čas a sám jsem zvědav na 

nově připravované technologie. 

Václav Stránský

Kontejnerové řešení firmy AMCON pro mobilní odvodňování
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Odpadní vody, čistírenské kaly a organická hnojiva 
jako prostředek vstupu antibiotik a antibiotické 
rezistence do životního prostředí?

Miroslav Kos

Německá Agentura životního prostředí 
(UBA) vydala strategický dokument k pro-
blematice antibiotik a rezistenci vůči anti-
biotikům. Stále častěji je v životním prostředí 
zjišťována přítomnost bakterií rezistentních 
na antibiotika, což se stalo velmi aktuálním 
tématem diskuse nejen ve Spolkové repub-
lice Německo. Nejčastěji kladené otázky 
jsou: jak se vlastně antibiotika dostávají do 
životního prostředí, jak vznikají antibioti-
kům rezistentní bakterie a jak se dále šíří, 
kde se můžeme s těmito projevy humánní 
a animální medicíny setkat a jak je zjištěný 
stav závažný? V poslední době je velmi 
často zdokumentován nález antibiotických 
látek a na antibiotika rezistentních bakterií 
v životním prostředí a tato zjištění jsou dost 
často nesprávně prezentována. Protože je 
celková situace hodnocena jako velmi váž-
ná, shromáždila UBA dostupné informační 
zdroje, vyhodnotila je a vydala doporučení 
pro politické i odborné složky.

Jako základní nástroj k zahájení řešení 
nedobrého stavu je navržen dialog zaintere-
sovaných stran, kterým musí problematika 
antibiotik projít před finálními opatřeními. 
Výchozím bodem bude snaha předejít vno-
su antibiotik nebo zabezpečit minimalizaci 
vstupu u přesně definovaných znečišťujících 
látek do vodního prostředí. Šíření přes vodní 
prostředí je rozeznáno jako klíčové, finálně 
se tyto látky a produkty jejich transformace 
nalézají ve vodních tocích. Za hlavní trans-
portní cesty jsou označeny odpadní vody, 
čistírenské kaly a organická hnojiva ze živo-
čišné výroby.

V principu jsou navrhována opatření spo-
čívající ve snížení možností emisí u zdroje 
(výrobce), dále pak během použití antibio-
tických látek (např. nemocnice), a především 
pak opatření na konci transportních systémů 
nevyužitých antibiotik. V této souvislosti 
se doporučují pokročilé metody čištění od-
padních vod a změna způsobu nakládání 

s čistírenskými kaly a organickými hnojivy 
(zejména v hnoji a digestátu jsou obsaženy 
zbytky léčivých a antibiotických protilátek 
využívaných v živočišné výrobě). Antibiotika 
a bakterie odolné vůči antibiotikům by měly 
být vzhledem k závažnosti účinků uvažovány 
na prvním místě mezi dnes hojně zjišťova-
nými „novými“ organickými polutanty v od-
padních vodách a čistírenských kalech. A to 
nejen s ohledem na okamžité dopady zne-
čištění vod s mikropolutanty, ale rovněž jako 
prevence a zabránění vytváření budoucích 
ekologických zátěží, které by pak musely být 
nákladně likvidovány. Proto UBA definovala 
specifické kroky pro komplexní ochranu vody: 
jsou navržena opatření pro oblasti výroby, po-
užití a čištění odpadních vod se zaměřením na 
antibiotika a antibiotickou odolnost. 

V úvodu dokumentu jsou definovány 
pojmy jako antibiotika, antibiotická odolnost 
(Antibiotic Resistances – AR), bakterie odolné 
antibiotikům (Antibiotic-Resistant Bacteria 
– ARB), genetická antibiotická odolnost (An-
tibiotic Resistence Genes – ARG).

Antimikrobiální rezistence (AR) předsta-
vuje hrozbu pro veřejné zdraví a zdraví zvířat 
v globálním měřítku. Původ genů spojených 
s rezistencí nebyl dlouho znám. V poslední 
době existuje stále více důkazů, které doklá-
dají, že bakterie v životním prostředí jsou 
odolné vůči řadě antibiotických látek a že 
tento rezervoár AR v oblasti životního prostře-
dí stále roste. Analýza genomů bakteriálních 
patogenů naznačuje, že získaly své profily 
rezistence začleněním různých genetických 
prvků přes horizontální přenos genů. Existují 

SPECIALISTA
NA VODU, KANALIZACI 
A PLYN.

Nenechte si ujít letošní 21. ročník 
mezinárodní vodohospodářské 
výstavy vodovody – kanalizace.

www.hawle.cz

21. – 23. 5.
2019
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Obr. 1. Maximální koncentrace antibiotik používaných v lidské medicíně v odpadních vodách 
z nemocnic, v přítoku a odtoku komunálních čistíren odpadních vod a v kalech v Německu. 
Zdroj: uvedená studie Antibiotics and Antibiotic Resistances in the Environment

důkazy, že alespoň některé klinicky relevantní 
rezistenční geny pocházejí z bakteriálních 
druhů v životním prostředí. Na základě vě-
deckých studií je vysvětlen vznik genetické 
antibiotická odolnosti. Studie konstatuje, že 
i velmi malé koncentrace zbytků antibiotik 
jsou dostatečné pro vznik bioticky rezistent-
ních bakterií díky prostředí, do kterého se 
tato antibiotika dostávají. Rezistentní bakterie 
vznikají díky podmínkám, kde působí silný 
selekční tlak podpořený např. u aktivačních 
systémů a zpracování mikroorganismů aktivo-
vaného kalu v kalovém hospodářství dalšími 
látkami obsaženými v odpadních vodách, jako 
jsou biocidy, těžké kovy (zinek, měď) a směs 
různých antibiotik. 

Bakterie obvykle nesou několik genů 
rezistence, kde pak určitá složka může pod-
pořit rezistenci proti různým látkám. Tímto 
způsobem může např. přítomnost těžkého 
kovu usnadnit vznik rezistence proti těžkým 
kovům, ale zároveň podpořit vznik antimikro-
biální rezistence. Tento jev je označován jako 
selekce genů rezistence. V odpadní vodě bo-
haté na živiny, v kalech z čistíren odpadních 
vod a odvodněném kalu je hustota bakteriální 
kolonizace velmi vysoká. Tato vysoká buněčná 
hustota může spolu s dlouhými kultivačními 
dobami podporovat přenos genetického ma-
teriálu mezi bakterie a vytvořit prostředí pro 
tzv. horizontální přenos genů. 

Nečištěné i vyčištěné odpadní vody, od-
padní vody z nemocnic, čistírenské kaly 

a organická hnojiva jako označeny za klíčový 
vehikl (prostředek přenosu) vstupu antibiotik 
a ostatních mikropolutantů do životního pro-
středí. Nalézají se zde významné koncentrace 
antibiotik (obr. 1).

Obdobně jsou ve studii ukázány koncen-
trace znečištění antibiotiky v povrchových 
vodách, v podzemní vodě, v půdě. Studie kon-
statuje, že v současné době lze antibiotika na-
lézt ve všech součástech ekosystémů a jejich 
koncentrace mohou poškodit jiné organismy, 
např. vodní ekosystém. To může zcela narušit 
rovnováhu přírodního potravinového řetězce 
ve vodách a mít důsledky pro celý ekosystém.

Antibiotická rezistence může být předána 
na člověka (zejména v nemocnicích) a od zví-
řat k lidem (např. v zemědělství). Ze životního 
prostředí lze přenášet antibiotickou rezistenci 
na lidi prostřednictvím kontaktu se znečiš-
těnými vodami nebo s půdami ošetřenými 
organickým hnojivem. Antibiotika a ARB 
mohou také přijímat lidé prostřednictvím po-
travin z kultivovaných v oblastech, které byly 
zavlažovány recyklovanými nezabezpečenými 
odpadními vodami. Prostřednictvím sou-
časného výskytu zvýšené koncentrace ARG, 
antibiotik, biocidů a těžkých kovů v životním 
prostředí se mohou objevit nové kombinace 
těchto rezistencí. V důsledku toho se může 
objevit nová ARB a může být přenesena do 
střevní flóry u člověka. Všechny tyto souvis-
losti byly doposud pouze zkoumány po zá-
kladní stránce a vyžadují podrobné objasnění 

s cílem minimalizovat přenos antibiotických 
rezistencí z prostředí na lidi. V současnosti je 
v Německu nepravděpodobné, že by se ARB 
přenesla na lidi prostřednictvím pitné vody.

Bylo prokázáno, že souběh faktorů, jako 
jsou vysoké koncentrace antibiotik nebo těž-
kých kovů používaných jako biocidy a vysoké 
bakteriální hustoty, podporuje rozvoj a šíření 
antimikrobiální rezistence. Za tímto účelem 
je nezbytné omezit používání antibiotik pro 
léčbu hospodářských zvířat a lidí na lékařsky 
nezbytnou úroveň, stejně jako snížit aplikaci 
biocidů a těžkých kovů při chovu zvířat. 
Kromě toho je důležité dále rozvíjet sanitární 
opatření na rozhraní mezi prostředím a kli-
nickým zařízením, mezi odpadními vodami 
nebo čistírenskými kaly nebo chovem hospo-
dářských zvířat.

Studie uvádí celou řadu navrhovaných 
opatření v oblasti prevence. komunikace, 
schvalování antibiotik, přímého a nepřímého 
nakládání s odpadními vodami a kaly, opatře-
ní v oblasti povrchových a podzemních vod, 
a také v zemědělství. 

Pokud jde o čištění odpadních vod, navr-
huje se identifikace hlavních zdrojů, lepší 
monitoring, zahrnutí ukazatelů do kvality 
odtoků z čistíren odpadních vod, zdokonale-
ní technologií čistění odpadních vod, revizi 
referenčních dokumentů pro BAT z hlediska 
emisí antibiotik. V oblasti čistírenských kalů 
a zemědělství je doporučení jednoznačné, za-
kázat použití čistírenských kalů na jakoukoliv 
půdu a kaly vyčlenit pro získávání fosforu. Pro 
odpady ze zpracování zemědělských odpadů 
je nezbytné definovat nové směrnice (EU na-
řízení o hnojivech) a vypracovat pokyny pro 
metody a koncepty hodnocení pro sledování 
a ověřování hygienických (mikrobiologických) 
parametrů pro hnůj, kal, fermentační zbytky 
a komposty vyrobené z kalu i kalů z čistíren 
odpadních vod. 

S použitím Antibiotics and Antibiotic Re-
sistances in the Environment: Background, 
Challenges and Options for Action, Umwelt-
bundesamt (German Environment Agency/
UBA), Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-
-Roßlau, Germany, October 2018, ISSN 
2363-829X, dostupné na https://tinyurl.com/
ycz3ubrm nebo na www.umweltbundesamt.
de/publikationen zpracoval

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, 
SMP CZ, a.s.
kos@smp.cz
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Prostředky CARELA® pro čištění 
zařízení na pitnou vodu

Společnost EWAC spol. s r.o. České 
Budějovice se stala od 1. 1. 2017 vý-
hradním zástupcem a distributorem 
produktů a technologií společnosti 
CARELA GmbH pro Českou republi-
ku a Slovenskou republiku. Společ-
nost EWAC spol. s r.o. byla založena 
v roce 1998 v Českých Budějovicích. 
V oblasti vodního hospodářství se spe-
cializuje na chemické produkty k čiš-
tění a úpravě vody, filtraci vzduchu, 
technologická zařízení ČOV, sorpční 
havarijní materiály. EWAC spol. s r.o. 
ke všem produktům zajišťuje odborné 
poradenství a servis. V následujícím článku bychom vám rádi odpo-
věděli na několik otázek týkajících se chemického čištění zařízení 
na pitnou vodu. 

Proč chemické čištění vodárenských zařízení?
Anorganické látky a mikroorganismy obsažené ve vodě vytváří na 
stěnách vodárenských zařízení tzv. sekundární znečištění ve formě 
inkrustů, povlaků a biofilmů. V důsledku toho musí být vodojemy 
v pravidelných intervalech vyčištěny a následně dezinfikovány.

Provozovatelé vodárenské infrastruktury vědí, že bez systematic-
kého čištění potrubí, nádrží a vodojemů nelze zajistit stabilní kvalitu 
vyráběné a distribuované vody. Inkrusty v potrubí dokonce zvyšují 
energetickou náročnost při čerpání vody, snižují vydatnost vrtů a stud-
ní. Chemické čištění zařízení na pitnou vodu však zatím není v České 
ani ve Slovenské republice zcela běžné.

Proč právě produkty CARELA®?
Čisticí a dezinfekční prostředky CARELA® jsou na trhu více než 40 let 
a německá společnost CARELA GmbH je světově renomovaná firma 
v oblasti čištění a dezinfekce zařízení na pitnou vodu. Know-how 
této firmy je založeno na samostatném výzkumu, vývoji a marketingu 
výrobků, zařízení a technologií CARELA®. Společnost je zaměřena 
na spokojenost zákazníků s ohledem na bezpečnost a ochranu při prá-
ci s produkty CARELA® a samozřejmě jsou čisticí prostředky vyvíjeny 
tak, aby byly šetrné k životnímu i pracovnímu prostředí. 

Speciální čisticí prostředky CARELA® spolehlivě čistí zařízení 
pro pitnou vodu. Rozkládají minerální povlaky obsahující železo, 
mangan a vápenaté sloučeniny a současně bezpečně odstraňují 
biofilmy z povrchu čištěných zařízení. Speciální čisticí prostředky 
CARELA® pronikají dokonce přes tvrdou povrchovou vrstvu usazenin, 
uvolňují ji a rozpouštějí [1].

Při aplikaci prostředků CARELA® na bázi anorganických kyselin 
nedochází ke vzniku nepříjemného zápachu a prostředky se mohou 
bezpečně používat při dodržování obvyklých ochranných ustanovení 
pro zacházení se zředěnými kyselinami nebo hydroxidy. Dlouhodobé 
zkušenosti s používáním prostředků CARELA® ukazují, že u osob, 
které provádějí aplikaci, tyto čisticí prostředky nevyvolávají žádné 
škodlivé vedlejší účinky.

Společnost CARELA GmbH vyvinula několik desítek prostředků 
pro čištění a dezinfekci vodárenských zařízení a systémů. V tabulce 
je uveden základní přehled prostředků CARELA®, které jsou určeny 
pro použití při čištění potrubí a vodojemů, filtrů, regeneraci vrtů, 
studní apod. 

Dočištění stěny vodojemuČištění vodojemu pracovníky CARELA®

Prostředky CARELA® jsou svým složením optimálně přizpůsobeny 
povrchům, které mají být ošetřeny. Aby nedošlo k poškození čištěného 
povrchu, výběr vhodného prostředku provádí na základě poptávky 
zákazníka odborně zaškolený pracovník společnosti EWAC spol. s r.o. 
ve spolupráci s odborníky společnosti CARELA GmbH. 

V poptávce musí být 
specifikován typ zařízení  
(potrubí, vodojem, vrt  
apod.), dále objem nebo plocha,  
která má být vyčištěna, a četnost  
čištění. Je důležité, aby  
zákazník ve své poptávce  
specifikoval materiál  
povrchu, na který bude  
prostředek CARELA®  
použit.

Po správný výběr prostředků  
je také nutné znát kvalitu  
vody, která se v daném  
zařízení akumuluje nebo  
zařízením protéká. 

Tab. 1. Základní přehled prostředků CARELA®

Prostředek Účel použití
CARELA® BIO pro povrchy – chlorovaný kaučuk, epoxidové 

pryskyřice, PVC, keramické obklady, barvy, 
omítky a beton, nevhodný na nerezovou ocel

CARELA® BIOforte pro regeneraci studní, vrtů a filtrů, čištění 
keramických povrchů, nevhodný na nerezovou 
ocel

CARELA® HYDRO pro nerez zařízení (potrubí, filtry, cisterny 
na pitnou vodu)

CARELA® greenPOWER zesilovač čisticího účinku s aktivním kys-
líkem – přísada pro CARELA® BIO, CARELA® 
BIOforte, CARELA® HYDRO

CARELA® NOVOPUR pro odstranění povlaků železa a manganu 
a biofilmů z povrchů stěn vodojemů, potrubí 
citlivých na kyseliny

CARELA® muEX forte prostředek pro odstraňování odolných biofilmů 
z potrubí (Pseudomonas aeruginosa a Legionel-
la spec.)

Postřikovač  
AIR-MAT silent
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Čisticí prostředky pro:
 zásobní nádrže na pitnou vodu
 vodojemy
 potrubní systémy
 plavecké bazény
 studny a vrty

EWAC ® spol. s r.o. . Planá 80 . 370 01 České Budějovice . Tel.: +420 385 344 740 . E-mail: info@ewac.cz 

Jaká zařízení použít pro aplikaci prostředků 
CARELA®?
Čisticí prostředky se nanášejí na stěny nádrží a vodojemů pomocí 
speciálního nízkotlakého aplikátoru firmy CARELA GmbH. Aplikace 
prostředků CARELA®

 se provádí pod tlakem 1 až 10 barů. 
Použitím nízkotlakého aplikátoru se optimalizuje spotřeba čisticího 

prostředku. Zároveň se eliminuje možnost poškození čištěného povr-
chu tak, jak se to může stát při čištění vodou vysokotlakým zařízením, 
které vyvíjí tlak více než 100 barů.

Všechny aplikátory jsou chemicky odolné, bezpečné, skladné 
a snadno přenosné. Teleskopické tyče s aplikační tryskou se dodávají 
v délce až 6,2 m.

Jaký je postup čištění? 
Chemické čištění probíhá v pěti jednoduchých krocích:
1. Opláchnout čištěnou plochu proudem vody od hrubých nečistot.
2. Aplikovat vhodně vybrané čisticí a dezinfekční prostředky 

CARELA® nízkotlakou tryskou, například zařízením CARELA® 
NOVO-MAT 1+.

3. Na exponovaná místa použít na dočištění měkký kartáč CARELA® 
na teleskopickém nástavci (délka nástavce až 6,2 m).

4. Po 20–30 minutách (dle typu prostředku) stěny i dno vodojemu 
důkladně opláchnout proudem pitné vody. 

5. Vodojem je připraven k použití.

Doba čištění je závislá na velikosti daného zařízení a na intenzitě 
znečištění. Zkušenostmi ověřeno, že nádrž o objemu 1000 m3 může 
být vyčištěna asi za čtyři hodiny včetně požadovaných přípravných 
a dokončovacích prací [2]. Spotřeba prostředků CARELA® se odvíjí 
od intenzity znečištění. Na středně znečištěné plochy se spotřeba 
pohybuje kolem 1 litru na 7–10 m2 čištěné plochy. 

Pro vodárenské společnosti, které nedisponují skupinou pracovníků 
určenou pro čištění vodojemů, firma EWAC spol. s r.o. České Budě-
jovice nabízí nejen dodávku prostředků a zařízení CARELA®, ale dle 
požadavků zákazníka provede i kompletní vyčištění vodojemu, nádrží, 
jímek přelivných hran filtrů apod. 

Kde získat více informací o prostředcích CARELA®?
Pokud náš článek ve vás vzbudil zájem o prostředky CARELA®, více 

informací o jednotlivých prostředcích naleznete na www.ewac.cz. 

Jiří Neumann, EWAC spol. s r.o.
j.neumann@ewac.cz 

www.ewac.cz

Literatura

[1] Hygienisch einwandfreie Wasserversorgung, CARELA GmbH 2014.
[2] Application instructions CARELA® BIO greenPOWER, CARELA GmbH 2017-07.

Název zařízení CARELA® NOVO-MAT 1+ CARELA® AIR-MAT silent CARELA® SPRAY UNIT
Provozní tlak 5 bar 10 bar 3 bary

Průtok 6,5 l/ min 6 l/min 1 l/min

Externí napájení
AC 100–240 V AC 230 V

-
50–60 Hz 50 Hz

Příkon 50 W 99 W -

Objem nádrže 40 l 80 l 10 l

Hmotnost 10 kg 18 kg 3,25 kg

Provozní doba na baterie 5 hodin - -

Tab. 2. Přehled zařízení pro aplikaci prostředků CARELA®
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Mějte hladinu pod kontrolou
Přední český výrobce elektronických systémů pro měření 
hladiny a průtoku společnost Dinel, s.r.o., uvedla v letošním 
roce řadu novinek a vylepšení stávajících produktů. Pojďme 
si je tedy představit.

Kapacitní hladinoměr CLM-70, TOP NOVINKA 2019
Hladinoměr je určen ke spojitému měření výšky hladin kapalin 
a sypkých materiálů v mnoha průmyslových odvětvích. Kapacitní 
hladinoměr CLM-70 doplňuje skupinu úspěšných, vysoce sofisti-
kovaných produktů ULM-70 a GRLM-70. Všechny tyto produktové 
řady spojuje několik uživatelsky přívětivých vlastností: proudový 
výstup s protokolem HART, snadná instalace i nastavení pomocí 
vyjímatelného displeje (DM-70), na kterém se vám okamžitě zobra-
zují měřené údaje a také klonování nastavených parametrů. Nově 
lze u všech těchto hladinoměrů zvolit typ displeje DM-70 buď OLED 
(pro vnitřní instalace), nebo LCD (pro venkovní instalace). CLM-70 se 
montuje přímo do zásobníků sil či jímek, díky tomu má velmi široké 
spektrum použití. Vyrábí se ve variantách s lanovou, tyčovou nebo 
koaxiální elektrodou a také s izolovanými elektrodami pro agresivní 
nebo elektricky vodivá média. Délku měřicí elektrody si zákazník 
může zvolit s rozlišením 1 mm.

Vysokofrekvenční snímač RFLS-35
Velice úspěšný a moderní snímač pro limitní snímání hladiny nej-
různějších kapalin, kašových a pastových hmot, nebo pěn. Tento 
hladinový snímač může být přímou náhradou za vibrační hladinové 
snímače, nebo za kapacitní hladinové snímače v případě náročnějších 
aplikací. Lze jej nyní dodat v provedení s měřicí elektrodou z PTFE 
materiálu (bez těsnicích O-kroužků), pro nejvyšší chemickou odol-
nost. K dispozici jsou různá procesní připojení (závitové, TriClamp), 
různá elektrická připojení (kabelové vývodky, konektory) a různé vý-
stupy (PNP, NPN, Namur). Nově v nabídce naleznete vysokofrekvenční 
hladinový snímač RFLS-35N-2-Cl, který získal atest pro přímý kontakt 
s potravinami. Pro případy aplikací, kde se nachází vysoké nátrubky, 
nebo tlusté či dvojité stěny, lze již nově zvolit varianty s prodlouženou 
elektrodou.

dia elektricky vodivá i nevodivá a instalován může být v kovových 
i plastových potrubích.

Snímač je celý vyroben z nerezové oceli a je určen k montáži do 
stěny potrubí pomocí návarku. Kromě samotného hlídání průtoku 
disponuje funkcí hlídání teploty média. Nastavení snímače se provádí 
pomocí magnetického pera. Nově lze průtok indikovat i spojitě, a to 
volbou proudového výstupu 4–20 mA. Snímač má výstupy dva a lze 
zvolit buď 1x proudový výstup 4–20 mA a 1x limitní PNP výstup, nebo 
2x limitní PNP výstupy. Pro případy aplikací, kde se nachází vysoké 
nátrubky, nebo tlusté či dvojité stěny, lze již nově zvolit varianty 
s prodlouženým stonkem.

Kapacitní hladinoměr CLM-70

Snímač RFLS-35 s PTFE elektrodou

Kalorimetrický snímač průtoku TFS-35
V technické praxi je častým úkolem kontrolovat, zda kapalina v po-
trubí proudí podle zadání. Potřebujeme-li si být jisti, zda čerpadlo 
běží, či zda neběží nasucho, popř. zda plnicí, chladicí, mazací či 
jiný proces není přerušen, je velmi výhodné instalovat do potrubí 
senzor proudění média. K tomuto účelu byl vyvinut kalorimetrický 
snímač průtoku (flow switch) TFS-35. Je možné jej použít pro mé-

Dalibor Štverka 
jednatel společnosti

Dinel, s.r.o., www.dinel.cz

Snímač průtoku TFS-35 s prodlouženým stonkem

Navštivte firmu Dinel na mezinárodní vodohospodářské 
výstavě VODOVODY–KANALIZACE v Praze, výstaviště 
PVA EXPO, která se koná ve dnech 21. 5. až 23. 5. 2019. 
Naši expozici naleznete v hale 3, stánek č. 47.

Měření hladin 
a průtoků 

www.dinel.cz

Hladinoměry

Hladinové snímače

Průtokoměry

Zobrazovače a datalogery
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Kruhové průliny jako moderní trend 
v mechanickém předčištění ČOV 

Jako všechny technologické postupy v čištění odpadních vod, i mecha-
nické předčištění ČOV prošlo a stále prochází vývojem. Dnes už ani 
na malých čistírnách většinou neuvidíme ručně stírané česle. Strojní 
stírání česlí a také lisování a případně i propírka shrabků se stává od 
určité velikosti ČOV standardem. Jemnost mechanického předčištění 
se pohybuje obvykle mezi 3–6 mm.

Takto prezentovaná jemnost čištění je však poněkud zavádějící, stej-
ně jako parametr uváděný výrobci česlí. Většina dodávaných česlí má 
totiž podélné průliny. Prezentovaná jemnost pak udává pouze jeden 
rozměr průliny a v žádném případě nezaručuje, že česlemi neprojde 
předmět s jedním rozměrem větším, než je uvedený parametr. Srov-
náme-li plochu kruhu o průměru 6 mm s plochou obdélníku o jedné 
straně 6 mm a druhé straně, závisící mj. na systému česlí, daleko větší, 
výhoda kruhových průlin je jasná.

Z hlediska možnosti použít kruhové průliny připadají v úvahu, 
vzhledem k systému čištění, prakticky pouze česle oběhové, rotační 
a šnekové. U rotačních a šnekových česlí je jejich použití poměrně 
jednoduché (systém se prakticky nemění), ale je vzhledem k jejich 
principu činnosti limitováno, stejně jako při využití podélných průlin, 
možnou výškou nátokové hladiny. Zbývají jako nejvhodnější česle 
oběhové, které mohou být nasazeny do různě širokých žlabů při růz-
ných výškách hladin (samozřejmě i tyto parametry mají své limity, 
ale v dosti velkém rozpětí).

Problémem je ale poměrně složitá konstrukce. U oběhových česlí na 
rozdíl od klasických oběhových česlí je nutno řešit spojení a obíhání 
jednotlivých segmentů z děrovaného plechu.

Firma HUBER SE tento problém vyřešila a zkonstruovala oběhové 
česle se segmenty z děrovaného plechu – EscaMax. 

Je možno je instalovat do žlabu šířky až 3 m a hloubky až 9 m. 
Jemnost čištění (průměr průliny) začíná na 3,5 mm.

V České republice byly první česle tohoto typu instalovány začát-
kem tohoto roku do dvou žlabů na ČOV Šumperk. Přestože původní 
vyměněné česle měly stejný uváděný parametr průliny 6 mm jako 
nové česle EscaMax, došlo k viditelnému zvýšení objemu zachyce-
ných shrabků.

Ing. Zdeněk Hladík
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Celkem realizoval klastr téměř dvě desítky výzkumných projektů. 
V současné době jsou v řešení vývoj mobilního energetického mik-
rozdroje, určeného především pro ostrovní systémy v rozvojových 
zemích, software pro zpracování měření při mapování vodních cest 
a software pro monitorování parametrů vodních staveb.

Klastr vznikl transformací z původní exportní aliance CREA – Czech 
Renewable Energy Alliance, která sdružovala exportně zaměřené spo-
lupracující firmy. Proto byly internacionalizační aktivity od počátku 
významnou oblastí činnosti klastru. Největších úspěchů dosáhlo 
společné působení členů a partnerů v severním Iráku. Jejich experti 
vytvořili pod hlavičkou CREA panel konzultantů pro ministerstvo 

10 let klastru CREA Hydro&Energy
Klastr CREA Hydro&Energy završil v loňském roce desetiletí své 
existence a zařadil se tak mezi tradiční uskupení. Již od svého za-
ložení v roce 2008 sdružuje klastr subjekty zabývající se inovacemi 
technologií pro vodní hospodářství. Jeho členové, společně s dalšími 
partnery, rozvíjejí technickou úroveň svých produktů 
a současně i úroveň a prestiž celého oboru jak v ČR, 
tak i v zahraničí.

Hlavní činností klastru je koordinace společných 
aktivit a řízení výzkumných projektů. Témata a zadání 
pro tyto projekty jsou vybírána z námětů předkláda-
ných členskými firmami nebo pracovními skupinami, 
které se zabývají specifickými technologickými oblast-
mi. Mezi nejvýznamnější oblasti zaměření klastru patří 
vodní energetika a bezpečnost vodních staveb. V některých případech 
se klastr pro řešení výzkumných projektů připojuje k mezinárodním 
konsorciím. Takto byly úspěšně realizovány dva projekty z programu 
CORNET v oblasti čištění odpadních vod.

zemědělství a vodních zdrojů Kurdské regionální vlády a podíleli se 
na vyprojektování několika přehrad. Významné byly také technické 
inspekce dvou největších tamních přehrad Derbendikhan a Dokan 
a dodávky měřících zařízení. Bezpečnostní situace sice aktivity klastru 
v Iráku přerušila, ale současné uklidnění umožňuje postupný návrat 
a otevírá nové příležitosti.

Druhým nejvýznamnějším teritoriem působení 
klastru je Jihovýchodní Asie. Firmy z klastru se tam 
již v minulosti dokázaly prosadit se svými produkty. 
V poslední době jsou úspěchem dodávky Strojíren Brno 
pro vodní elektrárny v Indonésii, založení společné 
firmy MaxiDive v Thajsku a nové projekty Mendelovy 
univerzity na Filipínách.

Spolupráce s regiony
Klastr CREA Hydro&Energy se snaží využít dlouholeté tradice a poten-
ciálu v oborech souvisejících s využíváním vody v průmyslu, v země-
dělství i pro veřejnost. Chce podnítit ke spolupráci inovativní firmy, 
vysoké školy a výzkumné ústavy, státní správu i regionální a místní 
samosprávu. Region jižní a střední Moravy patří v tomto směru 
k českým i evropským špičkám. Vědí to i lídři evropských inovačních 
uskupení, od kterých přicházejí nabídky ke spolupráci a k účasti na 
společných projektech. Klastr CREA Hydro&Energy se tak stal součástí 
evropského strategického partnerství klastrů pro udržitelné využívání 
přírodních zdrojů NATUREEF. S ním absolvoval v rámci programu 
COSME marketingové aktivity pro Čínu a Jižní Ameriku a dokonce 
vedl mezinárodní misi evropských firem na Filipíny. Členové NATU-
REEF dále spolupracují a připravili na příští rok projekt na podporu 
inovací pro zemědělské aktivity v městských aglomeracích. V rámci 
konsorcia má CREA na starosti samozřejmě vodu.

Protože klastr je především regionální oborové uskupení a krajské 
úřady jsou nejvýznamnějšími představiteli v regionech, snaží se 
s nimi i CREA co nejlépe spolupracovat. Poslední dobou se daří 
zapojit do aktivit klastru zástupce Jihomoravského kraje. Jeho region 
byl vybrán pro meziregionální spolupráci skupinou kolem výzkum-
ného institutu Wetsus z nizozemského Fríska. Společný projekt 
s názvem iWATERMAP podporuje rozvoj inovativního prostředí 
v oblasti vody v rámci regionu. 

Jihomoravský kraj podpořil klastr CREA jako zástupce regionu 
v konsorciu, které řeší tento projekt v rámci programu INTERREG 
EUROPE. Partneři projektu se snaží ve svých regionech ovlivnit 
regionální strategie, jako jsou Strategie JMK a RIS3, a nalézt v nich 
podporu pro inovace řešení spojených s vodou. Současně při tom 
chtějí využít zkušeností ostatních regionů a nalézt společné cesty 
a nástroje. Projekt se zaměřuje především na vytvoření „kritické 
masy“ v inovativním prostředí včetně finančních zdrojů, rozvoj lid-
ských zdrojů a meziregionální spolupráci. Jeho prvním výstupem je 
návrh na vytvoření odborného centra „VODA“ v Brně za spolupráce 
Mendelovy univerzity, VUT v Brně a SPŠ stavební, a jeho zařazení 

Prezentace technologie laserového skenování

Výzkum parametrů vibrací hradících prvků

Inspekce irácké přehrady Derbendikhan
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do evropské platformy odborného vzdělávání. Dalším výstupem 
bude projekt na posílení zájmu o „vodní problematiku“ u školní 
mládeže a veřejnosti, na jehož přípravě se podílejí kromě jiných také 
centrum LIPKA a Masarykova univerzita.

V souladu s vytyčenými prioritami Jihomoravského kraje zpra-
covává firma AQUA PROCON studii možností nakládání s kaly 
z komunálních čistíren odpadních vod v období let 2020–2024 
a v letech následujících pro posouzení strategie Jihomoravského 
kraje při zavádění nových způsobů využití čistírenských kalů. Tato 
studie bude základním informačním materiálem platným pro území 
Jihomoravského kraje, na jehož základě bude moci Jihomoravský kraj 
včetně krajského úřadu stanovit svůj strategický přístup při kontrole 
a podpoře (včetně podpory financování) zavádění nových způsobů 

využití nebo odstranění čistírenských kalů v souladu s legislativou 
účinnou v období let 2020–2024 a v letech následujících.

Pro nastávající období připravuje klastr nové projekty v oblasti 
výzkumu, internacionalizace a výzkumné infrastruktury. Přitom 
pracuje také na rozšíření sítě svých členů a partnerů a zintenzivnění 
regionální spolupráce například v Olomouckém kraji. To vše přináší 
nová úskalí a nové výzvy, kterým jsou členové klastru připraveni čelit 
společnými silami.

Ing. Břetislav Skácel
manažer klastru CREA Hydro&Energy

www.creacz.com
bret@creacz.com

Ochrana odběratelů v sektoru vodovodů a kanalizací 
pro veřejnou potřebu s poznatky z výkonu kontrolní 
činnosti Ministerstva zemědělství 

Radek Hospodka, Pavel Skřivan

Zajišťování služeb k uspokojování požadav-
ků na dodávku pitné vody a odvádění a čištění 
odpadních vod jsou v naprosté většině vnímá-
ny nejen v naší společnosti jako samozřejmost. 
Počet obyvatelstva České republiky využívající 
vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu 
(dále také jen „VaK“) se každoročně zvyšuje. 
Dle statistických údajů za rok 2017 bylo při-
pojeno na vodovody téměř 10,03 mil. obyvatel, 
což představuje cca 95 % z celkového počtu 
obyvatel ČR. V domech připojených na ka-
nalizaci žilo téměř 9,05 mil. obyvatel, tj. cca 
86 % z celkového počtu obyvatel ČR. Jednou 
ze zásadních povinností každého vlastníka 
VaK je zajistit jejich plynulé a bezpečné pro-
vozování. Je věcí každého vlastníka VaK, jak 
tuto povinnost zabezpečí. Pokud vlastníci 
VaK budou odpovědně plnit své povinnosti, 
předejdou a minimalizují tím riziko sporů 
mezi poskytovateli služeb a jejich zákazníky 
(odběrateli) obecně. Bez ohledu na tyto zásadní 
předpoklady nelze však v sektoru vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu opomíjet 
význam ochrany odběratelů odpovídající vý-
znamu poskytovaných služeb.

Zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích
Problematika VaK je řešena samostatným zá-
konem již od r. 2002. Tímto zákonem je zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (dále také jen „ZVK“), který mj. věcně 
upravuje některé poměry vznikající při rozvo-
ji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací 
sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, ja-
kož i působnost orgánů územních samospráv-
ných celků a správních úřadů na tomto úseku. 
Zákon zahrnuje řadu ustanovení, která přímo 
nebo i nepřímo souvisejí s ochranou odběra-
tele. Ochrana odběratele (či spotřebitele) je 
upravena i v dalších právních předpisech ČR, 
například v zákoně o ochraně spotřebitele, 
v občanském zákoníku apod. 

Cílem tohoto příspěvku je stručný výčet 
rozhodujících povinností vlastníků vodovodů 

a kanalizací a jejich provozovatelů, které sou-
visejí právě s ochranou odběratele podle ZVK.

Odběratel
Odběratelem je zpravidla vlastník pozemku 
nebo stavby připojené na VaK. Odběratel je 
z podstaty poskytované služby a z podstaty 
prostředí přirozeného monopolu v této ob-
lasti vždy v postavení slabší smluvní strany. 
Z tohoto důvodu je znevýhodnění odběratele 
zčásti kompenzováno zavedením určitých 
prvků jeho ochrany. Ne vždy je však samotní 
odběratelé znají, umí je správně používat či je 
nezkresleně interpretují. To je ale v praxi časté 
a vcelku i pochopitelné. 

O jaké prvky ochrany odběratele 
zejména jde?

Povinnost umožnit připojení na 
vodovod nebo kanalizaci 

Každý vlastník VaK, popřípadě provozovatel, 
pokud je k tomu vlastníkem VaK zmocněn, je 
povinen umožnit připojení na vodovod nebo 
kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvá-
dět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud 
to umožňují kapacitní a technické možnosti 
těchto zařízení. Zároveň je zásadní, že při-
pojení vodovodní nebo kanalizační přípojky 
a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody 
nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí 
být podmiňováno vyžadováním finančních 
nebo jiných plnění. 

Povinnost uzavření písemné smlouvy 
o dodávce vody nebo odvádění 
odpadních vod, povinné náležitosti
Pokud je pozemek nebo stavba připojena na 
vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními 
předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření 
písemné smlouvy. Vlastník VaK, popřípadě 
provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem 
zmocněn, je povinen s odběratelem uzavřít 
písemnou smlouvu o dodávce vody nebo 
odvádění odpadních vod. ZVK v § 8 odst. 16 
a odst. 17 přímo definuje povinné náležitosti 

těchto smluv. Smlouva o dodávce pitné vody 
musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, 
smluvní strany, vlastníka a provozovatele 
vodovodu, vlastníka přípojky a připojené 
stavby nebo pozemku s určením místa, počet 
trvale připojených osob, stanovení podmínek 
dodávky, limity množství dodávaného a množ-
ství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil 
přípojky, tlakové poměry v místě přípojky 
(maximální a minimální), ukazatele jakosti 
(minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku 
a dusičnanů), způsob stanovení ceny a jejího 
vyhlášení, způsob fakturace a způsob plateb, 
možnost změn a dobu platnosti smlouvy. 
Analogicky smlouva o odvádění odpadní vody 
(nebo smlouva o odvádění a čištění odpadní 
vody) musí obsahovat alespoň předmět smlou-
vy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele 
kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stav-
by nebo pozemku s určením místa, počet trvale 
připojených osob, stanovení podmínek odvá-
dění nebo odvádění a čištění (limity množství, 
způsob stanovení množství, limity znečištění), 
způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, fak-
turace záloh a způsob plateb, možnost změn 
a doba platnosti této smlouvy. V ostatních 
otázkách umožňuje zákonná úprava smluvní 
volnost s určitými omezeními, kterými je to, že 
smlouvy nesmějí být v rozporu s jinými práv-
ními předpisy a současně vlastník vodovodu 
nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, 
pokud byl k uzavírání smluv zmocněn, nesmí 
při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dob-
rými mravy. Význam smluv spočívá zejména 
v navození právních jistot smluvních stran. 
Důležité je informování o právech a povinnos-
tech obou smluvních stran. Tím, že odběratel 
je slabší smluvní stranou, musí být kladen 
důraz zejména na srozumitelnost a jednoznač-
nost smluvních ustanovení běžnému odběra-
teli. U vlastníka nebo provozovatele VaK lze 
oprávněně očekávat vyšší míru znalostí jak 
právních předpisů, tak i odborné problematiky. 
Tuto výhodu nesmí poskytovatel služby vůči 
odběrateli zneužívat a je naopak povinen dbát 
na to, aby jednotlivá ustanovení smlouvy byla 
pro odběratele srozumitelná a předvídatelná. 
Taková smlouva má zásadní význam pro sku-
tečnou ochranu odběratele.

Oprávněnost přerušení nebo omezení 
dodávky vody nebo odvádění odpadních 
vod
Je jasné, že nelze nikdy vyloučit potřebu 
přerušení nebo omezení dodávky vody nebo 
odvádění odpadních vod. ZVK taxativně 
stanovuje v § 9 odst. 5 až odst. 11 práva a po-
vinnosti provozovatele, kdy tyto služby může 
provozovatel přerušit a jaké má v těchto přípa-
dech provozovatel vůči odběrateli související 
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povinnosti. Jedná se o velmi důležitá ustano-
vení, kde jejich správná aplikace v praxi musí 
vést k předcházení sporů. 

Měření množství dodávané vody, 
pochybnosti o správnosti měření
Měření množství dodávané pitné vody od-
běrateli vodoměrem je důležitou činností 
při ochraně odběratele v souvislosti s po-
skytováním služby dodávky pitné vody. Jde 
nejen o údaje potřebné pro fakturaci služby, 
ale současně umožňuje stanovit výši úhrady 
odběratelem nejspravedlivějším možným 
způsobem. Odečty nebo výměny vodoměrů 
jsou zdrojem poměrně častých sporů. Proble-
matické často bývají i reklamace správnosti 
měření vodoměru. Informovanost odběratele 
a současně dodržování zákonných postupů 
vlastníkem nebo zmocněným provozovatelem 
je kvůli ochraně odběratele velmi důležitá. 

Ochrana odběratele blíže vymezená 
v § 36 ZVK – právo na informace 
ZVK upravuje přímo ochranu odběratele 
v § 36. Kromě již uvedeného práva na uza-
vření písemné odběratelské smlouvy a zákazu 
diskriminace odběratele spojuje toto zákonné 
ustanovení ochranu odběratele i s jeho prá-
vem na informování. Vlastník nebo provozo-
vatel je povinen sdělit obecnímu úřadu tyto 
údaje, které budou k dispozici odběrateli, o:
• rozsahu zmocnění předaných identifikova-

ným vlastníkem vodovodu nebo kanalizace 
identifikovanému provozovateli smlouvou 
podle § 8 odst. 2,

• jakosti a tlaku dodávané pitné vody a maxi-
mální míře znečištění odváděných odpad-
ních vod s uvedením místa zveřejňování 
aktuálních informací,

• způsobu zjišťování množství odebírané 
vody včetně stanovení způsobů umístění 
vodoměrů, způsobu zjišťování množství 
odpadních vod, výpočtu odváděných sráž-

kových vod a o možných výjimkách,
• technických požadavcích na vnitřní vodo-

vod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných 
materiálů pro vnitřní rozvod,

• technických požadavcích na přípojky,
• fakturaci, případné zálohové platbě a o způ-

sobu vyúčtování,
• rozsahu a podmínkách odpovědnosti za 

vady, způsobu a místě jejich uplatnění, 
včetně nároků vyplývajících z této odpo-
vědnosti (reklamační řád),

• možnostech přerušení nebo omezení 
dodávky vody a odvádění odpadních vod  
a o podmínkách náhradních dodávek vody 
a náhradního odvádění odpadních vod  
a údajích o způsobu informování osob, 
které tyto služby využívají,

• případných smluvních pokutách.

Právo odběratele na informace o ceně 
pro vodné a stočné 
Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípa-
dě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem 
zmocněn, je povinen nejpozději do 30. dubna 
kalendářního roku způsobem uvedeným v pro-
váděcím právním předpisu zveřejnit porovnání 
všech položek výpočtu ceny podle cenových 
předpisů pro vodné a stočné a dosažené skuteč-
nosti v předchozím kalendářním roce. Vykáza-
ný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných 
musí být zdůvodněn. Povinnost zveřejnit 
informace podle odstavce 4 nebo 5 se považuje 
za splněnou okamžikem předání údajů obecní-
mu úřadu obce, které se týká. Obec je povinna 
informace zveřejnit na úřední desce obecního 
úřadu bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů, 
na dobu nejméně 30 kalendářních dnů.

Některé poznatky z výkonu 
kontrolní činnosti Ministerstva 
zemědělství
Ministerstvo zemědělství při kontrolní čin-
nosti narazilo na případy, kdy vlastník nebo 

provozovatel neměl uzavřeny s odběrateli 
příslušné odběratelské smlouvy. Přestože se 
nejedná o častá zjištění, jde o závažný nedo-
statek v ochraně odběratele. Častějším zjiš-
těním bývá neúplnost odběratelských smluv 
z hlediska povinných náležitostí, jejich ne-
jednoznačnost nebo nesrozumitelnost nebo 
formulace zavdávající podezření na možné 
zneužití výhodnějšího postavení vlastníka 
nebo provozovatele vůči odběrateli. Poměrně 
častým nedostatkem je neinformování odbě-
ratele o právu reklamovat vodoměr a o všech 
možnostech a podmínkách, za kterých je 
možno reklamaci uplatnit. V některých 
případech si vlastníci nebo provozovatelé 
upravují nepřípustným způsobem zejména 
svá práva a povinnosti související s přeru-
šením dodávky pitné vody nebo odvádění 
odpadních vod. Jsou poměrně časté případy, 
kdy vlastník nebo zmocněný provozovatel 
nevyhotoví správně porovnání všech polo-
žek výpočtu ceny podle cenových předpisů 
pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti 
v předchozím kalendářním roce a tento do-
kument nezašle ke zveřejnění příslušnému 
obecnímu úřadu.

Závěr
Ministerstvo zemědělství klade velký důraz 
na to, aby zajistilo zákonnou ochranu odbě-
ratelů, a to jak při své kontrolní činnosti, tak 
i při řešení podnětů a podání jednotlivými 
odběrateli. 

Ing. Radek Hospodka  
(autor pro korespondenci)

RNDr. Pavel Skřivan
Ministerstvo zemědělství

odbor hlavního regulátora a vrchního 
dohledu sektoru VaK

Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Radek.Hospodka@mze.cz
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Recyklovat odpadní vodu? Ano, nebo ne?

Intenzivně je nyní v Evropě diskutováno 
připravované nařízení o recyklaci vody (dále 
jen Nařízení). Vodní hospodářství se proto roz-
hodlo oslovit některé odborníky, aby se k věci 
vyjádřili formou diskuse. Zadání bylo ze strany 
redakce co nejjednodušší: Proč recyklovat/Proč 
nerecyklovat? Za jakých podmínek? Jaká je 
situace ve světě?

Diskuse se zúčastnili: Ondřej Beneš (Veolia 
ČR, člen představenstva SOVAK ČR a EurEau), 
Miroslav Kos (specialista SMP CZ, a.s., pro 
oblast vody a čistírenských kalů), Pavel Pun-
čochář (odborný pracovník sekce vodního 
hospodářství Ministerstva zemědělství, který 
přednáší také na ČZU v Praze a na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích), Jiří Wan
ner (profesor technologie vody na VŠCHT 
Praha a vedoucí odborné skupiny CzWA pro 
čištění a recyklaci městských odpadních vod). 
Měl být ještě přítomen Michal Krátký (vedoucí 
útvaru povrchových a podzemních vod na Po-
vodí Vltavy, s. p., a předseda zkušební komise 
pro vodní hospodářství Institutu pro veřejnou 
správu Ministerstva vnitra), ale ze závažných 
důvodů se nemohl zúčastnit. Poslal ale písem-
né podklady, které otiskujeme na konci článku. 

Redakci Vodního hospodářství je jasné, že 
spektrum pozvaných odborníků není komplet-
ní. Jistě by své zásadní teze mohli říci odborníci 
z MŽP, VÚMOP, čistírníci z praxe, zástupci 
hygieny, zemědělci… Pokud by všichni tito 
ctihodní odborníci a odbornice byli pozváni, 
pak by se diskuse „rozplizla“. Věříme, že je 
následující řádky inspirují k tomu, aby se k věci 
vyjádřili i z jejich pohledu. Rádi tato stanoviska 
otiskneme. Věříme, že to přispěje k tomu, aby se 
s vyčištěnou odpadní vodou nakládalo správně 
a bezpečně.

Stránský: Nejdříve prosím jednotlivé účast-
níky, aby přišli s úvodními tezemi.

Wanner: Možná ne všichni čtenáři Vodního 
hospodářství jsou detailně seznámeni s pro-
blémem, tak nejdříve problematiku recyklace 
krátce uvedu. Recyklace není nové téma ani 
u nás, natož ve světě. Existují světové normy 
stanovující minimální kvalitu recyklované 
vody pro nové použití. Jde zejména o normy 
Světové zdravotnické organizace a Meziná-
rodní asociace pro vodu (IWA). Mají velice 
dobře zpracovanou metodickou část, jak by 
jednotlivé státy měly postupovat při tvorbě 
národní legislativy. Připravované Nařízení 
se s těmito dokumenty částečně kryje. Nej-
dokonaleji propracované směrnice pro opě-
tovné použití recyklované vody mají v USA 
a v Austrálii, kde problém nedostatku vody 
byl a je velice aktuální. Situace v Evropě byla 
nejednotná. Řada států v EU má své národní 
předpisy, upravující zejména, jak použitou 
vodu využít k závlahám. Jde o státy jako třeba 
Španělsko, Itálie, Malta, Kypr, Řecko. Předpisy 
nebyly jednotné, i když částečně reflektovaly 
doporučení WHO, takže třeba z hlediska bak-
teriologické kvality byly souměřitelné. V ČR 

jsme žádný právní předpis k věci neměli a bo-
hužel do dnešní doby ani nemáme, ačkoliv 
náš zákon o vodách č. 254/2001 Sb. obsahuje 
deklaratorní formulaci, kterou jsme převzali 
ze směrnice EU o městských odpadních vo-
dách. Tam se praví, že vodoprávní orgány při 
povolování vypouštění odpadních vod mají 
přednostně přihlížet k jejich opětovnému vy-
užití. Ovšem sám vodní zákon jiné využití vod 
v rámci povolovacího procesu dle § 8 zákona 
neumožňuje, což je velký paradox. A navíc 
žádný další konkretizující právní předpis na 
to nenavazuje. 

Osobně jsem proto přivítal, když se v EU 
začalo hovořit o nějakém společném před-
pisu. Návrhu, který se nyní v Evropě velice 
intenzivně diskutuje, předcházelo několik let 
studií, které prováděly renomované týmy. EU 
má svoje společné výzkumné centrum v Itálii. 
Zapojeny byly také významné vysoké školy, 
jako třeba Technická univerzita v Mnichově. 
Na základě těchto doporučení vznikla v roce 
2017 zpráva o minimálních požadavcích na 
kvalitu recyklované vody pro zavlažování 
v zemědělství a doplňování akviferů. Násled-
ně EU přistoupila k návrhu Nařízení, který 
vyšel v květnu 2018. Od té doby je intenzivně 
diskutován. Prošel velice podrobnou oponen-
turou v Evropském výboru regionů. Tam jsme 
jako ČR měli možnost se do procedury více 
zapojit. Předkladatelem byl zpravodaj Výboru 
Ing. Vlasák (zároveň ředitel SOVAK ČR) se 
zkušenostmi z oboru VaK, regionální i mezi-
národní politiky. K návrhu se sešla spousta 
připomínek snad ze všech členských zemí. 
Výsledkem bylo doporučení, které upozorňo-
valo na dvě slabiny navrhovaného Nařízení. 

Za prvé, Nařízení v původním textu kladlo 
veškerou zodpovědnost za kvalitu recyklované 
vody na provozovatele zařízení na recyklaci, 
ačkoliv už nemohl kvalitu vody ovlivňovat 
poté, co opustila jeho systém a byla předána 
provozovateli distribučního systému a nako-
nec konečnému uživateli a hlavně nemohl 
ovlivnit ani způsob užití recyklované vody. 
Druhou intenzivně diskutovanou záležitostí 
bylo to, že když už jsme stanovili velice přísné 
požadavky na kvalitu vody, kterou můžeme 
zavlažovat třeba i konzumovanou zeleninu, 
tak proč bychom tuto vodu nemohli použí-
vat i k jiným účelům, jako je třeba zalévání 
městské zeleně? Proto vzešel požadavek na 
rozšíření záběru Nařízení i pro různá použití 
ve městech a další environmentální účely. 
Bylo to projednáváno v odborných orgánech 
Evropského parlamentu (EP). V současnosti 
je na stole kompromisní materiál, ke kterému 
jednotlivé státy zaujímají svoje pozice. Mě 
zklamala česká pozice snažící se víceméně vy-
mínit, aby toto Nařízení nemuselo v ČR platit. 
Je paradox, že postupujeme proti duchu tohoto 
Nařízení. EU ho projednává proto, aby se sjed-
notily podmínky na trhu. Stávalo se totiž, že 
některé státy odmítaly přijímat produkty, které 
byly vypěstované na polích zavlažovaných 

vyčištěnou odpadní vodou, s poukazem na 
to, že nemají národní legislativu, a nemohou 
proto nezávadnost produktu ověřit. To bylo 
v rozporu s pravidly jednotného trhu, proto 
se Nařízení o jednotný přístup snaží. 

Když se vrátím do ČR, tak si uvědomme, 
že už nyní jsou u nás na trhu produkty, které 
jsou zavlažované vyčištěnou odpadní vodou. 
Musíme přitom spoléhat, že národní předpisy 
v zemích producentů jsou v pořádku. Kdyby 
existoval jednotný evropský předpis, tak by 
to bylo určitě lepší. V ČR se o té problematice 
mluví řádově 10–12 let. Poslední roky se ta 
diskuse zintenzivňuje úměrně tomu, jak se 
stále více projevuje sucho. Mě na stanovisku 
českých orgánů, které o tom rozhodovaly, mrzí 
bagatelní přístup: „My přece jako republika 
máme vody dost! Kdyby se všechna voda 
v ČR zadržela, tak máme spousty vody, nepo-
třebujeme proto žádný jiný zdroj vody.“ Měli 
bychom na republiku hledět i lokálně, jsou 
už i u nás dnes místa, kde je vody nedostatek. 
Bez existence právního podkladu se už dnes 
vyčištěné odpadní vody recyklují, existují pře-
ce závlahy, které vyčištěnou odpadní vodou 
používají na zeleň, ale i v zemědělství. Vzato 
do důsledků, tak veškerá závlahová voda 
z řek je svým způsobem vodou recyklovanou, 
protože říční voda už není čistá říční voda, je 
to směs vyčištěné odpadní vody. Kdybychom 
byli schopni nastavit takové limity, aby i vy-
pouštěná odpadní voda splňovala požadavky 
pro recyklaci, tak bychom nemuseli řešit 
problém, jak zavlažovat říční vodou, protože 
vyčištěná odpadní voda by požadavky spl-
ňovala už při vlastním vypouštění. To je můj 
pohled na situaci, která je podle mého názoru 
v Evropě a v ČR. 

Stránský: Pan profesor měl shrnující vstup. 
Chtěl byste, pana Beneši, jako soused pana 
profesora, ho doplnit?

Beneš: Omlouvám se za drobné, ale nutné 
odbočení a rád bych se Vás možná provoka-
tivně v souvislosti s recyklací vody zeptal: Má 
voda či její molekula paměť? (Většina disku-
tujících přitakává, že voda nějakou formu pa-
měti má.) Dobře, další otázka: Je voda vzniklá 
srážkami z odparu vodních ploch vhodná pro 
další použití? 

Kos: Když se ty mikroorganismy neodpařily, 
tak tato voda paměť nemá…

Beneš: Tady máme názor, že voda paměť 
nemá. Jsou lidé, kteří tvrdí, že voda paměť má, 
že molekula vody je schopná otiskovat určité 
informace, které byly do té vody vloženy. Voda 
se odpařila, je v mraku, vyprší dolů, je ta voda 
vhodná pro další použití? Samozřejmě je! 
Téměř určitě obsahuje atmosférické depozice, 
dále rozpuštěné plyny z okolí, disociované for-
my např. oxidů síry či dusíku, příp. bakteriální 
a další znečištění po kontaktu s povrchem. Ale 
asi se shodneme na tom, že po dopadu na zem 
je vhodná pro další využití i přes postupně 
nasbírané znečištění. 

A nyní se ptám: Když oddestiluji znečiště-
nou odpadní vodu, je ta voda vhodná pro další 
použití? Garantuji vám, že je to destilovaná 
voda, ale vznikla z odpadní vody. Zkuste mi 
odpovědět podle srdce, jak to vnímáte? (Smí-
šená reakce přítomných) Dobře, tak jaký je 
rozdíl mezi vodou destilovanou a vodou, která 
projde membránou o porozitě 0,1 nanometru? 
Jde o oddělování ne na molekulární, ale již na 
iontové úrovni! Odstranění bakterií, virů a lá-
tek s většími molekulami je při správné funkci 
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membrány 100%! I prvky, jako třeba vápník, se 
již zachycují v retentátu s vysokou účinností. 
Při kombinaci membrány a automatizované-
ho řídicího systému s detekcí průniku vám 
dávám garanci, že neprojde žádná organika. 
Je tato voda vhodná pro další použití? Jaký je 
rozdíl mezi vodou destilovanou a tou vzniklou 
filtrací? Jsem vzděláním chemik a vím, že voda 
prošlá „reverzkou“ je lepší než destilovaná. 

Punčochář: Také všechny lékařské fakulty 
používají takovouto vodu…

Beneš: A jsme u toho! Bavíme se o tom, zda 
existují metody, které pro můj pocit (a jsme 
zpátky u otázky paměti vody) komfortu jsou 
schopné vyrábět recyklovanou vodu v té 
nejvyšší kvalitě. Pro spoustu podniků vyrá-
bíme z vody odpadní vodu, kterou používají 
v dalším systému. Jakou metodu k tomu 
používáme? Metodu postupného snižování 
znečištění. Existuje dnes terciální čištění, 
kvartérní čištění. Cestou je překonat psycho-
logickou bariéru mezi tím, co vnímáme jako 
čistou vodu spadlou z nebe, a vodou vzniklou 
z odpadní vody. Proto jsem chtěl, abychom 
se zamysleli nad tím, co lidé vnímají jako 
bariéru použití. Dešťová voda naprší, pak je 
potůček. Asi nikdo nebude mít problém tuto 
vodu vnímat po úpravě jako vodu pitnou. Ale 
u vody destilované začneme přemýšlet, že to 
vzniklo z něčeho nepitelného, nebezpečného. 
Když proces dobře nastavíme, zajistíme bari-
éry tak, jak určuje systém rizikové analýzy, 
tak neprojde byť jediná molekula problema-
tických látek do vyrobené vody. Přesto je 
zcela individuální naše vnitřní nastavení, jak 
k této vodě přistupovat. Sám vím, jak je těžké 
poprvé se napít vody přímo vzniklé z vody 
odpadní! U nás odborníků je možná ta hranice 
posunutá, ale běžných člověk zvolá: „To bych 
v životě nepil!“ 

Připomenu ještě nějaká data. Vodárny vyrobí 
ročně zhruba 580 miliard litrů pitné vody pro 
veřejné vodovody. Nepočítám malé studny. 
Nepočítám ani průmysl. Už vůbec nepočítám 
spotřebu vody pro energetiku, která využívá 
povrchové vody podstatně více než VaKy. Tato 
voda je v tuto chvíli k dispozici. My se bude-
me bavit o tom, jestli ano nebo ne a za jakých 
podmínek jsme schopni toto množství vody 
znovuvyužívat. Pro mě je pojem odpad spojený 
se zákonem o odpadech, který navazuje na 
Waste Directive. Říká, že odpad je něco, čeho 
se chci zbavit, ale v okamžiku, kdy se něčeho 
nechci zbavit, ale znovuvyužít, tak už to není 
odpad! To je další skutečnost, kterou bychom 

si měli uvědomit. Když mám jasně stanovené 
další znovuvyužívání „materiálu“, tak přestá-
vá být odpadem. To je něco, co česká právní 
úprava ve vztahu k vodě nezná. Jak řekl pan 
profesor, § 38 v současném znění zákona č. 
254/2001 Sb. (vodní zákon) říká, že neexistuje 
žádné další využití odpadních vod v rámci po-
volovacího procesu mimo jejich vypouštění do 
vod podzemních nebo povrchových. Ač je to 
absurdní, legální cesta, jak pro recyklaci získat 
vodoprávní rozhodnutí dle vodního zákona, 
prostě neexistuje. To je podle mého v rozporu 
s Balíčkem pro oběhové hospodářství, který 
byl přijat EU v létě minulého roku. 

Tedy shrnu-li svou možná nepatřičnou 
vsuvku, tak máme data, máme bariéry psycho-
logické i technické, s kterými se musíme nějak 
vypořádat, pokud chceme podpořit recyklaci, 
a máme tu stávající právní stav, který není 
zcela v pořádku.

Punčochář: Mám-li odpovědět na otázku 
pana redaktora „Recyklovat vodu? Ano, nebo 
ne?“, tak musím hned na začátku říci, že už 
nyní recyklujeme veškerou vodu, protože po 
vyčištění se znovu vypouští zpět do vodních 
toků, odkud ji znova využíváme, jde o tzv. 
nepřímou recyklaci. Je pozoruhodné, že toto 
nikdo nebere jako recyklování. Dále, když se 
má recyklovat v pojetí, o kterém se tady mluví, 
tedy tyto odpadní vody nevypouštět znovu do 
recipientu, ale využít je ještě jednou někde 
jinde, tak se většinou hovoří o zemědělství. 

Obecně řečeno nemám s recyklací žádný 
problém, nebude-li škodit přírodě a člově-
ku. Když mi někdo dává nálepku, že nechci 
recyklaci, tak odpovídám: „Ano, nechci ji za 
současného technologického stavu čištění 
odpadních vod!“ Předřečník zmínil reverzní 
osmózu. Když bude voda takto vyčištěna, pak 
není vůbec problém tu vodu užít kdekoliv. Do-
kud ale budu naživu, tak za současného stavu 
technologií čištění odpadních vod nebudu 
připouštět, aby se tyto vody dávaly na pole 
k závlaze, protože mnoho studií naznačuje, že 
do plodin cizorodé látky přecházejí. Je samo-
zřejmě otázka, jestli sním kilo, pět nebo deset 
kilo rajských, která jsou takto kontaminovaná. 
Nebezpečím je i to, že tyto látky nemusí mít 
prahové koncentrace. Je to obdobné tomu, že 
jsou limity pro dusičnany 50 mg/l, pro malé 
děti ještě méně, a přitom jakmile odrostou, 
tak jedí pravidelně párky, kde těch nitrátů je 
nesrovnatelně více. 

S ohledem na to, že o mikropolutantech 
(zbytky léčiv, hormonů atd.) se velmi málo 

ví, tak bych byl velmi opatrný. Zaráží mě to, 
že připravované Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady vůbec nebere v potaz obsah 
preambule Rámcové směrnice vodní politiky 
(2000/60/ES), kde se říká: „Při identifikaci 
prioritních nebezpečných látek má být vzat 
v úvahu princip předběžné opatrnosti opírající 
se zejména o určení všech potenciálně nepří-
znivých vlivů příslušného výrobku a odborné 
posouzení rizika. Členské státy mají přijmout 
opatření k odstranění znečišťování povrcho-
vých vod prioritními látkami k cílenému 
snižování znečišťování…“ Jak je možné, že 
se připravuje nařízení, které má umožnit 
recyklovat? Příprava Nařízení přes podklady 
z Výzkumného centra EU (Joint research cen-
ter ), který tu pan profesor citoval, skončila na 
straně 40 v kapitole „Compounds of emerging 
concern (tedy „Sloučeniny vzbuzující, vy-
tvářející, obavy“), kde je pouze řečeno, že se 
o tom málo ví a že by se mělo dále studovat… 
Čili: Když za takovýchto okolností má Nařízení 
vzniknout, pak se nedivím, že tam je klauzule, 
že ten, kdo bude odpadní vodu čistit a ten, 
kdo jí bude pro závlahy používat, zajistí, že je 
nezávadná a že nad tím vším ještě bude úřad 
(orgán), který to potvrdí na národní úrovni. 

Takže v poslední fázi přípravy začala řada 
zemí kličkovat. Třeba Rakousko začalo říkat: 
Ono vlastně to Nařízení říká, že bychom to 
měli dělat, ale podmínky jsou nejasné. Máme 
zodpovídat za to, že to bude v pořádku, ale 
když proto budeme mít přísnou legislativu 
a nedovolíme to, tak nás ještě budou popota-
hovat, že to Nařízení neprovozujeme? Znova 
opakuji: Nevadí mi recyklace pro závlahy, 
pokud ta voda bude vyčištěna tak, že tam 
nebudou škodlivé látky, včetně mikropolu-
tantů. Když někdo uvažuje o recyklování pro 
zemědělské účely, zmiňuje Španělsko. Mám ze 
Španělska údaje, že z objemu vody používané 
ve Španělsku na závlahy představuje recyklo-
vaná voda 2,5 %! Takže o co vlastně jde? Ptám 
se, kde ten tlak vzniká a proč vzniká zrovna 
také u nás? Třeba použití recyklované vody na 
nějaké golfové hřiště po nějakém předčištění 
mi tak moc vadit nebude, pokud se ta tráva 
nebude dále spotřebovávat. Mně recyklace 
nevadí, ale vadí mně závlahy nedokonale 
vyčištěnou odpadní vodou a ta v současném 
stavu technologií ČOV takovou je. Pokud se 
budeme zabývat tím, že rozšíříme technologie 
čištění odpadních vod (i to nepřímé recyklo-
vání do recipientu je třeba zlepšit), tak jsem 
všemi deseti pro!

VN Pařížov v srpnu 2018 (archiv Povodí Labe) Obdobný pohled na VN Rozkoš v říjnu 2018
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Kos: Navážu na pana doktora Punčocháře. 
Devátá zpráva EP o stavu provádění Směrnice 
91 a navazující Nařízení EP o minimálních 
požadavcích na opětovné používání vody 
uvádí, že pokud by se recyklovalo 50 % vy-
produkovaných odpadních vod v Evropě tak to 
představuje maximálně 5 % přímého odběru 
z vodních toků a vodních nádrží. Protože 
50% recyklace je nereálné číslo, tak se bavíme 
o objemech do jednoho procenta vyčištěné 
odpadní vody, které lze použít v oblastech ma-
jících vodní deficit. Pro území s vodním bla-
hobytem jsou to marginální hodnoty. Neříkám 
tím, že v určitých lokálních souvislostech je 
recyklace možným řešením, že je to zajímavé 
u průmyslových závodů, ale není to primárně 
voda pro závlahu. 

Druhý můj pohled je, že nejúčinnějším, 
a současně legislativně průchodným je u nás 
tzv. nepřímé znovuvyužívání, tedy vypouš-
tění kvalitně vyčištěných a hygienizovaných 
odpadních vod do toků. Nemusíme budovat 
žádné distribuční zavlažovací systémy, ty už 
jsou vybudovány. Vodu z toku jsme schopni 
odebrat a zavlažovat s ní, kde je potřeba. Vy-
hovuje to i naší právní úpravě. 

Třetí problém je to, že naše legislativa 
zrušila možnost tzv. jiného zneškodňování 
odpadních vod. Tedy já ji mohu vypouštět 
jen do toků nebo do podzemní vody. To je 
třeba vyřešit, protože všechna přijatá opatření 
a připravovaná „suchá“ novela VZ nenaplňuje 
tento požadavek, který je dán vodním záko-
nem po novelizaci zákonem č. 113/2018 Sb.

Takže bychom se měli zabývat tím, jak 
je velký ten problém, jestli je legislativně 
průchodný. Nepochybuji o tom, že jsme to 
schopni technicky zvládnout, to není klíčový 
problém. Je to ale otázka ceny takovéto vody, 
odpovědnosti za kvalitu vody (té se bude 
samozřejmě každý chtít zbavit) a samozřej-
mě je třeba zvažovat, jestli to politicky bude 
podpořeno nebo ne. Z informací kolem mě 
se mi jeví, že je to směrováno (logicky) na 
upozorňování na rizika, upozorňování na to, 
že by to výzkumná sféra opravdu měla řešit 
a zkoumat. Ale administrativně a ekonomicky 
to zvládnout zatím není vůbec na stole.

Stránský: Pane doktore, zmínil jste princip 
předběžné opatrnosti v přístupu k recyklování. 
Jindy argumentujete, že je třeba být připravený 
a už dnes připravovat přehrady. Ano, ty od 
chvíle záměru až k jejich realizaci vyžadují 
řádově deset let. Zavedení recyklace by také ne-
bylo možné ze dne na den, trvalo by roky. Není 

v tom protiklad? Nebylo by vhodné se tomu 
zavádění recyklace do praxe věnovat už dnes?

Dále: Já se hrdě hlásím k tomu, že jsem 
z vesnice. Já tou krajinou procházím a vidím 
roztroušenou zástavbu, kolem níž není žádná 
vodoteč. Co oni s tou odpadní (třeba i vyčiš-
těnou vodou – je otázka, jak funkční takové 
čistírny jsou) vodou mají dělat? Za nehorázné 
prostředky je mají vyvážet na nějaké velké 
ČOV? Je to nepochopitelné, obzvlášť když na 
okolních loukách se pasou desítky, možná 
někdy i stovky krav, které jsou plné antibiotik.

Punčochář: Nemůžeme srovnávat louky, na 
kterých se pase (a ovšemže i udělá svoji potře-
bu) dobytek, s vodou splaškovou vyčištěnou 
maximálně dvoustupňově a představovat si, 
že s ní budeme zalévat plodiny. V odpadní 
vodě je tolik cizorodých látek, které jsme dříve 
neuměli stanovit, a nikdo zatím neřekl ani 
u jednotlivých látek, jaké představují riziko, 
neřku-li u jejich metabolitů a směsí. Já se ří-
dím předběžnou opatrností a jelikož existují 
technologie, jak se těchto látek zbavit téměř 
dokonale, tak bych šel na to tímto způsobem. 
U nás z celkového množství povrchových 
zdrojů vody, které jsou k dispozici, použí-
váme pro přípravu pitné vody cca 5 až 9 % 
(v závislosti na srážkových úhrnech v různých 
letech). Proč tedy takový boom snah tato pro-
centa muset využít, když to má takové možné 
důsledky? Proč?

Wanner: Jestli mohu odpovědět: Jsou oblas-
ti, kde nepřímou recyklaci opravdu provádět 
nebudu moci, protože tam vodoteč není, nebo 
bude v létě mít minimální průtok neumož-
ňující závlahy. Když už nic, tak tyto lokální 
podmínky bude stejně třeba ošetřit právně. 
Já nevím, proč bychom nemohli mít právní 
předpis, který by upravoval i těch „jen“ něko-
lik procent potřeby. Právní systém by měl být 
pro celou republiku stejný a jestliže to někdo 
chce dělat, protože nemá jinou možnost, tak 
mu to musíme umožnit. Ale musí to být pod 
kontrolou nějakého úřadu, aby se do toho 
nedostala, jak se říká, nějaká divočina.

Kolega Beneš se zamýšlel nad tím, jakou 
vodu jsme ochotni pít, kde je naše bariéra. 
Obecně se bariéra posouvá podle toho, jak 
moc máte k dispozici věc, o kterou se jedná. 
Když bude málo vody, tak se bariéry budou 
posouvat směrem k větší toleranci způsobů 
výroby vody. Vojáci si v bojových podmínkách 
musí vodu vyrábět ze své moči. Bariéry mají 
naprosto jinde, než zhýčkaní lidé ve městech. 
Ti by se takové vody nikdy nenapili. Ale 

nechte je někde čtrnáct dní v podmínkách 
s omezenými zdroji vody, a ta jejich bariéra se 
posune. Proto nebagatelizujme ten problém. 
Ten tady je a bude se do budoucna zvětšovat, 
byť ne v celorepublikovém průměru. Ano, 
napadá u nás 500 až 700 mm vody ročně. 
Ale za prvé to nenapadá všude a za druhé ne 
všude jsou ty zdroje využitelné. Nechme to 
právní prostředí vyvinout tak, aby recyklaci 
umožňovalo v případě potřeby.

Punčochář: Pane profesore, pojďme se 
dohodnout: Recyklace ano, ale až se zajistí, 
že nebude ta voda kontaminovaná tím, o čem 
nevíme, jaký to může mít dlouhodobý vliv 
na člověka. Pojďme se orientovat na vývoj 
takových postupů, že za finančně únosných 
prostředků se budou moci aplikovat vhodné 
technologie. Pak se o tom bavme! Na území 
ČR problémem není – pokud tedy nebudeme 
všichni křičet, že nechceme žádnou přehra-
du – ty povrchové vody zachytit, dokonce 
i v místech, jako je jižní Morava nebo Rakov-
nicko. Technologové zatím mohou vymýšlet, 
jak těch tři až pět procent bezpečně upravit. 
Až tu vodu budeme recyklovat, tak ta voda pro 
závlahy stejně nebude stačit.

Wanner: Ty technologie nebudeme vyvíjet 
jen pro přímou recyklaci, ale i pro tu nepří-
mou. I s ohledem na případné vodárenské 
využití vodních toků. Každý ví, že takové 
technologie jsou k dispozici, ale každý řekne, 
že se to ekonomicky nevyplatí. Nevyplatí se 
to, protože na to nejsou nastaveny parametry. 
Kdybych tu vyčištěnou vodu mohl zhodnotit 
jako produkt, tak ekonomika bude vycházet 
úplně jinak. Když vidím kropicí vozy, jak 
z nějakého hydrantu nabírají drahou a vysoce 
kvalitní pitnou vodu, vyrobenou na Želivce 
tou nejmodernější technologií odstraňující 
i pesticidy, a tou kropí silnice a zalévají 
trávníky, tak trpím. Na celém světě používají 
recyklovanou vodu z čistíren…

Punčochář: To nemáte pravdu. Takovouto 
vodu rozstřikem na kropení ulic nepoužijí 
nikde, protože mikrobiální znečištění tam 
je. Mně vadí, že tlačíme na recyklování, aniž 
bychom udělali ten první krok, tedy aby voda 
vypouštěná do recipientu byla vyčištěna 
tak, jak bychom chtěli. Mně vadí, že ryby se 
nerozmnožují, jak ubývá vodních živočichů 
v našich vodách. Až tomu tak bude a použiji 
tři procenta k recyklování, tak to bude krása.

(Dokončení příště)
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HENNLICH: Nový systém autonomního 
dávkování na solární pohon

Jak zautomatizovat dávkování chemikálií v odlehlých místech? 
S řešením, které využívá sluneční energii, nově přichází divize 
HYDRO-TECH společnosti HENNLICH. Systém autonomního dáv-
kování na solární pohon je využitelný především v aplikacích, kde 
standardní řešení napájení elektřinou není možné nebo mu brání 
vysoké investiční náklady. 

„Své uplatnění může tento nový systém najít například při eliminaci 
růstu sinic ve vodě, pro předúpravu vody ve vodních zdrojích nebo na 
odlehlých místech, kde je tento proces potřeba zrealizovat a zautomati-
zovat,“ vypočítává možnosti Jiří Vachulka, produktový manažer pro 
čerpací techniku firmy HENNLICH. 

Další vývoj směřuje divize HYDRO-TECH do nových průmyslových 
produktů, které zlepšují prostředí v horkých dnech využitím tvorby 
vodní mlhy nebo do adiabatického chlazení pro zvýšení chladícího 
výkonu vzduchotechniky.

Dva pohledy na technologii úpravny vody Bílý potok. Cílem projektu je zajistit zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou splňující jakostní 
ukazatele

HYDRO-TECH: Nově montáže a instalace
Dosud se divize HYDRO-TECH zaměřovala v rámci firmy HENNLICH 
na dodávky produktů čerpací techniky a dávkování pro průmysl. 
Zajišťuje také servis dodávaných produktů. „Nově jsme vytvořili tým, 
který bude zajišťovat kompletní montáž a instalaci našich produktů 
tak, abychom zákazníkům zjednodušili zavádění nových technologií,“ 
doplnil Jiří Vachulka.  

O divizi HYDRO-TECH
Divize HYDRO-TECH je jednou z deseti divizí společnosti HENNLICH, 
která je od roku 1991 dodavatelem komponentů a technických řešení 
pro český průmysl. HYDRO-TECH se zaměřuje především na dodáv-
ky čerpací techniky, armatur, filtrace a trysek, včetně jejich aplikací. 
Dlouhodobě poskytuje také technické řešení na klíč pro mnoho oblastí 
průmyslu, jako je vodárenství, potravinářství nebo chemický průmysl. 

Více na: https://hydrotech.hennlich.cz

Hydro-tech@hennlich.cz

https://hydrotech.hennlich.cz
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Komplexní řešení kalové koncovky 
čistíren odpadních vod
Společnost VWS Memsep, která je součástí mezinárodní skupiny 
Veolia, je unikátním poskytovatelem komplexního řešení kalové 
koncovky pro komunální i průmyslové čistírny odpadních vod. 
Nabízíme celkové řešení od studie proveditelnosti přes projektovou 
dokumentaci až ke kompletní dodávce technologického zařízení. 
V rámci skupiny Veolia můžeme poskytnout rovněž plné financování 
i následný provoz zařízení. 
V portfoliu naší skupiny máme tato řešení:

Termická hydrolýza
Zajišťuje kromě hygienizace kalů i snížení objemu kalů v řádech desí-
tek procent, zvýšení produkce bioplynu až o 30 % a návazné zvýšení 
energetické soběstačnosti celé ČOV. K dispozici je inovovaný vsádkový 
systém Bio Thelys NEW™ s desítkami realizací po celém světě i svě-
tově unikátní kontinuální systém termické hydrolýzy Exelys™, který 
oproti vsádkovému systému představuje snížené investiční náklady 
a vyšší účinnost. 

Nízkoteplotní pásové sušárny BioCo™
Zajišťují úplnou a trvalou hygienizaci kalů s garantovanou výstup-
ní sušinou nad 90 %.  Nízkoteplotní pásová sušárna kalů BioCo je 
speciálně navržena pro sušení odvodněného kalu z komunálních a 
průmyslových čistíren odpadních vod. Bioco se řadí mezi jednu z 
nejbezpečnějších sušáren na trhu při současném zachování snadného 
a efektivního provozu.

• Velmi vysoká účinnost čištění:> 99% výtěžek metanu na biometan;
• Vhodné pro průtoky od 30 do 10 000 Nm³/h surového bioplynu;
• Nízká spotřeba energie 0,3 až 0,4 kWh/Nm³ surového bioplynu;
• Žádné spotřeba chemikálie ani vody;
• Rychlý start a snadná údržba.

Solární sušárny kalů Solia™
Provozně efektivní řešení šetrné vůči životnímu prostředí, které je 
schopno dosáhnout 85% výstupní sušinu kalu.

MemGas®

Umožňuje transformaci surového bioplynu na biometan, který splňuje 
přísné požadavky na CNG/LNG či plyn vtlačovaný do rozvodných 
sítí zemního plynu. Tato alternativa k dožívajícím kogeneračním jed-
notkám má zajímavou budoucnost, jak dokazuje i dramatický nárůst 
počtu instalací v EU. Membránová separace bioplynu je osvědčenou 
moderní technologií pro výrobu biometanu. Technologie je založena 
na propustnosti a selektivitě membrány s ohledem na různé plyny. 
Konverze bioplynu na biometan zahrnuje tři hlavní kroky: předúprava, 
komprese a separace metanu. Tento postup má tyto výhody:

ANITA™ Mox
Ekonomicky výhodné řešení pro proudy kalové vody/fugátu, které 
obsahují vysoké množství dusíku. Systém využívá předkultivované 
kultury bakterií Annamox na originálních nosičích AnoxKaldnes 
BiofilmChip™. Garantovaná účinnost odstranění dusíku je pro Nc 85 % 
a pro N-NH4 95 %. Proces nevyžaduje přídavek externího substrátu.
Bližší detaily jednotlivých řešení a reference realizace a provozu 
jsou k dispozici na adrese: http://memsep.cz 

Ing. Michal Hanáček
VWS MEMSEP s.r.o.

Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 251 561 468, 
Tel.: +420 725 847 143
http://www.memsep.cz/

vwsmemsep@memsep.cz

http://technomaps.veoliawatertechnologies.com
http://www.memsep.cz/
mailto:vwsmemsep@memsep.cz
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Ing. Andrea Benáková, Ph.D. 
projekty, dotace

Absolvovala doktorské studium v oboru Chemie 
a technologie ochrany životního prostředí a ma-
gisterské studium v oboru Technologie vody na 
VŠCHT Praha. V současné době pracuje na ústavu 
Technologie vody a prostředí VŠCHT Praha jako 
vědecký pracovník. Zároveň působí jako biolog na 
Útvaru kontroly jakosti vody společnosti Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s. Zabývá se problematikou biologického čiš-
tění odpadních vod, opětovným využíváním vyčištěných odpadních 
vod a identifikací bakterií pomocí FISH metody. Je vedoucí odborné 
skupiny Biologie vody.

Ing. Martin Fiala, Ph.D. 
řízení odborných skupin, semináře

Inženýrské studium absolvoval v oboru Technolo-
gie ochrany prostředí na VŠCHT Praha, doktorské 
studium absolvoval na fakultě Technologie vody 
a prostředí. Po ukončení studia pobýval 9 měsíců 
v Německu, kde působil jako technolog čištění 
odpadních vod u společnosti PURAC. Následně pů-
sobil u společnosti HST Hydrosystémy, kde získal 
devítiletou praxi v navrhování, posuzování, projektování a realizaci 
zakázek z oblasti čištění a úpravy vod. Poté působil 4 roky u společ-
nosti Středočeské vodárny a.s. a od roku 2017 pracuje na volné noze. 
Je autorizovaným inženýrem v oboru Stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství

Ing. Filip Harciník 
koordinace YWP CZ

Absolvoval obor Technologie vody na Ústavu 
technologie vody a prostředí VŠCHT v Praze, kde 
kombinovanou formou pokračuje v Ph.D. studiu. 
Pracuje jako hlavní technolog odpadních vod 
v Severočeských vodovodech a kanalizacích a.s. Ve 
výboru CzWA bude mít na starost koordinaci sku-
piny Young Water Professionals (Czech Republic), 
ve které je předsedou.

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková 
spolupráce se zahraničím

Absolventka Stavební Fakulty ČVUT v Praze, oboru 
Vodní hospodářství a vodní stavby. Po stáži a post-
graduálním studiu na výzkumném ústavu EAWAG 
Dübendorf ve Švýcarsku získala doktorský titul 
na ETH Curych. Působí na Katedře zdravotního 
a ekologického inženýrství Stavební fakulty ČVUT 
jako docentka. Zabývá se především matematickým 
modelováním transportních a transformačních procesů souvisejících 
s problematikou městského odvodnění a vodních toků, posuzováním 
vlivu odlehčovacích komor na vodní toky a koncepcemi hospodaření 
se srážkovými vodami. Je vedoucí odborné skupiny Odvodňování 
urbanizovaných území.

Asociace pro vodu ČR z.s. představuje 
členy výboru pro období 2019–2022...

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.  
předseda výboru
Vystudoval řádné a doktorské studium v oboru 
Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě sta-
vební ČVUT v Praze, v současnosti vede Katedru 
zdravotního a ekologického inženýrství tamtéž. 
Věnuje se problematice srážko-odtokových vztahů 
v urbanizovaných povodích, konkrétně matematic-
kému popisu těchto jevů, hydraulické spolehlivosti 
systémů, integrovanému posouzení vlivu městského odvodnění na 
recipient a zavádění systémů hospodaření s dešťovou vodou. Výsledky 
výzkumné činnosti přednáší a publikuje na domácím i zahraničním 
fóru.

Mgr. Jiří Paul, MBA  
místopředseda výboru

Po studiu biologie na Přírodovědecké fakultě Uni-
verzity Karlovy pracoval jako technolog a vedoucí 
provozu úpraven a čistíren odpadních vod. Od roku 
2001 působí ve společnosti Vodovody a kanalizace 
Beroun, a.s., v současnosti na pozici ředitele společ-
nosti. Podílel se na vzniku odborné skupiny Vodá-
renství, kterou od jejího založení v roce 2011 vede. 
V minulém volebním období byl členem výboru.

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. 
sekretář

Inženýrské studium v oboru Technologie vody 
absolvovala na Fakultě technologie vody a paliv 
VŠCHT Praha, kde později získala také titul Ph.D. 
V současné době působí jako docent pro obor Vod-
ní hospodářství a vodní stavby na Stavební fakultě 
VUT v Brně, kde vede Ústav chemie. Její výzkum-
ná činnost je zaměřená především na nutrienty 
v povrchových i odpadních vodách zejména se zřetelem k biologic-
kému odstraňování dusíku, emergentní polutanty a problematiku 
povrchových vod Moravského krasu. Výsledky výzkumné činnosti 
publikuje v domácích i zahraničních periodikách a na konferencích.

Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.  
hospodář

Inženýrský titul získal na VŠCHT Pardubice z obo-
ru technologie a titul Ph.D. na Fakultě potravinářské 
a biochemické technologie VŠCHT Praha. Má za 
sebou bohatou praxi v radioimunochemických 
zemědělských laboratořích, od r. 1993 působí ve 
vývoji firmy FORTEX - AGS, a.s. Šumperk, od r. 
1996 pak jako vedoucí technického rozvoje a hlav-
ní technolog ČOV. Kromě toho zajišťuje výuku biologického čištění 
odpadních vod pro Agronomickou fakultu Mendelovy zemědělské 
a lesnické univerzitě v Brně. Autor mnoha odborných publikací, je 
členem Biotechnologické společnosti, České akademie zemědělských 
věd, International Academy of Science on Information Processing, 
Processes and Technology.
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... a kontrolní komisi 

Ing. Karel Plotěný 
předseda 

Studium absolvoval na Ústavu vodního hospo-
dářství obcí Fakulty stavební VUT Brno. Je jedna-
telem firmy ASIO. spol. s r.o. Je aktivně činný jak 
ve vzdělávací, tak i legislativní činnosti. V CzWA 
pracuje skoro od založení AČE, jako vedoucí skupi-
ny, zástupce vedoucího, a několik roků i jako člen 
výboru. Jako místopředseda byl i u transformace 
AČE ČR na CzWA.

Ing. Věra Novotná 
členka

Vystudovala fakultu Technologie vody a prostředí 
VŠCHT Praha. Pracovala jako regionální obchodní 
zástupkyně pro Jihočeský a Jihomoravský kraj ve 
společnosti Kemifloc a.s. Nyní je technicko-ob-
chodní zástupce ve firmě PCT s.r.o a pro Kemifloc 
a.s, zajišťuje externí technicko-aplikační servis.

RNDr. Jaroslav Sojka 
člen

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity Brno. Pracoval v Hydroprojektu a.s. 
a Aquatisu a.s. Brno v chemické laboratoři. V sou-
časnosti důchodce.

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. 
vzdělávání, komunikace, PR
Inženýrské studium v oboru vodní hospodářství 
a vodní stavby absolvoval na Fakultě stavební VUT 
v Brně, kde také následně absolvoval doktorské 
studium s tématem disertační práce zaměřeným 
na plánování rekonstrukcí vodovodů.

Nyní působí na Ústavu vodního hospodářství 
obcí jako zástupce vedoucího ústavu a odborný 
asistent s profilací na obor vodárenství, zaměřuje se na mj. posuzo-
vání technického stavu vodárenských objektů, procesy úpravy vody 
a rizikovou analýzu. Vydává odborný časopis Vodovod.info. Je členem 
odborné skupiny Vodárenství.

doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 
projekty, dotace

Absolvovala magisterské studium na Přírodově-
decké fakultě UK v Praze, obor Životní prostředí. 
Disertační i habilitační práci obhájila na Stavební 
fakultě ČVUT v Praze v oboru Vodní hospodářství 
a vodní stavby. V současnosti působí jako docent 
na Stavební fakultě ČVUT v Praze na Katedře 
zdravotního a ekologického inženýrství. Přednáší 
v bakalářském i magisterském studijním programu, vede studenty při 
zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací. Podílí se 
na řešení výzkumných úkolů a projektech v oboru vodní hospodářství. 
Zaměřuje se především na monitoring a hodnocení chemické kvality 
odpadních a povrchových vod. Výsledky výzkumu pravidelně publi-
kuje v odborných periodikách českých i zahraničních.

Ing. Martin Srb, Ph.D. 
spolupráce s IWA a EWA

Absolvoval magisterské studium oboru Technologie 
vody na FTOP VŠCHT Praha, bakalářské studium 
v programu specializace v pedagogice na VŠCHT 
Praha a následné doktorské studium s tématem 
řízení procesů odstraňování dusíku na Ústavu 
technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Svoji 
pracovní kariéru zahájil jako technolog a manažer 
technologického útvaru v 1. SčV, a.s., nyní působí jako manažer útvaru 
technologie vod v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. V rámci 
výzkumných projektů podpořených TA ČR apod. se podílí na přenosu 
výzkumných poznatků do praxe. Účastní se domácích i zahraničních 
konferencí a pravidelně publikuje. Kromě CzWA je také vicepreziden-
tem Českého červeného kříže.

Skončila 8. bienální konference 
„Řešení extrémních požadavků na 
čištění odpadních vod, Blansko – 2019“

Zdá se, jako by to bylo včera, a už uběhlo skoro čtvrt roku od konce 8. 
bienální konference v Blansku. Přesněji v Blansku se jich konalo pouze 
šest a dvě v Boskovicích, ale všechny spojovalo jedno nosné téma: 
Hledání odpovědí na otázky technického řešení změn, které před nás 
kladou neustálé a mnohdy nejasné novely vodohospodářské legislati-
vy, především původního NV č. 61/2003 Sb. 
z 28. 2. 2003. Ano, právě toto nařízení vlády 
a hlavně Tab. 3 přílohy 1 s kvalitativními pa-
rametry „cílového, dobrého stavu vod“ vedly 
několik technologů relativně velké provozní 
společnosti k organizaci fóra, které by poradi-
lo, jak „rychle a snadno“ úkol plynoucí z nové 
legislativy řešit. Nepříliš srozumitelná formu-
lace kombinovaného přístupu ke stanovení 
„imisních standardů“ v původní verzi tohoto 
NV, která dávala v některých případech silně 
znečištěného recipientu teoretickou možnost 
nařízení odtokových hodnot některých polu-
tantů z ČOV na hranici teorie, vedla k nadsáz-
ce v názvu konferencí, organizovaných touto 
skupinou a později i k názvu odborné skupiny 
při CzWA: „Řešení extrémních požadavků na 

čištění odpadních vod“, která vznikla v roce 2008. Toto však je již 
historie a možná někoho provokující název skupiny i konference je 
již tradicí, která se vžila.

Co nového přinesla zatím poslední, 8. konference? Nejprve to byla 
informace o změnách v CHKO Moravský kras, tradičně s erudicí 
přednesená RNDr. Štefkou. Dále následovala skupina referátů, které 
nově ilustrovaly zdroje znečištění a zatížení vod a životního prostředí, 
a především poukazovaly na složitost již pouhého sběru relevantních 
dat, potřebných ke kvantifikaci jejich nebezpečnosti. Mechanismy 
transportu pesticidů a léčiv v ŽP (Halešová), Měření průtoku a kvality 
na odlehčovacích komorách (Povýšilová), Zdroje fosforu v povodí 

Společná fotka během večerního spojení zábavy a odborných diskusí

Pozvánka na seminář „ČOV pro objekty v horách“

Srdečně Vás zveme na 9. ročník diskusního semináře „ČOV pro 
objekty v horách“, který se uskuteční ve dnech 30.–31. 5. 2019 
v Bílých Karpatech. Každoroční seminář se bude i letos zabývat 
tématem malých a domovních čistíren, a to od přírodních řešení 
po ty nejmodernější způsoby čištění odpadních vod. Přednášky 
budou i na téma šedých vod, mikrobiologie kalů a dotačních 
programů. Více informací naleznete na stránkách www.czwa.cz.

Za skupinu ČAO Ing. Věra Štiková
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vybraných vodních nádrží (Kosour), Problematika monitoringu mi-
kropolutantů v OV a kalech (Čáslavský) a Rizika využívání „šedých“ 
vod (Matějů), to byla témata teoretických referátů. 

Následovaly referáty zaměřené na zajímavá a konkrétní technologic-
ká řešení, spojená s čištěním odpadních vod: Přednáška „Membránové 
separace při úpravě a čištění odpadních vod“ (Cakl) se zaobírala mem-
bránovými procesy v širším pohledu: membrána nejen jako jistý druh 
filtru, ale jako specifické prostředí s mnoha možnostmi využití. Dále 
následovaly praktické ukázky technologických řešení: Technologie 
ČOV s MBR a čištění průmyslových odpadních vod (Vilím), Využití 
čistého kyslíku na ČOV (Bek), Optimalizace aeračního systému na 
ČOV (Stara), Plně automatizovaná ČOV 600 EO (Bábíček), to byly 
referáty z provozní praxe ČOV se zajímavým řešením.

Další tematickou skupinu přednášek tvořily referáty na méně 
frekventovaná témata nebo témata, která zdánlivě s provozem ČOV 
nesouvisí nebo souvisejí jen okrajově. Na prvním místě zde uvedeme 
podrobnou přednášku k problematice statických směšovačů a mož-
nostem jejich využití v provozu ČOV a úpraven pitné vody (Ditl). 
Nejen technologický, ale i ekonomický přínos těchto technických 
prvků je stále projektanty opomíjen. Zásady projektování malých 
ČOV s kapacitou pod asi 2 000 EO (Jelínek), další, tolik potřebné 
téma v současné době hledání efektivních způsobů řešení těchto 
specifických objektů. Publikování poslední přednášky z této skupiny: 
Mikrobiální koroze antikorozních ocelí na ČOV (Kreislová), se úplně 
vymyká běžným programům podobných konferencí, a přitom se jedná 
o velmi zajímavou problematiku s velkým ekonomickým dopadem.

Poslední skupinu referátů tvořily přednášky z oblasti stokování: 
Optimalizace tlakové kanalizační sítě (Szeroki) a z oblasti zpracování 
čistírenských kalů kompostováním: Čistírenské kaly v kompostech 
(Křížová), Pravidla pro použití kalů na zemědělské půdě (Svoboda). 
Obě poslední přednášky vyvracejí některými šířený nepravdivý 
mýtus o tom, že čistírenské kaly v zemědělství nemají místo a per-
spektivu.

Závěrem se musíme krátce zmínit ještě o tradiční doprovodné akci, 
která se letos uskutečnila pod pracovním názvem „Salon inspirace“. 
Jednalo se o tematickou výstavku v příjemném prostředí „Nebeské 
terasy“, ilustrující některé nové a vysoce efektivní technologické 
prvky vystrojení především menších ČOV, které by potom svojí funkcí 
naplnily obsah motta výstavky: 

Biologické a biochemické mechanismy, využívané k čištění komunál-
ních odpadních vod na velkých městských aktivačních ČOV s biomasou 
v suspenzi, jsou totožné s mechanismy využívanými i u všech menších 
komunálních ČOV s biomasou v suspenzi srovnatelných technologic-
kých koncepcí, a není proto důvod k odlišnému přístupu v hodnocení 
funkce a výsledků těchto menších objektů.

Výsledek procesu biologického čištění komunálních odpadních vod 
je dán především objektivně existujícími nebo nastavenými reakčními 
podmínkami, které určuje a ovlivňuje provozovatel, a dále chemickým 
složením čištěné odpadní vody. 

Pokud můžeme nastavit na dvou zařízeních (ČOV) shodné procesní 
podmínky a využíváme shodný princip vedení a organizace procesu, 
musí být výsledek procesu čištění vod stejného chemického složení také 
shodný, a to bez ohledu na faktickou velikost dané ČOV. 

Pokud platí výše uvedené teze, je třeba hledat příčinu propastných 
rozdílů ve funkci menších biologických ČOV různých technologických 
koncepcí v konstrukčním řešení, použitém vystrojení, dimenzování 
reaktorů v konfiguraci technologických uzlů těchto čistírenských linek, 
ale také bezpodmínečně v analýze vlastností napojených stokových 
systémů, případně ve složení vod ze zdánlivě podobných nebo shod-
ných zdrojů znečištění.

Uznání patří všem firmám, které zapůjčily vystavené exponáty. Pro 
upřesnění musíme uvést, že koncepty řešení, které mohli účastníci 
konference na výstavce spatřit, jsou v praxi již realizovány na několika 
fungujících objektech ČOV a dokazují, že obsah „motta“ výstavky lze 
při kreativním přístupu k projektu naplnit. 

Osmá konference v Blansku skončila a podle prvních ohlasů byl 
program většinou účastníků velmi dobře hodnocen. Poděkování za to 
patří všem, kdo se na organizaci vlastní konference, přípravě a předne-
sení přínosných referátů aktivně podíleli. Dobrá atmosféra během celé 
akce, kvalitní servis a obsluha by však byly těžko představitelné bez 
vysoce profesionálního přístupu k zajištění akce ze strany personálu 
a vedení Wellness hotelu Panoráma, Blansko – Češkovice, za což jim 
patří zasloužená pochvala a poděkování. 

Omlouváme se autorům za případné zkrácení názvů referátů v tex-
tu této informace, plné názvy přednášek a obsah sborníku je možné 
nalézt na webu odborné skupiny OS-REP.

Ing. Jan Foller, mluvčí OS-REP

Poznatky ze semináře „Nové metody 
a postupy při provozování čistíren 
odpadních vod 24. ročník“

Příprava a obsahové zaměření 24. ročníku semináře
Letošní 24. ročník semináře se konal ve dnech 9.–10. 4. 2019 
v Moravské Třebové. Příprava programu začala jako již tradičně na 
podzim 2018. Odborní garanti prof. Wanner a Ing. Langer z Odborné 
skupiny čištění a recyklace městských odpadních vod CzWA (ve 
zkratce OS ČR MOV) postupně vytipovali okruhy, které byly v období 
od dubna 2018 vysoce aktuální a v české odborné veřejnosti hojně 
diskutované. Proto se odborní garanti zaměřili na zajištění přednáše-

Plný sál je dokladem toho, že přednášky jsou přínosné a aktuální Salón inspirace. Originální nápad organizátorů jak neotřele před-
stavit obor ve všech souvislostech

jících k následujícím tématům: 
• Novela zákona o vodách v oblasti zvládání sucha a stavu nedostatku 

vody;
• Dopady novely vodního zákona č. 113/2018 Sb. na provoz odleh-

čovacích komor na jednotné stokové síti; vzhledem k závažnosti 
tohoto tématu byla do programu zařazena nejen přednáška, ale 
i odpolední diskusní sekce;

• Průběh projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody, 
a to jak v Evropě, tak v ČR;

• Čištění odpadních vod v Praze. Toto téma bylo do programu 
zařazeno ze dvou důvodů: v roce 2018 byla uvedena do provozu 
Nová vodní linka ÚČOV Praha, největší vodohospodářská investice 
v ČR za poslední roky a patrně i na dlouhou dobu dopředu. Záro-
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veň řešili technologové stávající vodní linky ÚČOV Praha v r. 2018 
i problém s nadměrnou tvorbou biologické pěny. Jejich zkušenosti 
s řešením této linky by mohly být zajímavé i pro jiné provozovatele.
V letošním ročníku byla tato část programu rozšířena i o zkušenosti 

s aplikací zásad kybernetické bezpečnosti do provozů VaK nebo vyu-
žití generelů městského odvodnění k optimalizaci stokových systémů. 
Souběžně byli osloveni členové OS ČR MOV s možností prezentovat 
na semináři příspěvky o praktických poznatcích z provozu městských 
čistíren odpadních vod a jejich kalového hospodářství.

Následně byl programovým výborem sestaven odborný program 
semináře z 16 odborných přednášek, které byly rozděleny do čtyř 
tematických bloků. Samostatně byl dále zařazen diskusní blok na 
aktuální téma.

Program semináře byl rovněž připravován v součinnosti s organi-
zátory semináře z pořádající firmy VHOS a.s. Moravská Třebová, tj. 
s předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Šunkou a členy jeho týmu. 
Toto provázání odborných garantů s organizátory a významná pod-
pora firmy VHOS a.s. jsou charakteristickými rysy těchto seminářů 
a zdroji pravidelných vysokých počtů účastníků. Účast v letošním 
ročníku opět překonala dosavadní čísla. Letošní seminář totiž přivítal 
cca 320 individuálně platících účastníků, tzn., že celkový počet, vč. 
zástupců vystavujících firem a lektorů, pokořil hranici 400 prezento-
vaných účastníků. Mediálním partnerem semináře byl časopis Vodní 
hospodářství. Seminář byl zařazen do odborného vzdělávání ČKAIT 
s ohodnocením 2 body.

Na vodohospodářskou tematiku se Moravská Třebová naladila již 
den před zahájením 24. ročníku odborného semináře „Nové meto-
dy a postupy při provozování ČOV“. Pořadatelská firma VHOS a.s. 
přivítala dne 8. dubna ve svých prostorách skupinu Young Water 
Professionals CZ, jejíhož workshopu se zde zúčastnilo 14 mladých 
odborníků z České a Slovenské republiky. Po úvodním představení 
YWP CZ předsedou Ing. Filipem Harciníkem, informacích o aktivitách 
skupiny v roce 2018 a jejích letošních plánech se skupina věnovala ak-
tuálním tématům, jako jsou například recyklace vod, novela vodního 

zákona, zpracování kalů, kvalita surové a pitné vody a problematika 
sucha. Tito mladí odborníci se rovněž zúčastnili i tradiční večeře orga-
nizátorů a přednášejících spolu s dalšími pozvanými hosty a dalšího 
odborného programu semináře.

V následujícím textu jsou v krátkém přehledu uvedeny názvy pří-
spěvků, jejich autoři a stručný obsah.

Sekce Nové a novelizované právní předpisy ČR a EU 
ve vodním hospodářství (předseda Ing. Bc. Martin 
Srb, Ph.D.)
V letošním ročníku semináře se témata této legislativní sekce zaměřila 
na tři základní oblasti. Prvním tématem byla novela vodního zákona 
č. 113/2018 Sb., která mění zejména úpravu problematiky odlehčova-
cích komor. Druhým tématem byla problematika aktuálně připravené 
novely, která se bude zabývat tématem sucha. Posledním tématem pak 
byla problematika recyklace vody, její právní úpravy a technologie 
pro její realizaci. 

Úvodem do bloku byla přednáška prof. Ing. Jiří Wannera, DrSc., 
„Informace o návrhu nařízení EU o recyklaci OV“, na kterou na-
vázala také detailnější prezentace autorů prof. Ing. Jiřího Wannera, 
DrSc., a Ing. Ondřeje Beneše, Ph.D., MBA, LL.M., nazvaná „Výsledky 
revize směrnice EU o čištění odpadních vod a možnosti dočištění OV 
v terciárním stupni“. Prof. Wanner ve své prezentaci nejprve shrnul 
aktuální stav projednávání návrhu nařízení EU o recyklaci odpadních 
vod. Bohužel od posledního ročníku semináře nedošlo k dané věci 
k výraznějšímu posunu a nařízení je stále ve stádiu návrhu. Nicméně 
již dnes jsou známé některé obrysy chystaného legislativního opatření.

Z technického hlediska je zřejmé, že návrh nařízení je zaměřen 
zejména na využívání recyklované odpadní vody pro zavlažování 
v zemědělství. Pro tyto účely bude kvalita recyklované odpadní vody 

Ing. Martin Srb, Ph.D., zahajuje jednání prv-
ní sekce o právních předpisech 

Ing. Anna Binhacková při přednášce o novele 
vodního zákona 

Ing. Jiří Lipold z ČEVAK a.s. při přednášce 
o kolapsu povolování staveb 

Předsednictvo semináře při jeho zahájení. Zleva: Ing. Zdeněk Šunka, 
předseda představenstva VHOS a.s., Ing. Tomáš Kolkop, starosta 
Moravské Třebové, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., vedoucí Odborné 
skupiny CzWA pro Čištění a recyklaci městských odpadních vod (OS 
ČR MOV), Ing. Martin Srb, Ph.D., zástupce vedoucího OS ČR MOV, 
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., ČVUT Praha 

Ing. Vladimír Langer, dlouholetý organizátor a odborný garant se-
mináře, vítá u registrace účastníky akce
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rozdělena do 4 tříd podle svého využití. Nejnižší kvalita bude poža-
dována pro závlahu technických plodin. U plodin pro potravinářské 
využití je pak nižší kvalita požadována v případě kapkové závlahy, 
nejvyšší kvalitu bude nutno dosahovat u plodin pro přímou spotřebu 
se zálivkou postřikem. Další způsoby využití recyklovaných vod, jako 
např. využití v urbanizovaných územích pro omezení dopadu tepel-
ných ostrovů, kropení ulic, mytí vozidel apod., jsou v návrhu řešeny 
spíše okrajově. Zásadní je ovšem to, že návrh nejde cestou definování 
limitů pro všechny typy využití, ale zejména navrhuje využití principu 
tzv. rizikové analýzy, kdy bude nutno při využití zkoumat možná rizi-
ka, jejich příčiny a možnosti jejich snižování. Tento princip je aktuálně 
implementován v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Z procesního hlediska je zásadní to, že problematika recyklace 
odpadních vod nebude řešena formou směrnice, která by se následně 
aplikovala do českého práva, ale formou nařízení, které je aplikováno 
přímo. Nicméně z vyjádření České republiky k návrhu je zřejmé, že 
naše cesta k recyklaci nebude jednoduchá. ČR totiž k návrhu uvedla, 
že umožnění recyklace OV by nemělo být nárokové, že nařízení by 
mělo být považováno za plněné i v případě, že členský stát recyklaci na 
svém území nebo jeho části neumožní. Návrh nařízení byl již schválen 
Evropským parlamentem, který tak následoval Evropský výbor regionů, 
který již v prosinci loňského roku schválil vlastní stanovisko k předlo-
ženému návrhu Evropské komise. Zpravodajem stanoviska byl český 
zástupce Ing. Oldřich Vlasák, který přispěl k lepšímu pojetí rozdělení 
odpovědnosti za znovuvyužívání vod v návrhu. 

Na přednášku k evropské legislativě v oblasti recyklace navázal 
Dr. Beneš prezentací k revizi směrnice EU o čištění odpadních vod. 
Dr. Beneš pozitivně hodnotil zapojení českých odborníků do veřejné 
konzultace k revizi směrnice, kde se zapojilo významně více českých 
zástupců než v minulosti. Dle sdělení zástupců Evropské komise se re-
vize soustředí na otázku mikropolutantů a speciálně farmaceutik, dále 
na zlepšení podmínek pro využití čistírenských kalů s cílem dosažení 
ambiciózních úkolů, plynoucích z Balíčku oběhového hospodářství 
a konečně i hospodaření s dešťovými vodami.

Vzhledem k očekávanému vývoji legislativy se na oblast mikropolu-
tantů zaměřil v druhé části přednášky také prof. Wanner, který před-
stavil existující technologie v oblasti terciárního čištění odpadních 
vod zaměřené právě na odstraňování těchto látek. Tyto technologie 
jsou již nyní aplikovány zejména ve Švýcarsku a Německu. Nicméně 
ani v rozvinutých zemích jako je Švýcarsko, není možné zajistit od-
straňování na všech ČOV a náklady financovat výhradně ze stočného. 
Švýcarsko proto pro tyto projekty vybralo 100 nejdůležitějších ČOV 
a na financování se podílí jak centrální vláda, tak místní komunity.

Problematice nejen odlehčovacích komor se ve své přednášce 
„Novela vodního zákona č. 113/2018 Sb. v oblasti odlehčení ze sto-
kových sítí“ věnoval prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. Ten představil 
publiku zejména výsledky nejnovějších výzkumů v oblasti hydrauliky 
aplikované na stokových systémech a ČOV a také možnosti aplikace 
internetu věcí (IoT) v oblasti stokových sítí. Pro snížení zatížení 
povrchových toků odlehčenými vodami by mohly sloužit např. 
představené kyvné česle, které umožní efektivní záchyt hrubých 
nečistot i v omezených rozměrech odlehčovací komory. Prof. Pollert 
představil také inovativní koncept trubní odlehčovací komory, která 
zajišťuje spolehlivé oddělení srážkových vod bez nutnosti velkých 

výkopových prací. Pro provozovatele stokových sítí může být nyní 
aktuální také představený tlakový senzor výšky hladiny napojený 
na síť LoRa. Senzor umožňuje měřit výšku hladiny přepadající vody 
a data bezdrátově přenášet na síť IoT. Senzor má tak nízkou spotřebu, 
že jeho baterie vydrží několik let. Takovýto systém by mohl významně 
zjednodušit detekci a částečnou kvantifikaci přepadů.

V přednášce „Novela vodního zákona“ Ing. Alena Binhacková 
z Ministerstva zemědělství (MZe) seznámila přítomné se základním 
obsahem aktuálně projednávané novely vodního zákona, která je 
zaměřena především na problematiku sucha. Novela se inspiruje 
hlavou povodně a zavádí do vodního zákona novou hlavu sucho. 
Dle návrhu by základním orgánem pro zvládání sucha byly komise 
pro sucho inspirované povodňovými komisemi. Tyto komise by 
byly vybaveny rozsáhlými pravomocemi pro zajištění dodávek 
vody zejména pro klíčové služby i obyvatelstvo. Pro provozovatele 
vodovodů je pak důležitá i plánovaná změna limitu pro měření 
a hlášení odběru povrchové nebo podzemní vody z 6 000 m3/rok na 
1 000 m3/rok. V diskusi k přednášce pak zazněla připomínka k tomu, 
že vodní zákon po novele z roku 2018 se výslovně nezabývá právní 
úpravou recyklace vod. Tato problematika bohužel nebude řešena 
ani v připravované novele. 

Poslední přednášku v této sekci s názvem „Kolaps povolování 
staveb a dopad do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod“ pak 
přednesl autor Ing. Jiří Lipold. Přednášející se zaměřil na stávající 
úpravu legislativy v oblasti výstavby nejen vodohospodářských zaří-
zení, která např. u běžné ČOV zpomalila dobu realizace záměru z cca 
dvou let běžných v 90. letech na současných asi 7–8 let. Složitost 
povolovacího procesu navíc vede ke konzervaci někdy i nevyhovují-
cího stavu lokality, neboť je pro investora jednodušší provádět pouze 
opravy a udržovací práce, než se pouštět do větších změn. Závěrem 
Ing. Lipold vyjádřil naději na zlepšení situace po přijetí plánované 
novely stavebního zákona.

Sekce Novinky z velkých městských ČOV  
(předseda Ing. Filip Wanner, Ph.D.)
V letošním ročníku semináře byla tato sekce věnována Ústřední čistír-
ně odpadních vod (ÚČOV) Praha. Technologie čištění odpadních vod 
v Nové vodní lince ÚČOV Praha, prof. Jiří Wanner. V úvodní části 
autor popsal vývoj technologie čištění ve Stávající vodní lince (SVL) 
na Císařském ostrově včetně několika proběhlých rekonstrukcí a in-
tenzifikací. Poslední intenzifikace z 90. let 20. století vyřešila konečně 
rozpor v hydraulické kapacitě primárního a sekundárního stupně SVL 
a umožnila nastartovat v aktivačním systému nitrifikaci. Těchto cílů 
bylo dosaženo dostavbou čtyř moderně koncipovaných hlubokých 
dosazovacích nádrží a regenerační zóny, která umožnila aplikaci 
metody bioaugmentace nitrifikace in situ. SVL byla poškozena silně 
při historicky největší povodni v Praze v r. 2002. Vzhledem k tomu, 
že SVL nebylo možno již dále intenzifikovat ve stávajícím území, bylo 
rozhodnuto postavit novou potřebnou čistírenskou kapacitu na části 
Císařského ostrova uvolněné povodní. 

Prof. Wanner pak popsal stručně historii přípravy NVL a podmín-
ky, které by měla stavba splňovat. Tyto požadavky nakonec vyústily 
v technologickou linku, která byla po řádné soutěži realizována vítěz-
ným konsorciem ÚČOV Praha: 

Ing. Miroslav Kos, CSc. z firmy SMP a.s. při přednášce o kalové 
problematice ČOV 

Opět plně obsazený sál při přednáškách 
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1) Mechanicko-chemické čištění s použitím francouzského zařízení 
Densadeg D4.

2) Aktivační proces typu ALPHA: tato modifikace sestává z kaskády tří 
sekvencí D-N s rozdělením primárního odtoku do tří denitrifikač-
ních zón. Proces byl zvolen jako varianta, která splňuje požadavky 
na kompaktnost použitých technologií:
a. kaskáda umožňuje snížení celkového objemu oproti prosté 

sekvenci D-N;
b. kaskáda několika D-N sekvencí nevyžaduje interní recirkulaci, 

která by v případě tak velké jednotky jako NVL znamenala 
čerpání značných objemů;

c. po vzoru SVL je i v NVL použita bioaugmentace nitrifikace 
in situ, neboť kaskáda D-N je doplněna regenerační zónou 
s dávkováním kalové vody (fugátu) ze stávajícího kalového 
hospodářství ÚČOV Praha. Tímto opatřením se jednak zvýší 
stabilita procesu nitrifikace v systému, jednak se zvýší speci-
fické rychlosti nitrifikace;

3) Kompaktní dosazovací nádrže – z důvodu úspory obestavěné plochy 
jsou použity místo kruhových dosazovacích nádrží nádrže pravo-
úhlé, podélně protékané. Každá nádrž je vybavena kontinuálním 
stíráním dna i hladiny a sběrným žlabem pro plovoucí biomasu. 

4) Odtok z dosazovacích nádrží je ještě podroben terciárnímu srážení 
zbytkového obsahu fosforečnanů se separací sraženiny v lamelo-
vých usazovacích nádržích typu Densadeg 2D. 
NVL byla uveden do zkušebního provozu v září 2018, zkušební 

provoz by měl podle projektu trvat do konce roku 2019.
Druhý příspěvek s názvem „Opatření pro potlačení tvorby bio-

logické pěny na ÚČOV Praha“ připravila skupina autorů z PVK 
a.s. Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Tomáš Hrubý, Ing. Bc. Martin 
Srb, Ph.D., Ing. Petr Sýkora, Ph.D., a prof. Wanner z VŠCHT Praha. 
Tento příspěvek se zabýval neobvykle intenzivním a dlouhodobým 
problémem s pěněním aktivace na SVL ÚČOV Praha. Přednášku, 
která byla velice dobře metodicky připravená a doložená bohatými 
daty z provozu, přednesl poutavým způsobem Dr. Lánský. ÚČOV 
Praha se téměř 9 měsíců potýkala s nadměrnou tvorbou biologické 
pěny tvořené nocardioformními aktinomycetami. Situace měla na 
provoz ÚČOV mimořádně negativní dopad. Pokryv aktivační i re-
generační nádrže ve svých špičkách již téměř znemožňoval řádné 
provozování biologického stupně. Celá havárie trvala od prosince 
2017 do července 2018, nicméně díky pečlivě uplatňovaným při-
jatým opatřením se podařilo nadměrnou tvorbu biologické pěny 
v prvních měsících potlačit a následně celou situaci stabilizovat. 
Jednalo se zejména o tato opatření: 
• dávkování odpěňovače do regenerační nádrže a následně rovněž 

do aktivační nádrže;
• aplikace kationaktivního polymeru jak ve formě prášku, tak zejména 

ve formě roztoku na biologickou pěnu;
• dávkování přípravku BC 100;
• vytvoření anoxických zón snížením dodávky vzduchu do první 

sekce aktivačních nádrží;
• vyloučení vlivu nízkých koncentrací fosforu na tvorbu biologické 

pěny.
Z přijatých opatření se jako nejúčinnější jevilo dávkování přípravku 

BC 100 v kombinaci s odpěňovačem a flokulantem, jelikož vedlo nejen 

k zásadnímu úbytku biologické pěny, ale rovněž k výraznému zlepšení 
sedimentačních vlastností aktivovaného kalu. Problematickou se jeví 
aplikace vyšších dávek samotného odpěňovače, jelikož způsobuje 
významné zhoršení přestupu kyslíku do aktivační směsi.

Řízená diskuse na téma „Odlehčení na stokové síti 
a v ČOV“
Tuto část řídil zástupce Sdružení vodovodů a kanalizací SOVAK 
z.s. Ing. Filip Wanner, Ph.D., který se touto nesystémovou a velmi 
kritizovanou novelou prosazovanou MŽP ČR zabýval po celou dobu 
jejího projednávání. Nejdříve moderátor diskuse Ing. Filip Wanner 
shrnul dosavadní poznatky, když upozornil na skutečnost, že po-
dle novely vodního zákona účinného od začátku letošního roku je 
srážková voda, která natekla do jednotné kanalizace, považována za 
vodu odpadní. V takovém případě je nutné pro nakládání s odpad-
ními vodami získat platné povolení a v případě splnění zákonem 
stanovených podmínek i platit poplatky za vypouštěné znečištění. 
Novela vodního zákona ale obsahuje i ustanovení o výjimkách z nut-
nosti mít platné povolení pro odlehčovací komory. Textace tohoto 
paragrafu však byla v průběhu schvalování novely vodního zákona 
v Poslanecké sněmovně změněna z: „k vypouštění odpadních vod 
z odlehčovacích komor jednotné kanalizace do vod povrchových“ 
na: „k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících 
stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod 
povrchových.“ Díky této úpravě jsou tak od počátku letošního roku 
rozlišovány Ministerstvem životního prostředí (MŽP) odlehčovací 
komory podle jejich umístění, přičemž pro odlehčovací komory na 
ČOV je potřeba získat platné povolení k nakládání s vodami, zajistit 
měření kvantitativního a kvalitativního složení přepadlých vod 
a v případě splnění zákonem stanovených podmínek i platit poplatky 
za vypouštěné znečištění. Až do konce roku 2022 se na ostatní 
odlehčovací komory bude vztahovat plošná výjimka ze zpoplatnění, 
poté jen na takové odlehčovací komory, které splní podmínky 
stanovené vyhláškou č. 428/2001 Sb. Jak Ing. Wanner upozornil, 
v současné době se jedná o schválení a případném zezávaznění 
novelizované technické normy ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory. 
V případě odlehčovacích komor na ČOV upozornil Ing. Wanner na 
vyvolané investiční a provozní náklady spojené se zajištěním měření 
objemu a složení přepadlých vod, či na chybějící podklady o objemu 
a složení takto odlehčovaných vod pro získání povolení, které jsou 
vodoprávními úřady či správci povodí v rozporu se stanoviskem 
MŽP po provozovatelích vyžadovány. 

V průběhu diskuse byl potvrzen velmi problematický proces 
povolování odlehčovacích komor umístěných na ČOV. Jednotlivé 
vodoprávní úřady přistupují k obdobně formulovaným žádostem 
o povolení k nakládání s vodami odlišně a vyžadují různé doplňující 
údaje či stanovují specifické dodatečné podmínky. Na tuto skuteč-
nost zareagoval zástupce MŽP, který upozornil na sdělení vlastního 
úřadu, které proces povolování náležitě popisuje a vysvětluje. Roz-
pory mezi tímto sdělením a platnými vyhláškami a nařízeními vlády 
či požadavky vodoprávních úřadů nebyly ze strany zástupce MŽP 
reflektovány. Moderátor diskuse tak tuto část uzavřel konstatováním, 
že v České republice sice platí vyhlášky jednotlivých ministerstev, 
nařízení vlády či zákony, ale patrně jsou všechny tyto legislativní 

Ing. Filip Wanner, Ph.D., ze sdružení SOVAK z.s. zahajuje modero-
vanou diskusi na téma „Odlehčení na stokové síti a v ČOV“

Zahájení společenského večera v Městském muzeu 
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předpisy podřízeny sdělením MŽP. Také v otázce nákladů spojených 
se zajištěním měření nepanovala mezi zástupcem MŽP a ostatními 
diskutujícími shoda. Padl i názor na budování záchytných srážko-
vých zdrží, které ale znamenají mimo jiné i vyšší látkové a hydrau-
lické zatížení ČOV, na což by vlastník společně s provozovatelem měl 
pamatovat. Diskuze ukázala i na skutečnost, že někteří provozovatelé 
se již setkali s požadavkem správce toku prokázat, zda daná odlehčo-
vací komora skutečně chrání danou stoku jednotné kanalizace před 
hydraulickým přetížením. Dělení odlehčovacích komor umístěných 
na ČOV a na stokové síti a požadavků z toho vyplývajících podle 
vodního zákona tak není zcela jednoznačné. Také výklad pojmu 
„chránící stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením“ 
je vykládán různě, kdy provozovatelé upozorňují na skutečnost, že 
v řadě případů tyto odlehčovací komory chrání jednotlivé objekty 
jednotné kanalizace nejen pod odlehčovací komorou, ale i nad tímto 
objektem. V souvislosti s požadavkem na prokazování ochranné 
funkce tento rozdílný výklad může znamenat výrazné problémy. 
Diskuse se stočila i k samotnému nátoku srážkových vod do jednotné 
kanalizace, který je „motivován“ i řadou výjimek ze zpoplatnění, 
které se neustále rozšiřují. Na jedné straně tak nátok srážkových 
vod do jednotné kanalizace znamená řadu investičních a provoz-
ních nákladů, na druhé straně ale podle zákona o vodovodech 
a kanalizacích nelze tyto náklady přenášet na jejich původce. I díky 
této skutečnosti v současné době na všech ČOV v ČR se čistí více 
srážkových vod než vod odpadních, jak poukázal Ing. Wanner. Padl 
i požadavek nekompromisně při jakékoliv změně využívání objektu 
požadovat úpravu nakládání se srážkovými vodami podle platné 
legislativy, která upřednostňuje jejich zadržování či zasakování před 
jejich vypouštěním do kanalizace. 

Diskuse ukázala, že problematika odlehčovacích komor je v sou-
časné době velkým tématem, který řeší prakticky každý vlastník 
a provozovatel těchto objektů, a bude nutné se této záležitosti vě-
novat i do budoucna. Prezentace z úvodní části diskuze je dostupná 
do 30. 6. 2019 na odkazu http://bit.do/OKCOV.

Sekce Kalové hospodářství malých a městských ČOV 
(předseda Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., 
SOVAK ČR)
Kam směřovat nakládání s čistírenským kalem, jaký zvolit způsob 
jeho zpracování a finální úpravy pro konkrétní ČOV? Bude vybrané 
řešení v souladu s legislativními požadavky i zásadami udržitelnosti 
v dlouhodobém časovém horizontu? Tyto klíčové otázky v současné 
době intenzivně řeší prakticky všichni vlastníci a provozovatelé ČOV. 
Na jedné straně nedostatek relevantních informací, nejasná legislativa 
a absence jakékoliv koncepce, alespoň na úrovni krajů. Na straně 
druhé nereálná lhůta pro realizaci řešení nahrazujícího v současné 
době nejrozšířenější způsob použití kalů v zemědělství. To jsou hlavní 
důvody, proč byla i letos do programu začleněna samostatně tato sekce 
věnovaná problematice kalového hospodářství. 
Centrum kompetence Smart Region’s a kalová problematika 

ČOV (Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ a.s., Praha): Na úvod 
tohoto bloku seznámil Ing. Miroslav Kos účastníky s metodikou ener-
getického hodnocení ČOV a technologiemi vhodnými pro regionální 
centra zpracování kalů, konkrétně nízkoteplotním sušením, solárním 

Tradiční doprovodná firemní výstava Účastníci semináře zaplnili všechny prostory Městského muzea 

sušením a procesem termické hydrolýzy. Jeho příspěvek poukazuje na 
skutečnost, že vývoj procesů kalového hospodářství středních a vět-
ších ČOV směřuje k dosažení energetické soběstačnosti procesu čištění 
odpadních vod, zabezpečení likvidace polutantů v kalech a materi-
álové transformace kalu do využitelné formy bez ekologických rizik.
Co nás čeká v severních Čechách v kalovém hospodářství v blíz-

ké budoucnosti (Jaroslav Krejčí, Ing. Iveta Žabková, Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.): Obsahem přednášky Ing. Ivety Žabkové 
bylo představení stávajícího řešení kalových hospodářství ČOV provo-
zovaných SčVK a.s. a návrhu jejich variantního řešení dle velikostních 
kategorií ČOV. Jedná se o úpravy a dovybavení jednotlivých ČOV, au-
tomatizaci provozu, zvýšení počtu a optimalizaci provozu svozových 
center, zkrácení přepravních vzdáleností atd.
Zkušenosti  s  provozem aerobní  stabilizace malých  čistíren 

odpadních vod (Ing. Jana Koubová, Ing. Milan Lánský Ph.D., Ing. 
Bc. Martin Srb, Ph. D., Ing. Petr Sýkora Ph.D., Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s. Praha): O zkušenosti s provozem nově vybudo-
vané aerobní stabilizace na ČOV o cca 30 000 EO se podělila Ing. 
Jana Koubová. Příspěvek demonstruje, jak významně stabilizaci 
ovlivňují jednotlivé technologické parametry procesu a jak důležitá 
je kontrola a řízení tohoto procesu pro dosažení požadované kvality 
výstupního kalu.

Sekce Novinky a zkušenosti z provozování a řízení 
ČOV a z městského odvodnění (předseda Ing. Martin 
Pečenka, Ph.D.)
Jak už vyplývá ze samotného názvu semináře, nejen změny legislativy 
a aktuální vodohospodářská témata, ale také novinky a zkušenosti 
z provozování ČOV tvoří podstatnou část programu semináře.
Optimalizace dodávky vzduchu oběhových aktivačních nádrží 

s přerušovanou aerací v severních Čechách (Ing. Pavel Loužecký, 
Ing. Michal Puchmeltr, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.): 
Druhý den semináře, který byl takto tematicky zaměřen, zahájil před-
náškou Ing. Pavel Loužecký a detailně seznámil účastníky s řešením 

Diskuse v průběhu společenského večera

http://bit.do/OKCOV


vh 5/2019 33

optimalizace dodávky vzduchu do oběhových aktivací s přerušovanou 
aerací. Na příkladu několika ČOV v severních Čechách ukázal, jak lze 
s využitím moderních analyzátorů a měřicích technologií v kombinaci 
s provozními zkušenostmi dosáhnout lepší kontroly nad probíhajícími 
procesy, lepších kvalitativních parametrů vyčištěné vody, potažmo 
snížení spotřeby elektrické energie.
Nové postupy v řízení ČOV ve vazbě na aplikaci normy ISO 

ČSN 27000 na příkladu ČOV Polička (Ing. Jiří Kašparec, Ing. Mi-
lan Lindovský, Ph.D., MBA, VAE CONTROLS, Ing. Milan Novotný 
VHOS, a.s.): Přednáška Ing. Jiřího Kašparce uvedla posluchače do 
problematiky řízení ČOV nejen z hlediska nových postupů jejich 
automatizace řízení, ale zejména dopadu aplikace norem ČSN ISO 
27000 o kybernetické bezpečnosti do této oblasti. Pro názornost 
následně prezentoval příklad v současné době rekonstruované ČOV 
Polička. 

Aktualizace „Generelu kanalizace v Moravské Třebové“ – Eko-
logický audit a optimalizace výhledového stavu kanalizace v zá-
jmovém území. (Ing. Dana Mikulková, VHOS, a.s., Ing. Petr Prax, 
Ph. D.): Zajímavé a podnětné informace přinesla vzhledem k diskusi 
k odlehčeným vodám z předchozího dne přednáška Ing. Petra Praxe 
zabývající se ekologickým auditem a optimalizací výhledového stavu 
kanalizace v zájmovém území. Ve svém příspěvku seznámil přítomné 
s postřehy a poznatky z průběhu prací na aktualizaci generelu kana-
lizace v Moravské Třebové, představil celý projekt i jeho výsledky. 
Zápach na ČOV a jeho  řešení  (Ing. Ondřej Unčovský, ASIO, 

spol. s r. o.): O způsobech technického řešení a financování opatření 
proti zápachu, které mohou využít vlastníci a provozovatelé vodo-
hospodářské infrastruktury, informoval Ing. Ondřej Unčovský. Reálné 
možnosti využití dotačních prostředků na realizaci technologie pro 
snížení emisí pachových látek ilustroval na konkrétních příkladech 
ČOV Ivančice, Pardubice a Moravská Třebová. 
Technologické řízení ČOV pomocí matematického modelování 

a informačních  systémů provozovatele  (Ing. Filip Harciník,  Ing. 
Lenka Hájková, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Ing. Jiří 
Jordán Čermák, Ph.D., DHI a.s.): Přednáška Ing. Filipa Harciníka se 
zabývala popisem informačních systémů využívaných ve společnosti 
SčVK a.s. k přenosu dat z provozovaných objektů a systémem Clear-
Scada, který slouží k technologickému dohledu ČOV. Byly popsány 
principy fungování, výhody, nevýhody a příklady využití v praxi. Dále 
byl prezentován projekt matematického modelování, jehož účelem je 
odzkoušení tohoto podpůrného nástroje pro technology, kterým by 
mohl sloužit k řešení nestandardních situací na ČOV. 
MBR: Prověřená  technologie  s potenciálem pro  znovuvyužití 

odpadních vod (Ing. Radek Vojtěchovský, Ing. Daniel Vilím, Ing. 
Miroslav Maršík, ENVIPUR, s.r.o.,): Membránový bioreaktor jako 
prověřenou technologii s potenciálem pro znovuvyužití odpadních 
vod představil formou několika případových studiích Ing. Radek 
Vojtěchovský. Jeho příspěvek, zabývající se obdobně jako úvodní 
přednáška konference recyklací odpadních vod, uzavřela pomyslný 
kruh dvoudenního maratonu informací.

Slovo závěrem a pozvání na rok 2020 do Moravské 
Třebové
Neodmyslitelnou součástí semináře je prezentace techniky, instru-
mentace, služeb a technologií předních firem působících v oboru vo-
dovodů a kanalizací. Zástupci 36 vystavujících firem vytvářeli během 
dvoudenního setkání paralelní prostor pro seznamování s novinkami, 
diskusi nad problémy z každodenní praxe, navazování nových forem 
spolupráce, ale samozřejmě i pro přátelská setkání příjemně kompen-
zující informacemi nabitý odborný program. 

Závěr prvního dne semináře patří vždy společenskému večeru 
v interiéru městského muzea a přilehlých venkovních prostorách, 
situovaných v městském parku. Reálie společenského večera tradič-
ně dotváří živá hudba, dobré víno, barvami a chutěmi hýřící rautové 
občerstvení a dokonalý catering studentů gastro oboru Integrované 
střední školy v Moravské Třebové, jejíž absolventi sklízí úspěchy 
i na mezinárodních soutěžích. Za úžasnou atmosféru společenského 
večera však patří poděkování všem zúčastněným. Naopak zpětná 
vazba, které se pořadatelům dostává v podobě kladného hodnocení 
jak odborné části konference, tak i jejího doprovodného programu, 
je výzvou, aby příští 25. ročník dosáhl alespoň srovnatelné úrovně 
a návštěvnosti. Datum konání tohoto jubilejního ročníku, kterým 
se završí čtvrt století historie tohoto semináře, byl již pořadateli 
stanoven, a to 7.–8. 4. 2020 opět v Moravské Třebové. Tímto Vás 
pořadatelé zvou na tento termín do Moravské Třebové, kde společně 
zhodnotíme již proběhlé ročníky včetně důstojného společenského 
programu. Rovněž stanovíme, zda a jakou formou se budou konat 
další ročníky. Věříme, že se společně znovu setkáme v roce 2020 
i nad dalšími zajímavými tématy.

Ing. Vladimír Langer
Ing. Martin Srb, Ph.D.

Ing. Filip Wanner, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 

za OS Čištění a recyklace městských  
odpadních vod CzWA

Ing. Blažena Kolaříková
Ing. Zdeněk Šunka

za VHOS a.s. Moravská Třebová 

Moving Bed Biofilm Reactor
MBBR1 LE

TV ČR

PRO-AQUA CZ, s.r.o. | www.pro-aqua.cz
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Zveme Vás na přednášky semináře 
Čištění průmyslových odpadních vod

1. Aplikace membránových technologií pro čištění průmyslových 
odpadních vod (Vojtěchovský R., Křivánková J., Kubíčková S., Vilím 
D.): Budou představeny konkrétní aplikace membránových bioreak-
torů pro čištění OV, např. z pivovaru, z jatek (směsné vody splašky + 
průmyslové vody) a další aplikace.

2. Aplikace procesu čiření na průmyslové a procesní odpadní vody 
(Koller M., Konečný P.): V příspěvku budou prezentovány průmys-
lové aplikace a provozní zkušenosti technologie vysokorychlostního 
čiřiče s využitím mikropísku jako zrna pro tvorbu vloček. Také bude 
prezentována mobilní verze této technologie, umožňující operativní 
nasazení v průmyslovém podniku.

3. Čištění fenolových odpadních vod z Automotive (Ottis J.): ČOV 
byla prvně koncipována jako prostá sorpce na aktivní uhlí, praktické 
provozní podmínky ji přeměnily na chemicko-biologickou ČOV.

4. Čistenie odpadových vôd z priemyselných parkov (Kožárová 
B., Matulová Z., Kecskésová S., Drtil M.): Cieľom príspevku bude 
popísať výsledky monitoringu kvality čistenia odpadových vôd 
z konkrétneho priemyselného parku, ako aj výsledky z viacmesačnej 
prevádzky ČOV. Rovnako sa bude príspevok zameriavať na výsledky 
poloprevádzkových a laboratórnych experimentov uskutočnených za 
účelom zvýšenia účinnosti danej ČOV (využitie koagulácie a sorpcie 
na terciárne dočistenie).

5. Čištění průmyslových odpadních vod čiřením (Šamal O.): Čiš-
tění průmyslových odpadních vod fyzikálně-chemickým procesem 
srážení je již dlouho používaná čistírenská technologie a využívá se 
zejména u zaolejovaných vod, u vod z masného nebo drůbežářského 
průmyslu, v mlékárnách nebo jako třetí stupeň čištění u biologických 
čistíren s uplatněním zejména na srážení fosforu. Jedno z uplatňo-
vaných zařízení na čištění průmyslových odpadních vod srážením 
s využitím vločkového mraku je Evhfiltr, což není úplně nové 
zařízení, ale stálým vývojem se dnes vyrábí jako plně automatické 
zařízení na čištění odpadních vod, které nalézá stále širší uplatnění 
zejména v průmyslu.

6. Deemulgace odpadních vod v deemulgačních stanicích (Hrabec 
M.): V příspěvku bude představen proces odstraňování emulzí, olejů 
a dalších ropných látek z odpadní vody deemulgací, včetně provoz-
ních zařízení a jejich uplatnění v praxi. Proces deemulgace je založen 
na zábraně emulgačního prostředku rozpustit ropnou látku ve vodě, 
a to přidáním chemických činidel do ropných emulzí. V principu je 
deemulgace proces rozkladu ropné emulze na olejový podíl a odpadní 
vodu. V deemulgačních stanicích lze fyzikálně-chemickým způsobem 
zneškodňovat odpadní vody kontaminované ropnými látkami, různý-
mi anorganickými procesy (při zpracování kyselin a alkálií) a odpadní 
vody s obsahem těžkých kovů. Dále odpadní vody kontaminované 
organickými procesy (organická rozpouštědla), odpadní vody z výro-
by, zpracování a distribuci barev a laků, odpadní vody z chemických 
povrchových úprav kovů, jako jsou galvanizace, zinkování, moření, 
fosfátování, alkalické odmašťování.

7. Možnosti recyklace odpadních vod z potravinářské produkce – 
poloprovozní testování (Vachová P., Koller M., Kutal T.): V rámci 
poloprovozního testování byly ověřeny a porovnány možnosti čištění 
odpadních vod prostřednictvím membránových technologií (ultrafilt-
race a reverzní osmózy) a technologie SBR. Cílem bylo dosažení limitů 
podle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.

8. Odvodňování s využitím dehydrátoru (Prachař R.): Dehydrátor 
na odvodnění kalu pracuje na principu pomaloběžného provozu v del-
ších časových intervalech pro zabezpečení kontinuálního provozu. 
Tento typ zařízení je vhodný i pro komunální ČOV menších kapacit již 
od 1000 EO a pro aplikace v průmyslu na odvodnění kalů z různých 
průmyslových odvětví.

9. Podmínky a aplikace BREF v čištění průmyslových odpadních 
vod (Beneš O., Slavík J.): Příspěvek představuje právní rámec pro 
stanovení technologií BREF a dopady průběžné aktualizace na návrh, 
provoz a rekonstrukce zařízení, která produkují či upravují průmys-
lové odpadní vody.

10. Praktické využitie expanznej flotácie na predčistenie rôz-
nych priemyselných odpadových vôd (Hlavačka V.): Proces DAF sa 
preto veľmi často využíva na účinné predčistenie odpadových vôd 
z rozličných odvetví priemyslu (mäsozávody, hydinárne, mliekarne, 
syrárne, recyklovne plastov, galvanizovne, atď.) pred ďalším stupňom 

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

Pásové a rotační zahušťovače 
přebytečného kalu

Šnekové lisy  
na odvodňování kalu

Sítopásové lisy  
na odvodňování kalu

Nízkoteplotní pásové  
sušárny kalu

Dekantační odstředivky  
na odvodňování kalu

Nízkoteplotní fluidní  
sušárny kalu

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

PŘIJĎTE SI TO S NÁMI VYŘÍKAT !
CzWA - Odborná skupina Průmyslové odpadní vody

vás srdečně zve na seminář

ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD
13.6.-14.6.2019 v Kyjově

  Atraktivní přednášky z praxe•
 N eformální ostré diskusní prostředí•

 K ulatý stůl•
... a večer vinný sklípek :)

Asociace pro vodu ČR z. s.,
Traťová 574/1

619 00 Brno, CZ

navazujeme na úspěšné a oblíbené akce 
pořádané naší skupinou v Kyjově už od r. 2002
více na www.czwa.cz

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství 
– jsou určeny pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Markéta Hrnčírová; prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.; Ing. Martin 
Koller; Ing. Karel Plotěný; Ing. Karel Pryl; Ing. Pavel Příhoda; doc. 
RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.; Ing. Helena Sochorová; 
Ing. Petra Vachová; Ing. Miroslav Váňa; Ing. Jan Vilímec; Ing. 
Tomáš Vítěz, Ph.D

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA

Kontaktní adresa:
Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 547/1, 619 00 Brno
+420 737 508 640 
e-mail: czwa@czwa.cz

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

ich čistenia. Príspevok si kladie za cieľ upozorniť na podmienky pro-
cesu a na prirodzené limity účinnosti, ktoré táto inak veľmi účinná 
a efektívna metóda má.

11. Problematika Bisfenolu A v odpadních vodách papírenského 
průmyslu (Hammer V., Vachová P., Pečenka M., Bindzar J.): V pří-
spěvku bude popsána problematika výskytu látky Bisfenol A v pa-
pírenských odpadních vodách a možné legislativní dopady. Budou 
představeny výsledky laboratorních ověřovacích testů technologií 
pro snížení obsahu BPA (mikrofiltrace, oxidace peroxidem, ozonizace, 
sorpce na aktivním uhlí, koagulace).

12. Recyklace průmyslových vod s využitím membrán (Šubrt 
M.): Vzhledem k zvýšeným nárokům na odběry pitné vody převážně 
v období sucha, se přiklání mnoho firem k zařazení stupně recyklace 
vody. V mnoha případech se nejedná pouze o nutnost, ale recyklace 
je již mnohdy ekonomicky výhodnou variantou pro potřeby jednot-
livých průmyslových závodů. Vzhledem k momentální dostupnosti 
membránových modulů a širokému spektru materiálových provedení 
se začíná rozvíjet aplikování těchto procesů nejen pro úpravu vod, ale 
i pro následné recyklace.

13. Stanice pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod z pro-
vozů práškových lakoven (Vydařelý J.): V posledních letech jsme 
svědky zvyšujících se nároků na kvalitu lakovaných výrobků. Z toho 
důvodu jsou provozovatelé práškových lakoven nuceni používat stále 
agresivnější chemikálie na přípravu plechových dílů před samotným 
lakováním. Používáním těchto přípravků se do oplachové vody dostává 
nezanedbatelné množství těžkých kovů, převážně hliníku, které provo-
zovatel musí před vypuštěním odpadních vod do městské kanalizace 

odstranit. Stanice pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod je fy-
zikálně-chemická čistírna, fungující na principu srážení a sedimentace. 
Po prvotní úpravě pH vody je nadávkován správně zvolený koagulant, 
který na sebe při správných podmínkách dokáže navázat těžké kovy – 
vytvoří vločky chemického kalu. Kal je poté odvodňován kalolisem a je 
odvážen specializovanou firmou k další likvidaci.

14. Využití biologických procesů u čistíren odpadních vod, insta-
lovaných v provozech mytí dopravní techniky (Trněný S.): Při mytí 
dopravní techniky v provozech autoumýváren se v posledních letech 
začínají uplatňovat v čištění odpadních vod biologické procesy, které 
nahrazují tradiční, fyzikálně – chemické procesy čištění odpadních vod.

15. Využití fotochemické oxidace pro eliminaci mikropolutantů 
z odpadních vod (Knytl V., Mašín P.): V rámci přednášky bude zhod-
nocen provoz pilotní jednotky fotochemické oxidace instalované pro 
odstranění farmaceutických látek z odpadních vod v rámci mechanic-
ko-biologické ČOV. Data budou dále porovnána s metodou adsorpce 
na aktivní uhlí. V navazující části budou představeny možnosti 
uplatnění technologie fotochemické oxidace v rámci čištění různě 
kontaminovaných odpadních vod.

16. Využití technologie MBBR pro čištění průmyslových odpadních 
vod – případové studie CHBČOV Draslovka a Unipetrol Litvínov 
(Lederer T., Polách L., Dvořák L.): Příspěvek prezentuje a sumarizuje 
zkušenosti s provozem biofilmových reaktorů s nosičem ve fluidním 
loži na 2 biologických čistírnách. Chemicko-biologická ČOV v Draslov-
ce Kolín je první instalací této technologie v ČR, která byla z důvodů 
navýšení objemu výroby intenzifikována zvýšením procenta plnění 
nosičem. Jedná se o čištění vysoce zasolených OV z výroby difenyl-
guanidinu s obsahem anilinu, fenyl derivátů močoviny a kyanidů. 
MBBR pro předčištění fenolových vod v areálu Unipetrol Litvínov 
čistil drenážní vody s obsahem kresolů a fenolu. V současné době 
je transformován na čištění podzemních vod s vysokým obsahem 
amonných iontů. Při zahájení provozu byl největší instalací MBBR 
technologie v ČR.

17. Zápach na ČOV a jeho řešení s podporou dotačních titulů 
(Unčovský O.): Česká republika se rozhodla podpořit v posledních 
letech dotačním titulem provádění opatření proti zápachu. Dotační 
výzvy byly zatím vždy koncipovány způsobem, který je vhodný pro 
majitele vodohospodářské infrastruktury. Daří se vodohospodářské-
mu oboru na peníze z tohoto titulu dosáhnout? A daří se realizovat 
opatření, která mají smysl?

Programový výbor semináře
Dr. Ing. Monika Heřmánková

Ing. Oldřich Šamal
Ing. Martin Koller

martin.koller@memsep.cz

Arnošt je zpět. Opět hezky hnědý a ve skvělé kondici. Jaké překvapení ho ale čeká po návratu domů do aktivace?



Pořadatel a odborný garant: Organizátor: 
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VODOVODY-KANALIZACE

PVA EXPO PRAHA

21. mezinárodní vodohospodářská výstava

21.–23. 5. 2019

   uzávěrka 
přihlášek

za zvýhodněnou cenu: 31. 1. 2019

· Nové technologie v oboru
· Hospodaření s kaly
· Cirkulární ekonomika  
   ve vodním hospodářství
· Legislativa – nový vodní zákon
· Dotační politika po roce 2020

HLAVNÍ TÉMATA:
· Hospodaření s pitnou vodou, kvalita
· Problematika extrémních jevů  
   – sucho, povodně a jejich zvládání
· Hospodaření s dešťovými vodami
· Recyklace vyčištěných odpadních vod
· Ochrana vodních zdrojů

JOB-ka je speciální projekt v rámci výstavy, věnovaný propojení nabídky 
a poptávky pracovních příležitostí ve vodohospodářském oboru.

NOVINKA!
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DOODPADU aneb To fakt nevyčistíš

Už před několika lety vedení firmy ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. 
přemýšlelo, jak zlepšit povědomí veřejnosti o tom, jaké jsou cesty 
vody od té chvíle, co surovou vodu ve vodárnách přemění na vodu 
pitnou a dopraví ji do domácností, k jejímu odvedení na čistírnu 
odpadních vod, až k jejímu zpětnému vypouštění do recipientu. 
Uvědomili si, že nejúčinnější je oslovit mladé lidi. Tak před pěti lety 
vznikl vzdělávací program DOODPADU aneb Co do kanalizace nepa-
tří. Projekt oslovuje studenty středních škol, ale i žáky prvních stupňů 
základních škol. Maskot projektu kocour AGi navštívil při speciálních 
výukových hodinách již pět tisíc školáků. Klíčovým mottem je Toaleta 
není odpadkový koš! Organizátoři poukazují na to, že vyhozením nebo 
vylitím mnoha odpadků z domácností do záchodu či dřezu problém 
nemizí, ale začíná.

O letošním ročníku určeném pro střední školy řekl Ivan Kafka, 
vedoucí oddělení marketingu a komuni-
kace ENERGIE AG BOHEMIA: „Úkolem 
soutěžících bylo seznámit vybranou cílovou 
skupinu s tím, co nepatří do kanalizace, a to 
prostřednictvím společenské deskové nebo 
karetní hry, případně herní aplikace. Práce 
poroty, složené z odborníků na marketing, ale 
i představitelů kultury a sportu, byla tentokrá-
te velmi složitá. Každá práce byla jedinečná 
a bylo vidět, že všichni studenti si s přípravou 
a výrobou dali hodně práce. I proto jsme se 
rozhodli udělit zvláštní ceny poroty. Jsme 
rádi, že hry můžeme v budoucnu používat pro 
další vzdělávání v této oblasti. Vítěznou herní 

aplikaci můžeme nasadit takřka okamžitě. Zatímco v předchozích 
ročnících soutěžící vytvářeli videa a grafiku, tentokrát jsme sáhli do 
úplně jiné oblasti. Překvapila nás různorodost odevzdaných prací, 
kterých soutěžící odevzdali téměř tři desítky.“

Letošní vyhodnocení soutěže o nejlepší společenskou hru na téma 
vyjádřené v názvu příspěvku proběhlo 18. 4. symbolicky v areálu 
Staré pražské čistírny. Organizátoři datum finále vybrali tak, aby 
mohli i připomenout Den Země, který si každoročně připomínáme 
22. 4. Absolutním vítězem klání „o velký balík peněz na maturitní 
ples“ se stali studenti českobudějovického gymnázia Jírovcova s her-
ní aplikací Krysy v kanále. Stříbrná příčka patří třídnímu kolektivu 
Střední pedagogické školy v Berouně se stolní hrou nazvanou Tří-
patrovka, a bronzová gymnazistům z Kolína s deskovou hrou Od-
padovka. Zvláštní cenu poroty si odnesla Válka odpadků z autorské 
dílny studentů Gymnázia Joachima Barranda z Berouna a Cena za 
zpracování patří studentům Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi za 
deskovou hru Planeto, nezlob se.

Slavnostní vyhlášení bravurně uváděl herec Tomáš Hanák. Z jeho 
projevu bylo vidno, že mu není lhostejné, jak to s naší vodou, s naším 
životním prostředí vypadá. Během rautu, který následoval po slavnost-
ním vyhlášení, jsem se ho proto zeptal, proč se rozhodl tento projekt 

zaštítit svým jménem: „Je mi 62 let a mám tři 
dětí a dokonce jednoho vnuka. Když vidím, jak 
v záplavě ne vždy důležitých informací nám 
unikají informace o zhoršování stavu Země 
i naší země, tak si říkám, že jakákoliv pomoc 
je dobrá. Žiju na Křivoklátsku a když vidím, že 
už mnoho let vysychají potoky, tak představa, 
že by to mělo skončit špatně, je skličující. 
Takže pomoci je moje povinnost, ale v tomto 
případě příjemná povinnost.“

Více o této zajímavé aktivitě se mohou čte-
náři dovědět na www.doodpadu.cz.

Ing. Václav Stránský



INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ FILTRACE A ÚPRAVY VODY

Tlakové 
multi-média � ltry

VYRÁBÍ
DODÁVÁ
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GAU � ltry

Automatické 
samočistící � ltry

Separátory písku

Automatické a manuální 
� ltrační koše...

ŠPIČKOVÉ IZRAELSKÉ TECHNOLOGIE PRO FILTRACI A ÚPRAVU 
PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH VOD

www.aquaglobal.cz
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