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Je mi ctí Vám sdělit, 

že po poněkud delším bezvládí se od 1. 7. 2021 stal novým před-
sedou redakční rady našeho časopisu pan profesor Tomáš Kvítek. 
Je třetím předsedou redakční rady časopisu Vodní hospodářství, 
s kterým mi bylo dáno spolupracovat. Prvním byl pan profesor Ivo 
Kazda. Distingovaný pán z ještě prvorepublikové školy, jehož speci-
alizací byly vodní stavby, zkrátka velkovodař. Po něm byl předsedou 
redakční rady pan Jiří Wanner, který se dosti neočekávaně rozhodl 
ukončit práci v časopise v roce 2020. Profesí je čistírník, tedy malo-
vodař. Dalo by se říci, že je logické až prozřetelné, že řízení přebírá 
pan profesor Tomáš Kvítek, který se celý život věnuje vodě v kra-
jině, tedy tomu, aby tento živel byl v životním prostředí přítomen 
v dostatečném množství a kvalitě. Tím pan profesor Kvítek spojuje 
velkou a malou vodařinu v jeden celek, což je trend, kterým se asi 
péče o vodu bude dále rozvíjet. Těším se proto na spolupráci s ním.

Všichni tři se věnovali či věnují i pedagogické práci. I s ohledem 
na to, že je září, kdy tradičně začíná školní rok pro ne-vysokoškoláky 
a zanedlouho začne i vysokoškolská výuka, je třeba toto připome-
nout. Vzdělávání (a nejen ono) dostalo za poslední rok a půl na frak. 
Sice vláda tvrdila, že školství je pro ni priorita, ale prioritou byly spí-
še marketingově zajímavé činnosti, navíc ještě silně prolobbované. 
Takže školáci a studenti pořád nemohli do škol, nemohli sportovat, 
nemohli zpívat, ale zhlédnout sportovní mač bylo možné. V tom jsou 
prachy. Nemohli jste navštívit divadlo, jít do galerií, muzeí (které 
bývají tak zoufale poloprázdné), ale mohli jste jít se kulturně vyžít 
do obchodních center, kde byla hlava na hlavě, nikoliv v předepsa-
ných rozestupech – davu je třeba dát přiměřenou zábavu! Nechápu, 
že se vyhlašují omezení, která se poté nedodržují a ani z principu 
dodržovat je nelze, ale bylo běžnou praxí neumožnění vzdělávání 
a kultivování jednotlivců a společnosti. Mám dojem, že se pánové 
ministři Plaga i Zaorálek docela snažili – ostatně z mého pohledu 
patří k těm nemnoha ze současné vlády, kteří by prošli, asi ne s vy-
znamenáním, ale nepropadli by. Vlastně, pokud někdo propadne, 
tak opakuje ročník. Tak to tedy raději né! 

Já žiju na vesnici. Asi obdobné případy jsou i ve městech, ale 
nejsou tak „na vočích“. Je tu v okolí dosti sociálně slabých žáků bez 
možnosti on-line výuky. Ti žáci vlastně ten rok vzdělávání ztratili. 
To je neodpustitelné. Nemám rád spiklenecké teorie, ale virtuálním 
prostorem se neslo virální sdělení, že ti, kteří mají skutečnou moc, 
tato omezení přivítali, jelikož lidé budou snadněji ovladatelní a ne-
budou příliš myslet. Chce se mi věřit, že na tomto šprochu není 
pravdy ani trochu.

Neumím si představit, jak mohla na vyšších stupních probíhat 
výuka neabstraktních předmětů, jako jsou přírodní vědy nebo medi-
cína, kdy si věc musíte „vošahat“, abyste ji pochopili. To výuka byla 
jen tak „na voko“. Jak se mohli studenti naučit laborovat nebo pitvat 
nebo učit, když jim byla nikoliv neumožněna, ale odepřena praxe? 
Mám kamaráda, který zaměstnává lidi v dělnických profesích. Říkal 
mi, že po prvních zkušenostech se bude vyhýbat žákům, kteří se 
vyučili v posledních dvou letech. Ti vyučenci prý skoro nic neumí, 
mají jen glejt, který dostali zadarmo, aniž by prokázali elementární 
znalosti. Při vší úctě se z principu předběžné opatrnosti budu asi 
i já vyhýbat lékařům, kteří v této podivné době studovali. Zajímalo 
by mě, jak k tomu budou přistupovat manažeři Povodí, VaKů, jak se 
to odrazí v budoucnu v odbornosti?

Přerušení výuky prý bylo nejdelší od dob Marie Terezie. To pova-
žuji za největší selhání, neodpustitelný hřích nejen moci výkonné, 
ale i zákonodárné. Abych jen nelamentoval: přiznat ale musím, že 
může mít něco do sebe jeden, možná i dva dny on-line výuky týdně. 
Ale musí být umožněna všem!

Ing. Václav Stránský
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Dezinfekce odtoků 
z městských čistíren 
odpadních vod pro jejich 
znovuvyužití 
Adéla Puškáčová, Jana Spěváková, Jana Říhová Ambrožová, 
Jiří Wanner

Abstrakt
Recyklace odtoku z městských čistíren má řadu výhod, avšak za 
účelem splnění legislativních požadavků na recyklovanou vodu 
a především za účelem zabránění přenosu patogenních mikroorga-
nismů do životního prostředí při znovuvyužití vody pro závlahy je 
nezbytné tuto vodu dezinfikovat. Tento článek proto přináší porov-
nání tří typů dezinfekce při jejich použití k inhibici řady běžných 
patogenních mikroorganismů ve vyčištěné odpadní vodě. 

Klíčová slova
recyklace odpadní vody – patogenní mikroorganismy – dezinfekce – 
kyselina peroctová – kyselina permravenčí

Úvod

Legislativní požadavky na kvalitu recyklované odpadní vody

V současné době není v České republice k dispozici legislativní před-
pis, který by definoval parametry a jejich limity pro kvalitu recyklova-
né odpadní vody. Nicméně je možné se v tomto kontextu inspirovat 
a případně i řídit normou ČSN 75 7143, která dělí vodu pro závlahy 
na tři třídy podle její kvality, a to na: (I) vodu vhodnou pro závlahy, 
(II) vodu podmíněně vhodnou a (III) vodu nevhodnou pro závlahy. 
Kromě řady fyzikálně-chemických parametrů udává i požadavky na 
kvalitu vody z mikrobiálního hlediska [1]. 
Na evropské úrovni bylo v roce 2020 přijato Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimál-
ních požadavcích na opětovné využívání vody. Toto nařízení před-
pokládá využití recyklované odpadní vody zejména pro zemědělské 
závlahy. Ze všech oblastí využití  stanoví minimální požadavky na 
kvalitu recyklované odpadní vody právě pouze pro oblast zemědělství, 
a tyto požadavky rozděluje celkem do 4 tříd kvality (A až D) – od plo-
din konzumovaných za syrova až po technické a energetické plodiny. 
Toto nařízení rovněž stanovuje povolené metody zavlažování [2]. 
Výše zmíněné legislativní dokumenty byly dále v tomto příspěvku 

použity k posouzení, zda došlo k požadované redukci počtu mikro-
organismů v odtoku pomocí daného způsobu dezinfekce. Tab. 1 shr-
nuje legislativní požadavky těchto dokumentů na mikrobiální kvalitu 
recyklované odpadní vody. Kromě těchto parametrů oba dokumenty 
obsahují  také další požadavky na kvalitu vody,  které však nebyly 
v rámci tohoto příspěvku hodnoceny. 
V rámci řešeného projektu Horizon 2020 – „Achieving wider uptake 

of water-smart  solutions“,  řešeného ve  spolupráci VŠCHT, ČVUT, 
PVS,  a.s.,  a PVK,  a.s.,  je  v  jeho demonstrační  části  poloprovozně 
zkoušena použitelnost recyklované odpadní vody z městské čistírny 
odpadních vod (ČOV) v různých stupních kvality. Jedná se o (i) odtok 
z čistírny odpadních vod, (ii) odtok z ČOV ošetřený UV dezinfekcí, 
(iii) odtok z ČOV ošetřený ultrafiltrační membránou a UV dezinfekcí 
a (iv) vzorek říční vody (Vltava), která se pro závlahy městské zeleně 
běžně používá  a slouží  tak  jako  srovnávací 
stav. Tyto čtyři druhy vod jsou finálně určeny 
pro závlahy městské zeleně, která je umístěná 
v truhlících zobrazených na obr. 1. Každému 
truhlíku je přiřazen jeden typ závlahové vody. 
Truhlíky jsou dále rozděleny na tři segmenty, 
přičemž každý segment je osázen jedním ty-
pem rostlin – travní porost, trvalky (Coreopsis 
verticillata, Geranium sanguineum, Echinacea 
purpurea, Hemerocallis, Salvia nemorosa 
a Heuchera sanguinea) a keře (Ulmus pumi-
la, Carpinus betulus, Ligustrum vulgare), na 

kterém je hodnocen vliv dané závlahové vody. Truhlíky mají navíc 
perforované dno, ukončené prostorem pro odběr vzorku přefiltrova-
ného přes hlinitou půdu a následně štěrk, což má demonstrovat vliv 
použití recyklované vody na vody podzemní. 
V rámci projektu jsou kromě demonstrační části zavlažování rost-

lin navíc prováděny také laboratorní experimenty a jsou testovány 
různé možnosti dezinfekce vyčištěné odpadní vody, jelikož voda bez 
dezinfekčního zásahu obsahuje množství patogenních mikroorgani-
smů, které mohou představovat riziko nejen pro lidské zdraví, ale 
mohou ovlivňovat také půdní mikrobiální komunitu [3]. Dezinfekce 
je zároveň obecně vhodná pro snížení šíření bakterií a genů antibio-
tické rezistence do životního prostředí [4, 5]. Nejčastěji používaným 
způsobem dezinfekce vody v technologiích úpravy je chlorace, při 
které bohužel vzniká řada vedlejších produktů dezinfekce, jako jsou 
například trihalogenmethany [6]. Tyto sloučeniny bývají spojovány 
s  toxickými účinky na  lidské  zdraví,  a proto  se  pozornost  ubírá 
směrem k nejrůznějším alternativním dezinfekčním prostředkům, 
jakými mohou být  například  kyselina peroctová  (peracetic  acid, 
PAA)  či permravenčí  (performic  acid, PFA), popř.  poměrně  často 
používané  a v praxi  oblíbené UV  záření  [7,  8]. Výhodou použití 
dezinfekce pomocí peroxokarboxylových kyselin je jejich účinnost, 
která  je  poměrně  srovnatelná  s  chlorací. Další  výhodou  je  jejich 
schopnost oxidace řady polutantů, jako jsou například léčiva a jim 
podobné polutanty [7, 8]. 

Materiál a metody
Odpadní voda pro účely pokusů s dezinfekčními postupy byla odebí-
rána jako bodový vzorek ze sekundárního odtoku ČOV. Parametry bo-
dových vzorků odtoku se pohybovaly v průměru následovně: CHSKCr 
18 mg/l; N-NH4

+  0,71 mg/l; N-NO2
-  0,033 mg/l; N-NO3

-  7,54 mg/l; 
P-PO4

3-  0,31 mg/l; NL 8 mg/l  a pH 7,2. Byly provedeny celkem  tři 
druhy dezinfekce: (i) dezinfekce kyselinou peroctovou, (ii) dezinfekce 
kyselinou permravenčí a (iii) dezinfekce UV zářením. 
Roztok peroxokyseliny byl připravený vždy před každým experi-

mentem smísením kyseliny octové, resp. mravenčí, a 35% peroxidu 
vodíku  (H2O2)  v poměru 1:1.  Jako katalyzátor  reakce byla použita 
98% kyselina sírová (H2SO4). Směs byla míchána po dobu 90 minut 
na vodní lázni a výsledná peroxokyselina byla dávkována do dvouli-
trových kádinek obsahujících vzorek odtoku z ČOV. Peroxokyseliny 
byly do vzorku odtoku dávkovány tak, aby bylo dosaženo konečné 
koncentrace 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10; 20 a 35 mg/l. Odtok byl po celou 
dobu experimentu míchán (350 rpm). Dezinfekce probíhala 10 minut, 

Tab. 1. Legislativní požadavky na mikrobiální kvalitu recyklované odpadní vody pro závlahy

Parametr Jednotka I. třída II. třída III. třída Třída A Třída B Třída C Třída D
Koliformní 
bakterie [1]

KTJ/ml 100 1 000 > 1 000     

Fekální koliformní 
bakterie [1]

KTJ/ml 10 100 > 100     

Enterokoky [1] KTJ/ml 10 100 > 100     

Escherichia coli [2] KTJ/100 ml    ≤ 10 ≤ 100 ≤ 1 000 ≤ 10 000

Vysvětlivky: Ukazatel „fekální koliformní bakterie“ odpovídá ve své podstatě „termotolerantním koliformním 
bakteriím“

Obr. 1. Truhlíky použité pro závlahy městské zeleně v projektu Ho-
rizon 2020. Wider Uptake of Water Smart Solutions



vh 9/2021 3

poté byla  zastavena převedením dezinfikované vody do  sterilních 
vzorkovnic obsahujících  roztok  thiosíranu sodného  (0,1 ml 12,5% 
roztoku Na2S2O3·5 H2O na každých 100 ml vzorku). Pro dezinfekci UV 
zářením byla použita UV lampa UVC Lighting 1G (maximální průtok 
0,12 m3/h, výkon 6 W). Její účinnost byla zkoušena při průtocích 50, 
60, 80 a 99 l/h. Všechny experimenty probíhaly při laboratorní teplotě 
(23 ± 1 °C). 
Ve vzorcích odtoků s následně aplikovaným dezinfekčním postu-

pem byly  za účelem zjištění účinnosti  eliminace mikroorganismů 
z vody  stanoveny následující mikrobiologické ukazatele:  kultivo-
vatelné mikroorganismy při 22 °C (dále jako „KUMI22“) a při 36 °C 
(„KUMI36“) podle normy ČSN EN ISO 6222 (médium AKE, tj. agar 
s kvasničným extraktem) [9], koliformní bakterie („KOLI“) podle nor-
my ČSN 75 7837 (Endoagar) [10], termotolerantní koliformní bakterie 
(„TKOLI“)  a Escherichia coli  („ECOLI) podle normy ČSN 75 7835 
(m-FC médium)  [11],  intestinální  enterokoky  („ENTERO“)  podle 
normy ČSN EN ISO 7899-2 (Slanetz-Bartley médium) [12] a Clostri-
dium perfringens („CLO“) podle přílohy č. 6 Vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
(m-CP médium)  [13].  Jednotlivé ukazatele byly u každého vzorku 
v sérii testů stanovovány duplicitně. 
Všechny použité chemikálie byly čistoty p.a.

Výsledky a diskuse

Dezinfekce kyselinou permravenčí

Účinnost dezinfekce kyselinou permravenčí 
(PFA)  a její  vliv  na  inhibici  růstu  a počtu 
kultivovaných mikroorganismů byla  testo-
vána v rozsahu koncentrací 0,1–35 mg/l této 
kyseliny. Dezinfekce při každé koncentraci 
probíhala 10 minut. Tab. 2 prezentuje počet 
kultivovaných mikroorganismů ve vodě před 
dezinfekcí  a po  její  dezinfekci.  Výsledky 
jsou udávány v jednotkách KTJ  (tj. kolonie 
tvořící jednotky), vztažené k určitému obje-
mu vody, který byl použitý při kultivačním 
stanovení. Podle metody stanovení se jednalo 
o metody přímého  výsevu  (aplikace  0,1–1 
ml  vzorku do/na médium)  a metody mem-
bránové filtrace  (filtrace 1–100 ml vzorku). 
Pro přehlednější interpretaci výsledků všech 
kultivovaných a sledovaných organismů jsou 
počty KTJ v tabulkách a grafech uváděny ve 
stejném objemu, a to ve 100 ml. 

Tab. 3 ukazuje snížení počtu mikroorganismů, který je vyjádřený 
jako logaritmus úbytku v závislosti na použité dávce PFA. Kvadratické 
průměry variačních koeficientů se u jednotlivých stanovení pohybo-
valy následovně: 5,98 (KUMI22), 10,17 (KUMI36), 8,12 (KOLI), 27,54 
(TKOLI),  35,14  (ECOLI),  20,41  (CLO)  a 3,84  (ENTERO). Nejvyšší 
koncentrace PFA (tj. 35 mg/l) byla dostačující k inhibici růstu větši-
ny kultivovaných mikroorganismů, s výjimkou KUMI22 a KUMI36. 
Zatímco většina  stanovovaných mikroorganismů byla  inhibována 
poměrně snadno již při koncentraci 0,5 mg/l PFA, anaerobní bakterie 
druhu Clostridium perfringens se projevila vůči této kyselině jako vý-
razně rezistentní. Tuto rezistenci je možné si vysvětlit tím, že se jedná 
o zástupce grampozitivních sporulujících bakterií (tvoří endospory), 
které jsou obecně odolnější vůči dezinfekci [14]. Ze zjištěných výsled-
ků dezinfekčních testů PFA s odpadní vodou tuto vodu lze zařadit 
do I. třídy pole normy ČSN 75 7143 a považovat ji za vodu vhodnou 
pro závlahy. Požadavku na kvalitu vody I. třídy vyhovuje jak počet 
KOLI, tak i TKOLI a ENTERO, a to již po dezinfekci 0,5 mg/l PFA [1]. 
Z hlediska Nařízení EU 2020/741 splňuje voda dezinfikovaná PFA 
podmínku výskytu E. coli již od 10 mg/l této kyseliny a spadá tak do 
třídy A, což je voda vhodná pro zavlažování plodin konzumovaných 
za syrova, které přijdou do přímého kontaktu s recyklovanou odpadní 
vodou [2]. 
Na obr. 2 je graficky znázorněna závislost snížení počtu mikroor-

ganismů na použité koncentraci PFA. Z důvodu přehlednosti byly 
vybrány pouze některé ukazatele, úplné výsledky jsou prezentovány 
výše v tab. 3. Z grafu je patrná rezistence sporogenní grampozitivní 
bakterie druhu Clostridium perfringens v porovnání s ostatními druhy 
bakterií.
Na obr. 3 je znázorněn úbytek počtu koliformních bakterií, termo-

tolerantních koliformních bakterií a E. coli. Z obrázku je patrné, že 
na počátku testů ve zkoušené vodě obsažené počty indikátorových 

Ukazatel Před dezinfekcí
Po dezinfekci: Po dezinfekci:
Použití 3 mg/l 

PFA
Použití 35 mg/l 

PFA
KUMI22

4 300 000 12 000 3 100
(KTJ/100 ml)

KUMI36
2 280 000 6 000 2 900

(KTJ/100 ml)

ENTERO
5 600 3 0

(KTJ/100 ml)

KOLI
93 000 16 2

(KTJ/100 ml)

TKOLI
32 000 7 0

(KTJ/100 ml)

ECOLI
20 000 6 0

(KTJ/100 ml)

CLO
2 400 370 2

(KTJ/100 ml)

Tab. 2. Počet vykultivovaných mikroorganismů v odpadní vodě před 
dezinfekcí PFA a po použití 35 mg/l PFA

Logred (PFA)

Ukazatel KUMI22 KUMI36 ENTERO KOLI TKOLI ECOLI CLO

Koncentrace 
kyseliny (mg/l)

0 0 0 0 0 0 0 0

0,1 -0,18 -0,19 -0,07 -0,26 -0,12 -0,12 -0,04

0,3 -1 -1,06 -0,37 -2,01 -2,27 -2,22 -0,06

0,5 -1,35 -1,12 -1,07 -2,75 -2,33 -2,27 0,06

1 -1,91 -2,09 -3,16 -3,23 -2,98 -2,94 -0,35

3 -2,46 -2,29 -2,99 -3,56 -3,43 -3,34 -0,64

5 -2,86 -2,46 -3,45 -3,63 -3,3 -3,15 -1,2

10 -2,75 -2,57 -3,45 -3,76 -3,55 -3,52 -1,71

20 -2,89 -2,63 -3,75 -4,12 -3,73 -3,6 -2,78

35 -3,14 -2,9 -5,75 -4,67 -6,51 -6,3 -3,08

Tab. 3. Redukce počtu mikroorganismů v závislosti na koncentraci kyseliny permravenčí 
(PFA) 

Obr. 2. Logaritmický úbytek počtu vybraných mikroorganismů 
v závislosti na koncentraci kyseliny permravenčí (PFA) 

mikroorganismů neodpovídají  legislativním požadavkům,  a dále, 
že již od koncentrace 0,3 mg/l PFA došlo k zásadnímu úbytku počtu 
těchto mikroorganismů. 
Zajímavý  je  výsledek  testů  s PFA na  eliminaci počtu  zástupců 

grampozitivních bakterií, v tomto případě intestinálních enterokoků 
a bakterií druhu Clostridium perfringens, viz graf na obr. 4. Intestinální 
enterokoky jsou všeobecně považované za rezistentní mikroorganismy, 
což byl i předpoklad námi provedených testů, ale v tomto případě 
docházelo k jejich redukci a následně nulovému výskytu ve vzorku 
při koncentraci PFA 1 mg/l. Sporogenní bakterie druhu Clostridium 
perfringens odolaly i vyšším koncentracím kyseliny a byly přítomné 
v minimálních počtech KTJ i v koncentraci 20 mg/l. 
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Dezinfekce kyselinou peroctovou

Účinnost dezinfekce kyselinou peroctovou (PAA) a její vliv na inhibici 
růstu a počtu kultivovaných mikroorganismů byla testována v roz-
sahu koncentrací  0,1–35 mg/l  této kyseliny. 
Dezinfekce při každé koncentraci probíhala 
po dobu 10 minut. Tab. 4 prezentuje počet 
kultivovaných mikroorganismů v KTJ ve vodě 
před dezinfekcí a po její dezinfekci. 
Inhibice  růstu a počtu kultivovaných mi-

kroorganismů při  použití  PAA  je  uvedena 
v  tab. 5  jako  logaritmus úbytku v závislosti 
na  koncentraci  této  kyseliny. Kvadratické 
průměry variačních koeficientů se u jednotli-
vých stanovení pohybovaly následovně: 10,32 
(KUMI 22), 12,36  (KUMI 36), 13,13  (KOLI), 
10,85  (TKOLI),  21,76  (ECOLI),  15,72  (CLO) 
a 2,80  (ENTERO).  Inhibice  růstu  a počtu 
všech kultivovaných mikroorganismů byla 
při  použití  PAA méně účinná v porovnání 
s dezinfekčními testy s PFA, což se shoduje 
s výsledky jiných studií [7, 5]. Největší rozdíl 
v dezinfekci při použití těchto dvou kyselin 
je patrný u bakterie Clostridium perfringens, 
která  se při použití PAA ukázala  jako odol-
nější v porovnání s ostatními kultivovanými 
mikroorganismy. Podle ČSN 75 7143 voda dezinfikovaná PAA spadá 
do I. třídy (voda vhodná pro závlahy) již od použití 5 mg/l PAA a dle 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2020/741 od 10 mg/l 
PAA, kdy bylo dosaženo redukce počtu ECOLI na 4 KTJ/100 ml. 
Na obr. 6  je  vyobrazena  redukce počtu KOLI, TKOLI  a ECOLI 

v závislosti na použité koncentraci PAA. Koncentrace, u které došlo 
ke splnění počtu KTJ u E. coli dle Nařízení Evropského Parlamentu 
a Rady (EU) 2020/741, je 10 mg/l PAA. Z grafu je patrné, že na počátku 
je voda pro použití odtoku z ČOV pro závlahy z hlediska legislativních 
požadavků nevyhovující a dezinfekce je tedy nezbytná. 

Obr. 4. Úbytek počtu ENTERO a CLO v závislosti na koncentraci 
kyseliny permravenčí (PFA) 

Obr. 5. Logaritmický úbytek počtu vybraných mikroorganismů 
v závislosti na koncentraci kyseliny peroctové (PAA)

Obr. 3. Úbytek počtu KOLI, TKOLI a ECOLI v závislosti na koncen-
traci kyseliny permravenčí (PFA) 

Ukazatel Před dezinfekcí Po dezinfekci: Po dezinfekci:
Použití 10 mg/l 

PAA
Použití 35 mg/l 

PAA
KUMI22

4 750 000 110 000 7 800
(KTJ/100 ml)

KUMI36
1 610 000 55 000 5 400

(KTJ/100 ml)

ENTERO
4 700 1 0

(KTJ/100 ml)

KOLI
70 000 11 3

(KTJ/100 ml)

TKOLI
26 000 6 1

(KTJ/100 ml)

ECOLI
15 000 4 1

(KTJ/100 ml)

CLO
1 800 750 150

(KTJ/100 ml)

Tab. 4. Obsah mikroorganismů v odpadní vodě před dezinfekcí PAA 
a po použití 35 mg/l PAA

Logred (PAA)

Ukazatel
KUMI22 KUMI36 ENTERO KOLI TKOLI ECOLI CLOKoncentrace 

kyseliny [mg/l]

0 0 0 0 0 0 0 0

0,1 -0,08 -0,08 -0,03 -0,07 -0,03 -0,03 -0,02

0,3 -0,21 -0,13 0,01 -0,09 -0,11 -0,06 -0,08

0,5 -0,45 -0,17 -0,33 -0,31 -0,24 -0,18 0

1 -0,63 -0,25 -0,92 -0,95 -1,37 -1,4 -0,18

3 -1,19 -0,98 -1,35 -2,15 -2,16 -2,13 -0,18

5 -1,25 -1 -3,07 -2,89 -2,72 -2,78 -0,21

10 -1,64 -1,47 -3,67 -3,82 -3,67 -3,63 -0,38

20 -2,53 -2,29 -5,67 -4,15 -4,24 -4 -0,72

35 -2,78 -2,47 -5,67 -4,37 -4,41 -4,18 -1,08

Tab. 5. Redukce počtu kultivovaných mikroorganismů v závislosti na koncentraci kyseliny 
peroctové (PAA) bakterie druhu Clostridium perfringens, která je v tomto případě ještě vyšší 
než při použití kyseliny permravenčí. 

Obr. 7 znázorňuje úbytek počtu ENTERO a CLO v závislosti na 
koncentraci PAA. Bakterie druhu Clostridium perfringens odolávala 
i při  nejvyšších dávkách použité  kyseliny v testu,  zatímco  intes-
tinální  enterokoky  byly  při  koncentraci  PAA nad  20 mg/l  úplně 
odstraněny. 

Dezinfekce UV zářením
Tab. 6 prezentuje počet kultivovaných mikroorganismů  (v KTJ) ve 
vodě před dezinfekcí a po její dezinfekci při průtoku vody UV lam-
pou 60 l/h. 
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Obr. 6. Redukce počtu KOLI, TKOLI a ECOLI v závislosti na koncen-
traci kyseliny peroctové (PAA) 

Obr. 7. Redukce počtu ENTERO a CLO v závislosti na koncentraci 
kyseliny peroctové (PAA) 

Ukazatel Před dezinfekcí
Po dezinfekci:

Použití UV (průtok 60 l/h)
KUMI22

6 850 000 1 200
(KTJ/100 ml)

KUMI36
2 400 000 2 650

(KTJ/100 ml)

ENTERO
15 000 1

(KTJ/100 ml)

KOLI
70 000 2

(KTJ/100 ml)

TKOLI
39 000 2

(KTJ/100 ml)

ECOLI
22 000 2

(KTJ/100 ml)

CLO
3 500 290

(KTJ/100 ml)

Tab. 6. Počet mikroorganismů v odpadní vodě před dezinfekcí UV 
zářením a po dezinfekci (průtok 60 l/h)

V tab. 7 je znázorněna závislost logaritmického úbytku na použitém 
průtoku vody při použití UV záření. Kvadratické průměry variačních 
koeficientů se u jednotlivých stanovení pohybovaly následovně: 16,36 
(KUMI22), 14,42 (KUMI36), 20,70 (KOLI), 27,63 (TKOLI), 14,14 (ECO-
LI), 12,31 (CLO) a 17,17 (ENTERO). Nejúčinnější byl průtok 60 l/h. 
Zatímco u nižších průtoků UV lampou se na vyšší účinnosti zásadně 
podílí vliv doby zdržení, u vyšších průtoků může hrát roli charakter 
průtoku. Z tohoto důvodu nemusí být nutně nejnižší průtok, a tedy 
nejvyšší doba zdržení, nejúčinnější. Jak je z tab. 7 patrné, průtok 60 l/h 
měl na  inhibici některých mikroorganismů srovnatelný  (ENTERO, 
ECOLI)  či dokonce vyšší  (KUMI22, KUMI36) účinek v porovnání 
s nejvyšší použitou koncentrací obou kyselin (PFA, PAA). U bakterie 
Clostridium perfringens byla v porovnání  s dalšími kultivovanými 
mikroorganismy v testech zjištěna nejvyšší rezistence vůči UV dez-
infekci. Zatímco PFA o koncentraci 35 mg/l dokázala redukovat počet 
CLO na 2 KTJ/100 ml, dezinfekce UV zářením při průtoku 60  l/h 
redukovala počty této bakterie pouze na 290 KTJ/100 ml. Podle ČSN 
75 7143 všechny průtoky postačovaly k požadované inhibici mikro-
organismů na míru uvedenou pro I. třídu této normy. Podle Nařízení 
EU 2020/741 naopak vyhovovaly z hlediska inhibice E. coli všechny 
použité průtoky již pro kategorii A. 
Na obr. 8  je  graficky znázorněn  loga-

ritmický úbytek počtu mikroorganismů 
v závislosti na použitém průtoku UV lam-
pou. Z důvodu přehlednosti byly vybrány 
pouze některé ukazatele, úplné výsledky 
jsou prezentovány výše v tab. 7. Bakterie 
druhu Clostridium perfringens byla vůči 
dezinfekci UV zářením výrazně odolnější, 
než další sledované mikroorganismy. 
Na obr. 9 je  znázorněn úbytek počtu 

ENTERO a CLO při  různých průtocích 
UV lampou. I při tomto typu dezinfekce 
zůstává bakterie druhu Clostridium perf-

Logred (UV záření)

Ukazatel
KUMI22 KUMI36 ENTERO KOLI TKOLI ECOLI CLO

Průtok [l/min]

0 (bez UV) 0 0 0 0 0 0 0

50 -3,57 -3,14 -3,44 -3,85 -3,78 -3,56 -1,02

60 -3,76 -2,96 -4,48 -4,71 -4,29 -4,17 -1,08

80 -3,14 -2,81 -3,27 -3,57 -3,72 -3,6 -0,68

99 -2,88 -2,78 -3,13 -3,77 -3,61 -3,47 -0,63

Tab. 7. Redukce počtu kultivovaných mikroorganismů v závislosti na použitém průtoku UV 
lampou

Obr. 8. Logaritmický úbytek počtu vybraných mikroorganismů 
v závislosti na průtoku UV lampou

Obr. 9. Úbytek počtu ENTERO a CLO v závislosti na průtoku UV 
lampou



vh 9/20216

ringens výrazně odolnější. Z výsledků je zřejmé, že průtok 60 l/h UV 
lampou  je v námi  testované  jednotce optimální pro  redukci počtu 
mikroorganismů. 
Vyšší účinnost UV záření pro redukci počtu indikátorových mikro-

organismů se shoduje také s výsledky jiných autorů, avšak účinnost 
UV záření  se, na  rozdíl od peroxokarboxylových kyselin,  zásadně 
odvíjí od množství nerozpuštěných látek a zákalu ve zkoušené vodě 
[15]. Vhodná je kombinace více technologií dezinfekce. V kontextu 
tohoto příspěvku se nabízí možnost použití kombinace UV záření 
a příslušné peroxokarboxylové kyseliny právě proto, že obě metody 
mají synergické působení na redukci počtu mikroorganismů, což by 
mohlo vést buď ke snížení potřebné dávky PFA, resp. PAA, či snížení 
potřebného času kontaktu vody s dezinfekcí, a tím ke snížení celko-
vých nákladů na dezinfekci [16, 17].

Závěr 
V této studii byly použity tři druhy dezinfekce – chemická, prostřed-
nictvím kyselin  (PFA, PAA),  a fyzikální, pomocí UV záření. Každý 
z jednotlivě použitých dezinfekčních zásahů, ať už se jednalo o použití 
kyselin anebo UV záření, má své výhody i nevýhody, které se týkají 
typu dávkované kyseliny,  její  koncentrace, doby kontaktu/zdržení, 
cílového/odstraňovaného mikroorganismu, ceny, provozu apod. Z vý-
sledků vyplývá, že použití dezinfekce na vodu z odtoků z ČOV bude 
nezbytné pro dodržení  souvisejících  legislativních požadavků na 
mikrobiální nezávadnost vody určené pro závlahy. Z uskutečněných 
dezinfekčních  testů  se  jako nejproblematičtější mikroorganismus 
projevila bakterie druhu Clostridium perfringens, která v porovnání 
s jinými sledovanými kultivovanými mikroorganismy byla rezistent-
ní a výrazně odolnější vůči dezinfekčním zásahům. Využití širšího 
spektra dezinfekčních zásahů a případně  i jejich kombinace bude 
součástí navazujících testů v rámci projektu Horizon 2020. Plánovaná 
je dezinfekce chlorací a nanofiltrací, zvažováno je rovněž hodnocení 
sekundárního pomnožování mikroorganismů při akumulaci dezinfi-
kované vody. 

Poděkování: Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Horizon 
2020: Achieving wider uptake of water-smart solutions (H2020-
-SC5-2019-2), ID: 869283. Tento výstup vznikl v rámci projektu Spe-
cifického vysokoškolského výzkumu – projekt č. A1_FTOP_2021_001.
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Abstract
Reuse of the effluent from municipal wastewater treatment plants 
has many advantages, but to fulfill the legislative requirements 
for wastewater reuse, and to prevent the spread of pathogenic 
microorganisms into the environment when treated wastewater 
is reused for irrigation, it is necessary to disinfect this water. 
Therefore, this paper compares three types of disinfection for 
the inhibition of a wide range of pathogenic microorganisms in 
treated wastewater. 
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Porovnanie rôznych 
adsorpčných materiálov pri 
odstraňovaní päťmocného 
arzénu z vôd
Ronald Zakhar, František Čacho, Viliam Vretenár, 
Marián Pavlík, Pavol Hudec

Abstrakt
Predkladaný príspevok je zameraný na využitie komerčne dostup-
ných sorpčných materiálov (granulované aktívne uhlie Filtrasorb 
300 – GAU, granulovaný prírodný zeolit – ZEO, železom pokrytý 
zeolit – ZEO-Fe, granulovaný oxid železitý – Bayoxide E33, granu-
lovaný hydroxid železitý – GEH 101 a granulovaný oxihydroxid 
železitý – CFH 12) pri odstraňovaní päťmocného arzénu As(V) z mo-
delových vôd. Pre každý adsorbent bola stanovená jeho adsorpčná 
kapacita a účinnosť odstraňovania As(V), pričom ako najúčinnejší 
adsorbent zo všetkých testovaných sa preukázal Bayoxide E33 s ad-
sorpčnou kapacitou 493,0 µg·g−1 a adsorpčnou účinnosťou 98,60 %. 
Na zlepšenie adsorpčných vlastností GAU a ZEO bola vykonaná ich 
modifikácia železnatými iónmi pomocou viacstupňového procesu. 
V konečnom dôsledku bolo pripravené železom modifikované aktív-
ne uhlie (Fe-GAU) s 11,29 % obsahom železa a železom modifikovaný 
zeolit (Fe-ZEO) s 9,13 % obsahom železa. RTG difrakčná analýza 
povrchu Fe-ZEO potvrdila prítomnosť oxidu železitého (Fe2O3) a SEM 
snímky povrchu Fe-GAU potvrdili miesta bohaté na železo. Z ad-
sorpčných testov železom modifikovaných sorpčných materiálov 
vyplynulo, že najúčinnejší bol Fe-GAU, ktorý dosiahol až 90,08 % 
účinnosť odstránenia As(V) už v priebehu 30 minút. V porovnaní 
s komerčným Bayoxide-om E33 došlo približne k trojnásobne väč-
šiemu naadsorbovanému množstvu As(V) za ten istý reakčný čas.

Kľúčové slová
adsorpcia – arzén – modifikácia – pitná voda – účinnosť odstraňovania

1. Úvod
Arzén  sa  zaraďuje medzi  20-ty najčastejšie  sa  vyskytujúci  stopo-
vý prvok v zemskej  kôre,  14-ty v morskej  vode a 12-ty v ľudskom 
tele  [1].  Jedným z hlavných  spôsobov  jeho  transportu v životnom 
prostredí  je voda. Arzén sa prirodzene vo vode vyskytuje zvyčajne 
v dvoch  rozpustných  formách,  a to  ako As(III)  (arzenitan)  a As(V) 

(arzeničnan)  [2]. Distribúcia  týchto  foriem v prírodnej  vode závisí 
najmä od oxidačno-redukčného potenciálu (ORP) a pH vody. Pomer 
As(V) formy k As(III) forme v prírodnej vode je približne 4:1 [3, 4]. 
Arzénová kontaminácia povrchových a podzemných vôd predstavuje 
celosvetový problém, čo dokazujú aj štúdie v mnohých krajinách sve-
ta, vrátane Talianska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Nového Zélandu, 
Bengálska, Chile, Taiwanu, Vietnamu, Bangladéša, Spojených štátoch 
amerických a Kanady [5, 6]. Na Slovensku je zvýšená koncentrácia 
arzénu prevažne viazaná na ložiská sulfidov v oblasti Malých Karpát, 
Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria. Ojedinele sa vyskytuje aj 
antropologicky spôsobené znečistenie vôd v koncentračnom rozsahu 
50–250 μg·l−1 [7, 8]. Spomedzi znečisťujúcich  látok prítomných vo 
vodných tokoch má arzén vysokú prioritu, nakoľko bol identifikovaný 
ako ľudský karcinogén (skupina 1) a môže zapríčiniť rôzne chronické 
ochorenia [9]. Toxicita a karcinogenita arzénu závisí od jeho foriem 
a oxidačných stavov. Mnohé  štúdie dokazujú,  že užívaním arzénu 
prostredníctvom pitnej  vody môže viesť  k vnútorným malignitám 
vrátane rakoviny obličiek, močového mechúra, pečene, pľúc a iných 
orgánov [10, 11, 12]. Silné epidemiologické dôkazy o karcinogenite 
a genotoxicite  arzénu prinútili  Svetovú  zdravotnícku organizáciu 
(WHO) v roku 1993 znížiť najvyššiu medznú hodnotu koncentrácie 
arzénu v pitnej vode na 10 μg·l−1 z pôvodného limitu 50 μg·l−1 [13, 
14]. V súčasnosti sa vo vodárenskom sektore využíva mnoho rôznych 
procesov a technológií na odstraňovanie arzénu z pitných vôd. Jed-
nou z nich je aj adsorpcia, pri ktorej sa niektoré zložky z kvapalnej 
fázy selektívne hromadia na povrchu tuhej fázy (adsorbente) [1, 15]. 
Pri aplikácii adsorbentov sa vyžaduje, aby mali čo najväčší povrch 

vztiahnutý na  jednotku hmotnosti adsorbenta (tzv. merný povrch), 
na ktorý sa dokáže naviazať veľké množstvo adsorbujúcej sa zložky, 
tzv. adsorbát. Takýto povrch majú hlavne pórovité, resp. porézne látky 
s rôznou vnútornou štruktúrou pórov [16, 17]. Ďalší vývoj v adsor-
pčných technológiách sa zameriava najmä na modifikáciu rôznych 
sorpčných materiálov vhodnými  funkčnými  skupinami za účelom 
zvýšenia ich adsorpčnej kapacity. Kovom modifikované sorpčné mate-
riály sú nielen perspektívnym adsorbentom, ale takisto katalyzátorom 
pri rôznych priemyselných aplikáciách [18, 19].

2. Metodika práce a metódy skúmania

2.1 Použité roztoky 

Zásobný arzeničnanový roztok s koncentráciou As(V) 1 g·l−1 priprave-
ný z heptahydrátu hydrogenarzeničnanu disodného (Na2HAsO4·7H2O) 
bol použitý ako modelová arzénová voda. Následne z tohto zásobného 
roztoku jeho nariedením demineralizovanou vodou sa pripravili prí-
slušné vodné roztoky s koncentráciou As(V) 1 000 μg·l−1. Na úpravu 
pH zásobného roztoku bola použitá 0,1 M kyselina chlorovodíková 
(HCl) alebo 0,1 M hydroxid sodný  (NaOH).  Jednotlivé vzorky boli 
konzervované  koncentrovanou  35% kyselinou  chlorovodíkovou 
(HCl). Modifikácia GAU a ZEO sa vykonala zásobným roztokom hep-
tahydrátu síranu železnatého (FeSO4·7H2O) s celkovou koncentráciou 
železnatých iónov Fe(II) 0.5 M. Na extrakciu železa z modifikovaného 
GAU a ZEO bol použitý kyslý roztok pozostávajúci z koncentrovanej 
35% kyseliny chlorovodíkovej (HCl) a demineralizovanej vody v po-
mere 1:1.

2.2 Analytické metódy a stanovenia
Hodnoty pH boli stanovené pH-metrom Jenway 3510 s presnosťou 
± 0,003 (Cole-Parmer, Veľká Británia). Koncentrácia As(V) vo vzorkách 
sa stanovila metódou prietokovej chronopotenciometrie, pričom na 
stanovenie  sa použila  trojelektródová prietoková meracia cela  typu 
353c s pracovnou elektródou typu E-T/Au, platinovou pomocnou a ar-
gentochloridovou referenčnou elektródou [20]. Koncentrácia celkového 
rozpusteného železa bola stanovená absorpčnou spektrofotometriou 
(λ=510 nm) po reakcii s 1,10-fenantrolínom [21]. Vzorky vybraných 
adsorbentov sa podrobili röntgenovej difrakčnej analýze a stanoveniu 
ich textúrnych vlastností, ako merný povrch (SBET), merný objem mik-
ropórov (Vmikro) merný povrch mezopórov a externý povrch (St) [22]. 
Morfológia povrchu vybraných adsorbentov bola skúmaná pomocou 
SEM (Scanning Electron Microscope) snímok pri rôznych zväčšeniach 
v intervale od 50 do maximálne 20 000-krát. Semikvantitatívna elemen-
tárna analýza povrchu vybraných adsorbentov sa vykonala pomocou 
Augerovej elektrónovej spektroskopie (AES) pri rôznych zväčšeniach 
takisto v intervale od 50 do maximálne 20 000-krát.

2.3 Použité prístroje
Na váženie boli použité analytické elektrické váhy ABS 220-4 (Kern 
& Sohn GmbH, Nemecko). Miešanie vzoriek prebiehalo na orbitálnej 
trepačke RSLAB-7PRO (Kvant s.r.o., Slovensko) s možnosťou nasta-
venia rýchlosti miešania v jednotkách rpm, a tiež s nastavením času 
miešania. Adsorpčné materiály boli  vysušené v sušiarni Venticell 
(MMM Medcenter  GmbH, Nemecko).  Chronopotenciometrické 
merania sa uskutočnili prostredníctvom počítačom riadeného elek-
trochemického analyzátora EcaFlow 150 (Istran s.r.o, Slovensko). Na 
stanovenie celkovej koncentrácie rozpusteného železa sa použil UV 
spektrofometer Jenway 7305 (Cole-Parmer, Veľká Británia). Stanovenie 
textúrnych vlastností sa uskutočnilo pomocou prístroja Micromeri-
tics ASAP 2400 (Micromeritics Instrument Corp., USA.) Röntgenová 
difrakčná analýza sa vykonala pomocou RTG difraktometra PW 1700 
(Philips, Holandsko). SEM snímky a semikvantitatívna elementárna 
analýza povrchov vybraných adsorbentov bola vyhotovená pomocou 
Augerovej mikrosondy Jeol JAMP-9510F (JEOL Ltd., Japonsko).

2.4 Použité sorpčné materiály
Na adsorpciu As(V) z modelových vôd sa celkovo použilo šesť komerč-
ne dostupných sorpčných materiálov, a to granulované aktívne uhlie 
Filtrasorb 300 – GAU  (Chemviron Carbon, Belgicko),  granulovaný 
prírodný zeolit  – ZEO  (Zeocem a.s., Slovensko),  železom pokrytý 
granulovaný zeolit – ZEO-Fe (Zeocem a.s., Slovensko), granulovaný 
oxid železitý – Bayoxide E33 (Severn Trent, Veľká Británia), granu-
lovaný hydroxid  železitý  – GEH 101  (GEH-Wasserchemie GmbH, 
Nemecko)  a granulovaný oxihydroxid železitý  – CFH 12  (Kemira, 
Fínsko). Sorpčné náplne boli pred použitím vymyté v demineralizo-
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vanej vode a následne vysušené v sušiarni pri 
teplote 105 °C. Potom sa nechali vychladnúť 
v exsikátore na laboratórnu teplotu. Základné 
fyzikálne a chemické vlastnosti týchto materi-
álov sú uvedené v tab. 1. Z vyššie uvedených 
druhov sorpčných materiálov boli Fe(II) iónmi 
modifikované GAU a ZEO, pričom vznikli dva 
nové typy materiálov – železom modifikované 
GAU (Fe-GAU) a železom modifikované ZEO 
(Fe-ZEO).

3. Experimentálna časť

3.1 Príprava železom modifikovaného 
GAU a ZEO

V Erlenmayerovej banke sa separátne zalialo 
30 g GAU a ZEO vopred pripraveným roztokom FeSO4·7H2O o obje-
me 250 ml s celkovou koncentráciou Fe(II) 0,5 M. Počas 24 hodín sa 
táto zmes miešala na orbitálnej trepačke pri otáčkach 250 rpm a pri 
laboratórnej teplote (20±2 °C). Následne sa roztok zlial a adsorbenty 
sa sušili do konštantnej hmotnosti pri teplote 105 °C. Tento postup 
opakovaných modifikácií  sa uskutočňoval dovtedy, pokiaľ nebola 
dosiahnutá maximálna možná hmotnostná koncentrácia celkového 
železa na danom adsorbente.

3.2 Stanovenie celkového obsahu železa
Celkový obsah železa na Fe-GAU a Fe-ZEO bol stanovený spätnou 
extrakciou železa do kyslého extrakčného roztoku. Extrakcia železa 
bola uskutočnená odobratím 0,5  g  železom modifikovaného GAU 
a ZEO a pridaním 30 ml kyslého extrakčného roztoku do 100 ml Er-
lenmeyerovej banky. Následne sa banka umiestnila pri laboratórnej 
teplote (20±2 °C) na orbitálnu trepačku na 24 hodín pri rýchlosti mie-
šania 250 rpm. Potom sa zmes prefiltrovala a v roztoku sa analyticky 
stanovila hmotnostná koncentrácia celkového železa. Celkový obsah 
železa (Fe) na Fe-GAU a Fe-ZEO v percentách sa určil nasledovne:

  (1)

kde   cFe   je  koncentrácia  vyextrahovaného  celkového 
železa do roztoku (mg·l−1) a

  cFe-GAU/Fe-ZEO   je množstvo Fe-GAU resp. Fe-ZEO vztiahnutého 
na jeden liter roztoku (mg·l−1).

3.3 Test stability železa
Test stability železa na Fe-GAU a Fe-ZEO sa realizoval v Erlenmeye-
rových bankách o objeme 250 ml. 0,2 g modifikovaného GAU a ZEO 
sa  zalialo  demineralizovanou  vodou  o objeme100 ml.  Banky  sa 
umiestnili na orbitálnu trepačku pri rýchlosti miešania 150 rpm na 
24 hodín. Následne sa zmes prefiltrovala a v roztokoch sa stanovila 
koncentrácia rozpusteného celkového železa. Množstvo desorbované-
ho železa z daného množstva modifikovaného adsorbenta sa vyjadrila 
v % podľa vzťahu (1).

3.4 Určenie adsorpčnej kapacity
Určenie adsorpčnej kapacity vyššie uvedených sorpčných materiálov 
sa realizovalo vsádzkovým spôsobom v deviatich Erlenmeyerových 
bankách o objeme 200 ml. Do každej z nich sa navážilo 0,2 g daného 

sorpčného materiálu a pridalo 100 ml roztoku As(V) o koncentrácii 
1000 μg·l−1. Banky boli umiestené na orbitálnej trepačke (150 rpm) 
a celý experiment prebiehal pri laboratórnej teplote (20 ± 2 °C) po 
dobu 180 minút. V určených časoch (3, 6, 15, 30, 60, 90, 120, 150 
a 180 minút) sa odobralo po jednej Erlenmeyerovej banke. Roztok od 
tuhého adsorbentu bol oddelený filtráciou cez filtračný papier. Ná-
sledne sa v daných roztokoch stanovili zvyškové koncentrácie As(V), 
z ktorých sa v danom čase určili adsorpčné kapacity a účinnosti ad-
sorpcie, resp. účinnosti odstraňovania As(V) vzhľadom na počiatočnú 
koncentráciu As(V) nasledovne:

  (2)

  (3)

kde   at  je adsorpčná kapacita v čase t (μg·g−1),
  V  je objem roztoku (l), 
  m  je hmotnosť adsorbentu (g),
  c0  je počiatočná koncentrácia As(V) (μg·l−1),
  ct   je koncentrácia As(V) v čase t (μg·l−1) a
  E  je účinnosť adsorpcie resp. účinnosť odstraňo-

vania As(V) (%).

4. Výsledky práce a diskusia
Na obr. 1 a 2  je zobrazený časový priebeh adsorpcie As(V) na na-
sledujúce komerčne dostupné  sorpčné materiály,  ako granulované 
aktívne uhlie  Filtrasorb 300  (GAU),  granulovaný prírodný  zeolit 
(ZEO),  železom pokrytý granulovaný zeolit  (ZEO-Fe),  granulovaný 
oxid železitý  (Bayoxide E33,) granulovaný hydroxid železitý  (GEH 
101) a granulovaný oxihydroxid železitý (CFH 12). Z dosiahnutých 
výsledkov je zrejmé, že z časového hľadiska najvyššiu adsorpčnú ka-
pacitu dosiahol sorpčný materiál Bayoxide E33. Hodnota adsorpčnej 
kapacity pre tento materiál bola na konci testu 493,00 μg·g−1 a účinnosť 
adsorpcie až 98,60 %. Z tohto dôvodu bol Bayoxide E33 označený za 
najefektívnejší komerčne dostupný sorpčný materiál. Prekvapivo GAU 
na konci testu vykazovalo trošku nižšiu, ale stále porovnateľne vynika-
júcu adsorpčnú kapacitu 471,70 μg·g−1 a účinnosť adsorpcie 94,40 %. 
Je však potrebné uviesť, že adsorpčná kapacita GAU bola rovná nule 
do 6. minúty. Ďalšie dva adsorbenty na báze železa, GEH 101 a CFH 
12, v konečnom dôsledku preukázali na konci experimentu podobnú 
adsorpčnú kapacitu na úrovni 365,5 a 360,0 μg·g−1  (t.j.  adsorpčnú 

GAU ZEO ZEO-Fe Bayoxide E33 GEH 101 CFH 12

Chemické zloženie 90 % uhlík
hydratovaný
aluminosilikát 

(HAS)

HAS
0,68 % Fe

> 70 % 
Fe2O3

> 57 %
Fe(OH)3

> 50 % 
FeOOH

Farba čierna
sivo
zelená

slabo
hnedá

jantárová
hnedá

tmavo
hnedá

hnedo
červená

Veľkosť zŕn (mm) 0,8–1,6 1,6–2,0 1,0–2,5 0,5–2,0 0,2–2,0 0,85–2,0

Objemová hmotnosť
(g·cm−3) 0,46 0,9 – 0,4–0,6 1,15–1,29 1,2

Špecifický povrch 
(m2·g−1) 950 30–60 30,9 200 250–300 120

Aplikovateľný roz-
sah pH 5–8 6,8–7,2 6,8–7,2 6–10 5,5–9,0 6,5–7,5

Tab. 1. Fyzikálno-chemické vlastnosti adsorbentov

Obr. 1. Závislosť adsorpčných kapacít sorpčných materiálov GAU, 
ZEO a ZEO-Fe od času (počiatočná koncentrácia As(V) 1000 µg·l−1; 
reakčný čas 180 min; množstvo adsorbentu 0,2 g; neutrálne pH; 
teplota 20±2 °C; rýchlosť miešania 150 rpm)

Obr. 2. Závislosť adsorpčných kapacít sorpčných materiálov 
Bayoxide E33, GEH 101 a CFH 12 od času (počiatočná koncentrácia 
As(V) 1000 µg·l−1; reakčný čas 180 min; množstvo adsorbentu 0,2 g; 
neutrálne pH; teplota 20±2 °C; rýchlosť miešania 150 rpm)
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účinnosť 73,10 a 72,00 %), i napriek tomu, že mali rozdielny časový 
priebeh adsorpcie As(V). GEH 101 bol schopný naadsorbovať približne 
o 20 % viac As(V) v reakčnom čase od 30-tej do 150-tej minúty, čo je 
pre prax dôležitý poznatok. Komerčný železom pokrytý zeolit (ZEO-
Fe) vykazoval počas celej doby adsorpčného testu približne 12,00 % 
účinnosť odstraňovania As(V), na konci testu s miernym nárastom na 
24,80 %, čo predstavuje adsorpčnú kapacitu len 124 μg·g−1. Zo zistení 
vyplýva, že čistý prírodný zeolit (ZEO) nebol schopný odstraňovať 
As(V) z modelových vôd.
Z dôvodu zvýšenia adsorpčnej kapacity GAU a ZEO pre As(V), boli 

tieto sorpčné materiály podrobené viacstupňovej modifikácii pomocou 
Fe(II) iónov. Obr. 3 porovnáva vizuálny vzhľad takto modifikovaných 
sorpčných materiálov (Fe-GAU a Fe-ZEO) s pôvodnými nemodifiko-
vanými adsorbentami (GAU a ZEO). 
Celkový obsah železa na Fe-GAU a Fe-ZEO po každej modifikácii 

je graficky zobrazený na obr. 4. Z grafu je  jasný rýchly počiatočný 
nárast obsahu železa na Fe-GAU a Fe-ZEO v rámci 1. a 2. modifikácie. 
V ďalších opakovaniach je viditeľné, že obsah naviazaného železa sa 
už výrazne nemenil, z tohto dôvodu bol tento experiment ukončený 
štvrtou modifikáciou. V konečnom dôsledku bol pripravený Fe-GAU 
s 11,29 % obsahom železa a Fe-ZEO s 9,13 % obsahom železa.
Výsledky z testovania stability železa na Fe-GAU a Fe-ZEO sú uvedené 

v tab. 2. Z dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že oba žele-
zom modifikované materiály boli v značnej miere stabilné. Desorbované 
množstvo železa do demineralizovanej vody bolo zanedbateľné. 
Textúrne vlastnosti GAU, Fe-GAU, ZEO a Fe-ZEO, ako merný povrch 

(SBET), merný objem mikropórov  (Vmikro), merný povrch mezopórov 
a externý povrch (St) sú uvedené v tab. 3. Stanovené hodnoty merných 
povrchov potvrdili  teoretické poznatky známe pre nemodifikované 
(originálne) GAU a ZEO. Z dosiahnutých výsledkov  je  zaujímavá 

Obr. 3. Vizuálne porovnanie nemodifikovaného a železom modifi-
kovaného GAU a ZEO

Obr. 4. Celkový obsah železa na Fe-GAU a Fe-ZEO po jednotlivých 
modifikáciách

Modifikovaný adsorbent Desorbované celkové železo (%)
Fe-GAU 0,33

Fe-ZEO 0,30

Tab. 2. Desorbované množstvo železa z Fe-GAU a Fe-ZEO

Adsorbent SBET
(m2·g−1)

Vmikro
(cm3·g−1)

St
(m2·g−1)

ZEO 30,2 0,000 29,1

Fe-ZEO 25,1 0,002 22,0

GAU 743,0 0,237 292,0

Fe-GAU 502,0 0,162 194,0

Tab. 3. Textúrne vlastnosti GAU, Fe-GAU, ZEO a Fe-ZEO

Obr. 5. Röntgenový difrakčný záznam GAU a Fe-GAU (A) a ZEO 
a Fe-ZEO (B)

skutočnosť, že modifikácia spôsobila pokles sledovaných textúrnych 
vlastností pri oboch sorpčných materiáloch, čo mohlo byť zapríčinené 
oxidáciou železnatých iónov v póroch a na povrchu sorbentov na málo 
rozpustné železité ióny počas procesu sušenia. 
Výsledok röntgenovej difrakčnej analýzy GAU, Fe-GAU, ZEO a Fe-

ZEO je graficky znázornený na obr. 5. Röntgenový difrakčný záznam 
pre GAU a Fe-GAU (A) neindikoval prítomnosť žiadnej zlúčeniny žele-
za na jeho povrchu, čo by mohlo byť spôsobené amorfnou štruktúrou 
GAU. Amorfné tuhé látky majú obvykle nepravidelné alebo zakrivené 
povrchy a neposkytujú dobre  rozlíšené  röntgenové difraktogramy. 
Z tohto dôvodu bolo potrebné vykonať SEM snímky a semikvanti-
tatívnu elementárnu analýzu povrchu GAU a Fe-GAU. Röntgenový 
záznam pre ZEO a Fe-ZEO (B) indikoval prítomnosť oxidu železitého 
(Fe2O3) pri 46° 2 theta a 59° 2 theta.
SEM analýza  je užitočný nástroj na štúdium morfológie povrchu 

adsorbentov. SEM snímky pri zväčšení 50, 130, 1000 a 5000-krát pre 
povrch Fe-GAU sú znázornené na obr. 6, ktoré jasne ilustrujú prítom-
nosť pórovitej, drsnej  a nepravidelnej morfológie povrchu Fe-GAU. 
SEM snímky preukázali  tiež prítomnosť oblastí bohatých na železo, 
ktoré boli identifikované v podobe častíc sférického tvaru. Semikvan-
titatívna elementárna analýza dvoch rôznych oblastí na povrchu GAU 
(tab. 4) identifikovala prítomnosť uhlíka (C) a kyslíka (O), pričom kys-
líkový signál s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzal z povrchovej 
kontaminácie. Semikvantitatívna elementárna analýza dvoch rôznych 
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oblastí na povrchu Fe-GAU (tab. 5) identifiko-
vala prítomnosť uhlíka (C), kyslíka (O), železa 
(Fe) a síry (S), pričom oblasti bohaté na železo 
obsahovali železo najmä vo forme Fe2O3.
Modifikované  sorpčné materiály Fe-GAU 

a Fe-ZEO sa podrobili rovnakým adsorpčným 
testom ako komerčné sorpčné materiály. Ako 
je možné vidieť na obr. 7, Fe-GAU v porovnaní 
s GAU vykázal veľmi  rýchlu adsorpciu. Už 
v priebehu 30 minút sa naplnila jeho adsor-
pčná kapacita  (450,4 μg·g−1) a odstránilo  sa 
90,08 % pôvodného As(V).  Po  tomto  čase 
adsorpčná kapacita už len pozvoľna narastala 
a na konci experimentu dosiahla 481,7 μg·g−1, 
t.j. účinnosť adsorpcie 96,33 %. Materiál Fe-
ZEO dosiahol v porovnaní s Fe-GAU len pri-
bližne polovičnú adsorpčnú kapacitu za šesť-
krát dlhší čas, ale v porovnaní so ZEO aspoň 
preukázal ako takú adsorpčnú schopnosť, t.j. 
adsorpčnú kapacitu 236,5 μg·g−1 a adsorpčnú 
účinnosť 47,30 %. Z dosiahnutých výsledkov 
je možné konštatovať,  že modifikácia GAU 
a ZEO pomocou Fe(II) iónov spôsobila zvýše-
nie účinnosti adsorpcie, resp. odstraňovania 
As(V) z modelových vôd. 

Obr. 8 porovnáva adsorpčnú kapacitu najú-
činnejšieho komerčného materiálu Bayoxide 
E33 s modifikovaným Fe-GAU a kapacitu ko-
merčného ZEO-Fe s modifikovaným Fe-ZEO. 
Z dosiahnutých  výsledkov  vyplýva,  že  Fe-
GAU dosiahol v prvých 30 minútach reakčného času kapacitu 450,4 
μg·g−1 (t.j. 90,08 % účinnosť), zatiaľ čo komerčný Bayoxide E33 v rov-
nakom reakčnom čase dosiahol kapacitu len 160,5 μg·g−1 (t.j. 32,10 % 
účinnosť). Z dosiahnutých výsledkov je teda možné konštatovať, že 
odstránenie As(V) pomocou Fe-GAU je približne trikrát efektívnejšie 
ako v prípade komerčného materiálu Bayoxide E33. Pripravený ma-
teriál Fe-ZEO v porovnaní s komerčným ZEO-Fe dosahoval približne 
rovnakú adsorpčnú kapacitu počas 120 minút  reakčného času. Po 
uplynutí tejto doby sa adsorpčná kapacita Fe-ZEO zvýšila a na konci 
experimentu bola približne dvakrát vyššia ako kapacita ZEO-Fe.

Záver
Predkladaný príspevok vzájomne porovnáva využitie ôsmych sorpč-
ných materiálov pri odstraňovaní päťmocného arzénu As(V) z vodné-
ho prostredia pomocou adsorpčných statických testov. Z testovaných 
materiálov boli dva pripravené v laboratórnych podmienkach, a to 
železom modifikované granulované aktívne uhlie  (Fe-GAU) a žele-
zom modifikovaný granulovaný prírodný zeolit (Fe-ZEO). Pre takto 
modifikované materiály sa navyše stanovil aj celkový obsah železa 
a jeho stabilita a zároveň bola vykonaná röntgenová difrakčná analýza 
a semikvantitatívna elementárna analýza ich povrchov. Z adsorpč-
ných  testov vyplynulo,  že najefektívnejším komerčným sorpčným 
materiálom pri odstraňovaní As(V) z vodného prostredia bol Bayoxide 
E33 (granulovaný oxid železitý) a z modifikovaných adsorbentov to 
bol železom modifikované aktívne uhlie (Fe-GAU), ktoré dosiahlo až 
90,08 % účinnosť odstránenia As(V) už v priebehu 30 minút. V porov-
naní s Bayoxide-om E33 išlo o trikrát efektívnejšiu adsorpciu As(V) 
z vodného prostredia. Výhodou použitia modifikovaného sorpčného 
materiálu Fe-GAU vo vodárenskej praxi môže byť súčasné odstraňo-
vanie organických mikropolutantov a ťažkých kovov (napr. pesticídov 
a arzénu) z vôd. Avšak, túto skutočnosť je potrebné verifikovať ďalšími 
laboratórnymi a poloprevádzkovými testami. 

Poďakovanie: Autori ďakujú doc. Ing. Vladimírovi Joríkovi, CSc., z Od-
delenia anorganickej chémie FCHPT STU v Bratislave za röntgenové 
difrakčné analýzy sorpčných materiálov. Autori zároveň ďakujú STU 
za finančnú podporu v rámci Grantovej schémy na podporu mladých 
výskumníkov.

Obr. 6. SEM snímky povrchu Fe-GAU (svetlé miesta indikujú miesta bohaté na železo)

Oblasť C
(%)

O
(%)

S
(%)

Fe
(%)

1. 99,6 0,4 – –

2. 97,7 2,3 – –

Oblasť C
(%)

O
(%)

S
(%)

Fe
(%)

1. 74,5 13,5 2,1 9,9

2. 94,0 2,7 1,8 1,4

Tab. 4. Semikvantitatívna elementárna analýza povrchu GAU Tab. 5. Semikvantitatívna elementárna analýza povrchu Fe-GAU

Obr. 7. Závislosť adsorpčných kapacít jednotlivých sorpčných mate-
riálov od času (počiatočná koncentrácia As(V) 1000 µg·l−1; reakčný 
čas 180 min; množstvo adsorbentu 0,2 g; neutrálne pH; teplota 
20±2 °C; rýchlosť miešania 150 rpm)

Obr. 8. Porovnanie adsorpčnej kapacity vybraných komerčných 
a modifikovaných adsorbentov (počiatočná koncentrácia As(V) 
1000 µg·l−1; reakčný čas 180 min; množstvo adsorbentu 0,2 g; 
neutrálne pH; teplota 20±2 °C; rýchlosť miešania 150 rpm)
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Comparison of different adsorption materials for pentavalent 
arsenic removal from water (Zakhar, R.; Cacho, F.; Vrete-
nar, V.; Pavlik, M.; Hudec, P.)

Abstract
In the present study, the possibility of using six granular commercial 
adsorbents (granular activated carbon Filtrasorb 300 – GAC, gran-
ular natural zeolite – ZEO, iron coated zeolite – ZEO-Fe, granular 
ferric oxide – Bayoxide E33, granular ferric hydroxide – GEH 101, 
and granular ferric oxide-hydroxide – CFH 12) for pentavalent 
arsenic As(V) removal from synthetic waters was studied. For each 
adsorbent, the adsorption capacity and As(V) removal efficiency 
were determined. The most effective adsorption performance had 
Bayoxide E33, which reached an adsorption capacity of 493.0 µg·g−1 
and adsorption efficiency of 98.60 %. The original GAC and ZEO 
were modified with ferrous ions in a multi-step process in order to 
improve  their adsorption capacity.  The final total iron content of 
these modified materials was 11.29 % for iron-modified activated 
carbon (Fe-GAC) and 9.13 % for iron-modified zeolite (Fe-ZEO).  
X-ray pattern of Fe-ZEO surface indicated the presence of ferric 
oxide (Fe2O3), and SEM micrographs of the Fe-GAC surface indicat-
ed the presence of iron-rich areas.  From the adsorption studies of 
iron-modified materials can be concluded that the most effective was 
the Fe-GAC, which reached As(V) removal efficiency of 90.08 % in 
the first 30 minutes. The As(V) removal by the prepared Fe-GAC was 
approximately three times more effective than by the commercial 
Bayoxide E33 in the same reaction time.

Key words
adsorption – arsenic – drinking water – efficiency of removal – mod-
ification

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu 
2021. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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ART SAND Process – nová česká 
technologie přináší úspory v čištění 
pitné vody

V roce 2018 se české firmě Art Carbon s.r.o. jako prvním na světě 
podařilo vyřešit problém s imobilizací uhlíkových nanotrubic (CNT) 
ve velkoobjemovém materiálu. Tak vznikl adsorpční materiál vyrá-
běný pod obchodním jménem ART SAND, který lze snadno a levně 
regenerovat bez nutnosti vyjmutí z adsorpční kolony. Nový adsorbent 
vyniká přibližně 10x rychlejší kinetikou adsorpce ve srovnání s GAU. 
ART SAND má navíc pasivní antimikrobiální a antivirotické účinky.

Princip a možnosti
Adsorpční materiál je součástí patentovaného ART SAND Processu, 
který zahrnuje použití modulární patrové adsorpční kolony  (obrá-
zek 1)  a regenerační  smyčky adsorbentu. K  regeneraci  adsorbentu 
dochází přímo v místě provozu bez nutnosti jeho vyjmutí z adsorpční 
kolony-filtru během krátké několikahodinové odstávky.

Obrázek 1.  Dvoupatrová kolona s průměrem 1,1 m a okamžitým 
průtokem vody 2 l/s (vlevo) a dvoupatrová kolona s průměrem 0,5 m 
a okamžitým průtokem vody 0,2 l/s (vpravo).

Obrázek 2. Fotografie regenerátů získaných po regeneraci adsor-
bentu ART SAND nasazeného při dočišťování povrchových a pod-
zemních vod.

Firma ART CARBON s.r.o.  vstoupila  v  roce  2020 na  český  trh 
a proces instaluje pod značkou ART SAND Process. A úspěšně! Bě-
hem prvního půlroku došlo k realizaci několika pilotních projektů, 
během nichž se testovaly vlastnosti a parametry dodané technologie 
v reálném provozu. 
ART SAND Process je primárně zaměřen na odstraňování pesticidů, 

lékových reziduí a obecně organických látek z pitných vod. Jak vlastně 
celá technologie funguje?

ART SAND Proces se skládá z adsorpčního aparátu – filtru, kde do-
chází k adsorpci kontaminantů. Filtr je vybaven regeneračními porty, 
na které se připojí buď mobilní nebo stacionární regenerační jednotka. 
V momentě, kdy je adsorbent nasycen, filtr se promyje regeneračním 
činidlem a poté  vodou  a opět  zapojí  do  adsorpčního módu. Celá 
regenerace trvá pouze 3-6 hodin podle velikosti instalovaného filtru. 
Zařízení není nutné nijak rozebírat a adsorbent je možné regenerovat 
mnohonásobně bez ztráty adsorpční kapacity. Použitý  regenerační 
roztok obsahuje kontaminanty, jak je vidět na fotografiích (obrázek 2) 
regenerátů získaných po regeneraci adsorbentu ART SAND nasazené-
ho při dočišťování povrchových a podzemních vod.

Ekonomika provozu
Pro provozovatele úpraven pitných vod je  toto řešení ekonomicky 
velmi zajímavé. Není nutné převážet velké objemy nasyceného ad-
sorbentu k regeneraci a v mezidobí jej nahrazovat materiálem novým. 
Spotřeba regeneračního činidla odpovídá zhruba objemu adsorpčního 
lože v koloně, přičemž regenerační činidlo lze použít opakovaně a na 
závěr ho z ca 80 % zrecyklovat a znovu tak využít při regenerační 
proceduře. Celková životnost adsorbentu ART SAND je v současné 
době laboratorně ověřena na dva roky. Po této době je nutné celou 
adsorpční náplň zařízení vyměnit za novou. 

Řešení i pro bazénáře
Další zajímavou aplikací ASP je jeho použití při dočištění bazénové 
vody. Díky dezinfekčním účinkům adsorbentu Art Sand lze bazénovou 
vodu úspěšně recyklovat a vracet zpět do systému, aniž by se musela 
za každého návštěvníka bazénu vypouštět do odpadu, jako se tomu 
často děje nyní. Provozovatelé tak dosáhnou provozních úspor, a podle 
našich výpočtů jsou schopni se díky tomu dostat do černých čísel. 
Dnes již ASP pomáhá ušetřit vodu na třech místech v ČR a další 
instalace firma chystá.

PFAS/PFOS
V Art Carbon s.r.o. se intenzivně věnujeme odstraňování PFAS látek 
z pitných vod. PFAS/PFOS jsou dnes běžně obsaženy v pitných vo-
dách a je prokázána jejich škodlivost lidskému zdraví, při dlouhodobé 
kumulaci  těchto  látek v organismu. Evropská komise  již připravila 
zákon, který bude platný v celé EU od 1. 1. 2026 a který stanoví po-
volené limity těchto látek v pitných vodách.
Art Carbon s.r.o.  je  již na tuto legislativu připravena a svým kli-

entům nabízí  adsorbent,  který  je  schopen PFAS/PFOS odstranit. 
V současné době je před dokončením instalace lead-lag adsorbčních 
kolon na odstranění PFAS z kojenecké vody u nejmenované nápojářské 
společnosti.

Závěr
Mezi hlavní výhody ART SAND Processu patří:
• Odstranění pesticidů, lékových reziduí a organických látek z vody.
• Mnohonásobná regenerace adsorbentu bez vyjmutí z filtru.
• Menší nároky na velikost aparátů a zastavěný prostor.
• Nízké provozní náklady.
• Pasivní redukce mikrobiálního znečištění vody.
• Čistý provoz s možností plné automatizace.
Vážení čtenáři, spousta detailních informací se do tohoto článku 

nevešla. V případě zájmu dozvědět se mnohem více, můžete kontak-
tovat firmu ART CARBON s.r.o. na www.art-carbon.cz. 

Tomáš Bouša
tomas.bousa@art-carbon.cz

http://www.art-carbon.cz
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Ing. Miroslav Toman, 
ministr zemědělství 
(*1960)

Narodil se v Žatci. Absolvoval ČZU 
v Praze a v podstatě celý svůj profesní život 
spojil se zemědělstvím, od praxe přes vyu-
čujícího, manažerské posty až po ministra 
zemědělství. 

Stránský: Jak hodnotíte vývoj VH oboru za 
končící volební období? 

Toman:  Spolu  s  kolegy  na ministerstvu 
a v našich  podřízených  organizacích  jsme 
toho udělali hodně. Abych zde vyjmenoval 
vše,  na  to  asi  tak  velký  prostor  nemáme. 
Uvedu proto alespoň to nejdůležitější. Začnu 
úspěšnou přípravou  realizace  významných 
vodních děl Nové Heřminovy, Skalička, Vla-
chovice. Probíhají výkupy pro Skaličku, máme 
hydrogeologickou studii a dělá se multikriteri-
ální analýza pro výběr vhodného technického 
řešení tohoto díla. Pro Vlachovice byly v roce 
2019 schváleny zásady pro výkupy dotčených 
pozemků ve výši 705 milionů korun, začaly 
loni. V roce 2019 také vláda schválila realizaci 
komplexního  řešení  sucha na Rakovnicku, 
tedy vodních nádrží Senomaty, Šanov a Kryry 
a souvisejících přivaděčů vody.  Loni  vláda 
schválila  I.  etapu  výkupů pro Rakovnicko 
v celkové výši  485 milionů korun,  letos by 
ještě měla  rozhodnout  o II.  etapě  výkupů, 
a to pozemků pro přivaděče vody. U nádrže 
Nové Heřminovy je vykoupeno téměř 100 % 
pozemků, probíhají například demolice a také 
územní řízení. 
Podílíme se rovněž na návrhu provozování 

a správy dokončených a plánovaných hydric-
kých rekultivací důlních jam v Ústeckém kraji. 
Jsou zpracované analýzy a studie posuzující 
realizovatelnost propojené vodohospodářské 
soustavy.
Pokud  jde  o legislativu, musím  zmínit 

schválení  vládního návrhu novely vodního 
zákona. Díky tomu je, podobně jako u povod-
ní, nastaveno operativní  řízení při  zvládání 
sucha a nedostatku vody.
Máme aktualizovaný generel území chrá-

něných pro akumulaci povrchových vod, po 
projednání se rozšířil o 21 nových lokalit na 
současných 86.
Běží již IV. etapa programu Prevence před 

povodněmi, která počítá s podporou 4,9 mili-
ardy korun. V předchozích etapách od roku 
2002 šlo z národních dotací na tyto projekty 
zhruba 17 miliard korun.
V sektoru vodovodů a kanalizací bych rád 

zmínil práci Výboru pro koordinaci regulace 
VaK, který naše ministerstvo zastřešuje. I na 
základě  jeho  činnosti  se  podařilo  otevřít 
řadu  témat, která naplňují hlavní cíl  tohoto 
subjektu,  tedy  zvýšit  efektivnost  regulač-
ních mechanismů  zajišťující  dlouhodobou 
udržitelnost sektoru VaK a zlepšení ochrany 
spotřebitelů při zachování sociálně únosných 
cen pro vodné a stočné. V této souvislosti lze 
zejména zmínit přijetí Výměru Ministerstva fi-
nancí o regulaci cen v oboru VaK na roky 2022 
až  2026  a významnou novelizaci  vyhlášky, 
kterou se provádí zákon o VaK. Tyto úpravy 
mimo jiné posilují transparentnost tvorby cen 
pro vodné a stočné.
Životní úroveň našich občanů z hlediska 

dostupnosti nezávadné pitné vody je s ohle-
dem na podíl  94,6 % obyvatel připojených 
na vodovody  srovnatelná  s nejvyspělejšími 
státy. Podařilo se dokončit cílenou aktualizaci 
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ČR jako 
celorepublikové  koncepce.  Jejím  hlavním 
cílem  je  řešit  zásobování  obyvatel  pitnou 
vodou v období  sucha prostřednictvím po-
tenciálních možností posílení vodárenských 
soustav. A hlavním výstupem této aktualizace 
je návrh konkrétních  technických opatření 
ve  stávajících  vodárenských  soustavách, 
a to včetně vyčíslení nezbytných finančních 
nákladů. Opatření  z koncepce  se  již  nyní 
zohledňují při hodnocení možností podpory 
výstavby  vodovodů  třeba  v obcích,  kde už 
byly nebo  s vysokou pravděpodobností  bu-
dou kvantitativní problémy se zásobováním 
obyvatel pitnou vodou, a které dosud nejsou 
napojeny na nadobecní  vodovodní  systém, 
a to v rámci dotačního programu Ministerstva 
zemědělství.
Co  je důležité při hodnocení uplynulého 

období zmínit, je, že se soustavně věnujeme 
také oblasti vody v krajině a rozšiřujeme své 
působení v dalších opatřeních. Z historického 
hlediska jsou to především rybníky. Podporu-
jeme opatření na  rybnících, kde  jsou  inves-
tory, potažmo uživateli  rybníkáři  a rybářské 
svazy  či  sdružení,  i na  rybnících  obecních 
a ve  správě  státních podniků Povodí a Lesy 
ČR. V duchu hesla „Co den, to rybník“ jsme 
v roce 2019 podpořili výstavbu, obnovu, od-
bahnění či rekonstrukci 387 rybníků, loni to 
bylo 372 nových rybníků. O podporu je velký 
zájem, do roku 2030 ji plánujeme ve výši až 
3,75 miliardy  korun. To umožní  výstavbu, 
opravu nebo odbahnění odhadem přes 2600 
rybníků. Nyní jsme otevřeli další výzvu pro 
příjem žádostí pro obce s alokací 400 milionů 
korun. Díky  tomu, že  jsme prosadili  změnu 
stavebního zákona, zjednodušila se výstavba 
rybníků o výměře do 2 hektarů a hloubky do 
2 metrů na vlastním pozemku. Nyní k výstav-
bě stačí jen ohlášení stavby.
V rámci péče o drobné vodní toky, zejména 

v intravilánu, cílíme i na  jejich rekonstrukci 
a opravu,  včetně  souvisejících vodních děl, 
a to kvůli zvýšení zásoby vody v krajině jako 
součásti opatření proti nepříznivým násled-
kům  sucha.  Prostřednictvím  s.  p.  Povodí 
a Lesy ČR bylo v roce 2019 a 2020 financová-
no ze státního rozpočtu 194 projektů.
Dalším opatřením  jsou zemědělské závla-

hy.  Jde o propojení dvou úzce  souvisejících 
sektorů –  zemědělství  a vodního hospodář-
ství. Podporujeme optimalizaci závlahových 
sítí. V roce 2019 byla podpořena závlaha na 
téměř 3 000 hektarech půdy, loni to bylo více 

než 4 000 hektarů. Šlo celkem o 100 projektů 
s dotací 168 milionů korun.
Od  roku 2019  řešíme opatření ke  snížení 

dopadu zemědělské prvovýroby v ochranném 
pásmu vodárenské nádrže Švihov na Želivce. 
Účelem kompenzace  je omezit  aplikaci pří-
pravků na ochranu rostlin na zemědělských 
pozemcích v  tomto pásmu,  kdy  intenzivní 
zemědělské hospodaření vede ke zvýšenému 
výskytu pesticidů a jejich metabolitů ve vo-
dárenské nádrži Švihov. Roční náklady tady 
vychází na zhruba 50 milionů korun.

Stránský: Nejvyšší kontrolní úřad vydal tis-
kovou zprávu: „Na zlepšení kvality vody jdou 
miliardy z peněz EU i ze státního rozpočtu. 
Místo příčin znečištění se ale řeší jen důsledky“ 
(viz www.nku.cz). Kdy začnou být finanční pro-
středky používány především na řešení příčin?

Toman: S interpretací Nejvyššího kontrolní-
ho úřadu nesouhlasíme, považujeme uvedené 
informace  za  zkreslené  a naprosto neodpo-
vídající  reálné situaci. V první  řadě  je  třeba 
odmítnout, že se kvalita povrchových a pod-
zemních vod v Česku zhoršovala a zvyšovalo 
se množství pesticidů ve vodě.  Jde o hrubé 
nepochopení a dezinterpretaci celkových úda-
jů o výskytu těchto látek ve vodách. Je třeba si 
uvědomit, že ještě v roce 2001 se sledovalo ve 
vodách pouze 6 účinných látek a 1 metabolit, 
loni to bylo už 149 účinných látek pesticidů 
a 47  jejich metabolitů. V žádném případě 
nelze hovořit  o zhoršení kvality vod, pouze 
dnes sledujeme mnohem širší spektrum látek 
a díky citlivějším metodám máme přesnější 
obraz  skutečného  stavu zatížení vod  těmito 
látkami. Odmítáme také kritiku, že neřešíme 
příčiny znečištění a zemědělce nemotivujeme 
ke snižování spotřeby přípravků na ochranu 
rostlin. Opak je pravdou a dokládají to jasná 
statistická data.  Jen za posledních deset  let 
klesla v ČR spotřeba přípravků na ochranu 
rostlin  o více než  30 procent  a tento  trend 
pokračuje. Stejně  tak  spotřeba hnojiv klesá, 
například v loňském roce zemědělci  spotře-
bovali téměř o pětinu méně dusíku než v roce 
2018. Výborně si stojíme také v celoevropském 
srovnání.

Stránský: Ve zprávě se hovoří i o výjimkách. 
Kdy skončí třeba výjimky v oblasti vodárenství 
nebo v oblasti vypouštění dešťových vod do 
veřejné kanalizace? 

Toman: Při jakékoliv úpravě naší legislativy 
je  samozřejmě nezbytné hodnotit  i všechny 
možné dopady na společnost, pokud bychom 
například  zvažovali  zrušení výjimek za po-
vinnost platit za odvádění srážkových vod do 
kanalizací pro veřejnou potřebu, je potřeba si 
vyjasnit, že takový směr může vést k destabi-
lizaci tvorby cen pro stočné v celém sektoru. 
To by bylo pravděpodobně se značným dopa-
dem na domácnosti a také na samotné obce, 
které jsou rozhodujícími vlastníky technické 
infrastruktury kanalizací. 

Stránský: Kdy bude obor VaK samofinanco-
vaný, bez dotací?

Toman: To  je  složitá  otázka  a není na ni 
jednoznačná  odpověď. Náš  resort  dohled 
nad  sektorem VaK obecně velmi významně 
posílil,  a to mimo  jiné každoročním vyhod-
nocováním technických a ekonomických dat 
plynoucích  z tohoto  sektoru.  I na  základě 
těchto  objektivních  výsledků  vyplývá,  že 
u většiny vlastníků vede nastavení tvorby cen 
pro vodné a stočné k určité  rovnováze,  a to 
ve vztahu k zajištění potřebných finančních 

http://www.nku.cz
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zdrojů na provoz a udržitelnost technického 
stavu infrastruktury VaK. U některých vlast-
níků,  zejména pak u menších obcí,  které  si 
zajišťují provoz vodovodů či kanalizací svým 
jménem a na vlastní odpovědnost, tomu tak 
ale není  a je nadále otázkou,  jak  tento  stav 
zlepšovat.  I z těchto důvodů  je  stálá  snaha 
resortu metodicky upravovat  celou  šíři pro-
blematiky  takzvaného  plánu  financování 
obnovy vodovodů a kanalizací. Podíváme-li se 
na toto téma z pohledu potřeby rozvoje tech-
nické  infrastruktury vodovodů a kanalizací, 
zastáváme názor,  že bez podpory veřejných 
zdrojů do strategického rozvoje na posilování 
nadregionálních vodárenských systémů to do 
budoucna nepůjde. V současné době novou 
výstavbou či dostavbou stávajících vodovod-
ních či kanalizačních systémů pouze mírně 
vzrůstá počet zásobovaných obyvatel, a tím se 
snižuje efektivita celého systému zásobování 
vodou a odvádění  a čištění  odpadních vod. 
Rostou  tak náklady při  provozování,  které 
se pak odráží ve vyšší ceně pro vodné a pro 
stočné. Týká se to převážně méně osídlených 
oblastí. Nižší  efektivitě  se  tedy nemůžeme 
vyhnout a zajištění základních služeb, jako je 
dodávání pitné vody a odvádění odpadních 
vod, se stává rozhodujícím důvodem výstavby 
nových vodovodů a kanalizací. 

Stránský: Jak hodnotíte naplňování dobrého 
stavu dle Rámcové směrnice o vodě do roku 
2027? V tuto chvíli máme velké rezervy v do-
sahování. Je reálné cíle naplnit?

Toman: Velké  rezervy v naplňování mají 
všechny členské  státy EU, neboť  cíle poža-
dované Rámcovou  směrnicí  o vodách byly 

zjevně příliš ambiciózní a nyní je jasné, že tři 
šestiletá období plánů povodí nebudou stačit. 
Zásadním problémem  je povinnost uplatnit 
princip hodnocení stavu „one out – all out“ 
(tj.  jeden  špatně,  všechno  špatně),  kdy  je 
dosažení  dobrého  stavu možné  jen  tehdy, 
kdy všechny ukazatele  jednotlivých  složek 
dosáhnou požadované úrovně. Stav vodního 
útvaru  tedy  odpovídá nejhůře hodnocené-
mu ukazateli,  i když  by  všechny  zbývající 
dosahovaly hodnot dobrého  stavu. Přestože 
tedy  jsou  případy  zlepšení  stavu  vodních 
útvarů na úrovni jednotlivých ukazatelů, na 
ekologickém nebo chemickém stavu vodního 
útvaru se to v důsledku zkreslujícího principu 
hodnocení projevit vůbec nemusí.
Situace je o to složitější, že některé limity 

koncentrace prioritních polutantů  se  v pří-
slušných  směrnicích  EU  výrazně  snížily, 
takže  v řadě  případů  dokonce  klesl  počet 
útvarů dosahujících dobrého  ekologického 
stavu. K tomuto trendu přispělo i dlouhodo-
bé zkvalitňování monitorovacích programů 
a úprava metodických postupů hodnocení. 
Dalším nepříznivým faktorem je také zvýšená 
frekvence výskytu sucha a s tím spojených po-
klesů průtoků ve vodních tocích, což zhoršuje 
řadu kvalitativních ukazatelů.  Je  to  zřejmé 
na mapách kvality  vody vodních  toků,  jak 
je lze porovnat ve Zprávách o stavu vodního 
hospodářství z posledních 5 let.
Evropská  komise  se  bohužel  k úpravě 

uvedeného zkreslujícího principu hodnocení 
stavu vodních útvarů, stejně jako k realisticky 
pojaté úpravě  směrnice,  staví  odmítavě.  Je 
tedy  zjevné,  že postupné  zlepšování  stavu 

a navrhování opatření v plánech povodí bude 
pokračovat i po roce 2027.

Stránský: V oblasti ochrany půdy je stav 
tristní. Když putuji krajinou, nezdá se mi, že 
by se situace lepšila. Vydávají se přitom do 
této oblasti nemalé prostředky. Jak to vidíte Vy?

Toman: S takovým tvrzením nemůžu sou-
hlasit, naše krajina se reálně mění a je to na ní 
vidět. Opatření ke zlepšení stavu půdy i kra-
jiny jsme v posledních letech udělali hodně, 
tím nejvýraznějším je omezení výměry jedné 
plodiny. Od  loňského  ledna platí na erozně 
ohrožených půdách omezení výměru  jedné 
plodiny na  30 hektarů,  nutíme  zemědělce 
dělat ochranné pásy, musí  tam být dostatek 
organické hmoty a podobně. Od letošního led-
na platí zmíněné omezení pro veškerou ornou 
půdu v Česku. A je důležité připomenout, že 
jsme před dvěma  lety  jako  jeden  z prvních 
členských  států Unie  zakázali  glyfosát  na 
předsklizňovou aplikaci u plodin pro potra-
vinářské účely,  tedy primárně na obiloviny 
a veškerou řepku.

Stránský: Jeden zemědělec mi kdysi řekl, že 
by poněkud přehnaně dotace na zemědělskou 
půdu vázal na jediný parametr: množství bio-
logického oživení v ní s ohledem na typ půd…

Toman: Takto  jednoduché  to není. Samo-
zřejmě, že množství organické hmoty v půdě 
je  důležité,  ale  je  tady  celá  řada  dalších 
parametrů,  podle  kterých  se  pozná  dobrý 
zemědělec od toho špatného: od pravidelného 
střídání plodin, přes kvalitní orbu, protierozní 
opatření  až  po  vytváření  různých biopásů 
a dalších krajinných prvků, které třeba posky-
tují ochranu drobné zvěři. A dotace by měly 
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podporovat především správné hospodaření 
zemědělců,  to  ale  asi nikdy nebude možné 
měřit jen podle jednoho parametru.

Stránský: Jak to vypadá s ústavní ochranou 
vody? S iniciativou přišla vláda, ale své návrhy 
předložily i některé strany. Jsou odborníci, kteří 
říkají, že je to jen gesto…

Toman: Se záměrem zvýšení právní ochra-
ny pitné vody a jejích zdrojů přišlo Minister-
stvo zemědělství již během roku 2018 v reakci 
na opakovaná sucha v předcházejících letech. 
V rámci prvotních příprav jsme pořádali kula-
té stoly, kdy zástupci ministerstev, politických 
stran, ústavních právníků a dalších odborníků 
diskutovali o základních cílech budoucí práv-
ní úpravy. Koncept  zvláštní  ústavněprávní 
ochrany vody bez nutnosti zásahu do Ústavy 

či Listiny základních práv a svobod vyplynul 
ze  studie,  kterou vypracovala Právnická  fa-
kulta Univerzity Karlovy.  Její  část věnovaná 
porovnání evropských ústavních dokumentů 
jasně prokázala, že ochrana vody má v ústav-
ních pořádcích různých zemí své pevné místo. 
Souběžně s legislativními přípravami nové-

ho ústavního zákona zaměřeného na ochranu 
vody a vodních zdrojů  jednotlivé poslanec-
ké  kluby KSČM, KDU-ČSL  a STAN  vládě 
a později  i Poslanecké  sněmovně postupně 
předložily  tři  vlastní ústavněprávní návrhy. 
Náš návrh, který jako jediný pojímá ochranu 
vody  a vodních  zdrojů  komplexně,  byl  po 
vyhotovení první  verze detailně projednán 
se zástupci politických stran. Po zapracování 
jejich připomínek byl pak formou poslanecké-

ho návrhu předložen Poslanecké sněmovně. 
Naše plány však výrazně zdržela koronavirová 
pandemie  a návrh  stále  čeká ve Sněmovně 
na první  čtení.  Jeho projednání,  stejně  jako 
ostatních tří návrhů, není do konce volební-
ho období pravděpodobné. Věřím ale, že tím 
nebude naše  dlouhodobá  snaha  o zvýšení 
ochrany vody zastavena definitivně. Pouze se 
bude muset celý legislativní proces rozbíhat 
znovu, samozřejmě s výhodou, že text  je  již 
připravený. V žádném případě nemůže být 
tento komplexní návrh vnímán  jako pouhé 
gesto, neboť přináší potřebnou ochranu nejen 
pitné  vody,  ale  i související  infrastruktury 
vodovodů a kanalizací i vodárenských zdrojů.

Ing. Václav Stránský

AF-E 400 – nejlepší ultrakompaktní  
magneticko-indukční průtokoměr ve své třídě

krohne.link/afe-400

Nový odvodňovací lis
VOLUTE DUO™

Je to již 30 let, co jsme na trh uvedli odvodňovací lis 
VOLUTE™, který svou originální konstrukcí kombinující 
pevné a pohyblivé kroužky vytvořil zcela novou kategorii 
kalolisů.

Po několika letech vývoje představujeme nový typ, 
který nabízí mnohem více, než na co jsou naši zákazníci 
po celém světě zvyklí.

www.amcon-eu.com

• Dvě šnekovnice a patentovaný mecha-
nismus vedení pohyblivých kroužků. 

• Bezkontaktní řešení, které několikaná-
sobně prodlužuje životnost klíčových 
a nejdražších komponent stroje. 

Velice nízká spotřeba 
energie a oplachové 
vody

Dramaticky nižší riziko 
zablokování stroje 
kalem

Všestranné použití na všechny typy kalů, včetně těch s vysokým podílem vláken 
a anorganické složky

Velmi snadná obsluha 
a údržba
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Preciznost a spolehlivost v hladinách 
a průtocích

Již od svého vzniku v roce 1995 se naše firma Dinel, s.r.o., 
zaměřuje jak na plnění požadavků v oblasti procesní instru-
mentace v individuálních projektech, tak na OEM aplikace 
v sériově vyráběných technologických zařízeních. Jedním 
z nejdůležitějších oborů pro nás vždy byla voda a vše kolem 
ní. Výhodou našich řešení je modularita, srozumitelnost 
a možnost snadného přizpůsobení konkrétním požado-
vaným podmínkám. Šíře našeho sortimentu nám dnes již 
umožňuje zákazníkovi nabídnout pro jednu aplikaci více 
řešení. 

Řeky, kanály či jímky pod kontrolou
Pro  zmíněná  použití  je  typicky  využíváno  bezkontaktní měření 
hladiny, které je v našem sortimentu zastoupeno řadou ultrazvuko-
vých hladinoměrů ULM. Novinkou je zde ultrazvukový hladinoměr 
ULM-54,  jehož design  je pro  tyto účely přizpůsoben.  Je  vybaven 
horním i spodním závitovým připojením. Spodní se volí pro montáž 
do uzavřených nádrží, horní pro montáž v otevřených venkovních 
prostorách. V případě montáže v otevřených betonových jímkách lze 
využít nastavitelný výsuvný konzolový držák pro snadnou montáž 
snímače v rozmezí 51–90 cm od stěny. 

navíc umožňuje nastavit režim učení, pomocí něhož lze eliminovat 
neomezené množství překážek v zorném poli hladinoměru. 
Samostatnou kapitolou je měření průtoku v otevřených kanálech. 

Pro tuto úloho slouží sestava ultrazvukového hladinoměru ULM-53 
s komunikací Modbus a kontrolní jednotky FCU-400. Ta je vybavena 
pro měření až ve 4 nezávislých kanálech, disponuje veškerým ovlá-
dacím komfortem pro obsluhu, přednastavenými charakteristikami 
nejčastěji používaných měrných žlabů a přelivů, různými elektric-
kými výstupy a kontrastním OLED displejem.

ULM-54 – Ultrazvukový hladinoměr

Instalace hladinoměru ULM-54 na výsuvný konzolový držák VKD

HLM-35 – Hydrostatický hladinoměr

FCU-400 – Vyhodnocovací jednotka průtoku

Něco pro retenční nádrže, vrty a rezervoáry
Pro měření hladin v podobných aplikacích je první volbou ponorný 
hydrostatický hladinoměr.  Jeho hlavní přednost  –  snadná montáž 
v libovolném (i rozměrově stísněném) místě nebo ve velkých hloub-
kách – vynikne u statických nerozvířených hladin, ve vrtech apod. 
My nabízíme výběr z ponorných hladinoměrů HLM-25S (s nerezovou 
membránou a plastovou krytkou), HLM-25C (s polozapuštěnou kera-
mickou membránou bez krytky). Tyto hladinoměry jsou zabudovány 
v nerezovém válcovém pouzdru o průměru 25 mm a jsou vybaveny 
kompenzací atmosférického tlaku pomocí kapiláry umístěné v kabelu. 
Pokud máme skutečně kompenzovat atmosférický tlak, je zapotřebí 
provést elektrické připojení kabelu v nehermetické krabici, např. Dinel 
NB-01. Vzhledem k tomu, že hydrostatické hladinoměry bývají často 
umístěny v otevřené krajině, je doporučeno je chránit proti atmosfé-
rickým elektrickým výbojům. K tomu je určena varianta nehermetické 
krabice s přepěťovou ochranou NB-11.
Stejná technologie umožňuje měřit hladinu (nebo přímo tlak) ve 

stěně nádoby nebo v trubce, zde lze použít snímač HLM-35 pro pří-
mou montáž pomocí závitu, k dispozici je i varianta s nastavitelným 
rozsahem pomocí magnetického pera.

Hladinoměr ULM-54 je standardně vybaven proudovým výstupem 
4–20 mA s obousměrnou datovou komunikací HART. Lze  jej  pak 
snadno dálkově parametrizovat, např. pomocí kontroléru PCU-100, 
nebo komunikačního převodníku UHC-01  a aplikace UniSCADA, 
nebo jiného podobného prostředku. V případě měření problematic-
kých médií – např. s pěnou na hladině – lze v hladinoměru nastavit 
vyšší citlivost, a navíc použít směrový trychtýř, kterým se citlivost 
hladinoměru ještě zvýší. Inteligentní zpracování signálu hladinoměru 

Trocha telemetrie nikoho nezabije
Častým úkolem bývá naměřená data z místa pořízení odeslat k další-
mu zpracování. V případě, že nejsou k dispozici příslušné signálové 
kabely, lze věc řešit uložením dat v místě a jejich stažením za osobní 
asistence, nebo bezdrátovým přenosem dat. Jednotka PCU-100 nabízí 
obojí.  Jednak datalogging naměřených dat,  kdy  jsou data uložena 
v interní paměti PCU-100 (až 500 000 naměřených vzorků) a předávají 
se na externí zařízení (např. notebook) pomocí SD karty. Jednotka ale 
také umožňuje jejich odeslání na zadané datové úložiště (cloud). Naše 
cloudové řešení využívá stávající GSM sítě, s výhodou kompletního 
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nebo  snímači GPLS-25  a FLD-
32 pro instalaci na vnější stěnu 
plastové  nádrže,  resp.  trubky. 
Novým  výrobkem  je  snímač 
RFLS-28,  který  se montuje  do 
nádrží  pomocí  trubkového ná-
stavce, popř. jej lze rovněž mon-
tovat přímo do závitu. Výhodou 
těchto hladinových  snímačů  je 
vysoká  odolnost  proti  falešné 
indikaci  způsobené ulpíváním 
vrstev materiálů  nebo  nárůs-
tem  nečistot.  Další  výhodou 
jsou malé  rozměry  snímacích 
elektrod, univerzálnost  použití 
a vysoká  funkční  spolehlivost 
(SIL 2 u RFLS-35 a RFLS-28). 

Ing. Dalibor Štverka, Ph.D.
www.dinel.cz

U Tescomy 249, 760 01 Zlín
tel.: 577 002 002, obchod@dinel.cz

www.dinel.cz

Měření hladin 
a průtoků 

Hladinoměry

Hladinové snímače

Průtokoměry

Zobrazovače a datalogery

PCU-100 GSM – Programovatelná řídicí jednotka

FLD-32 – Příložný hladinový snímač „Flexi Watch“

pokrytí území signálem, jednoduchosti, nízké ceny a dobré spolehli-
vosti. Jednotka PCU-100 je v tomto případě vybavena GSM modemem 
s vnější  tyčovou anténou. Dinel nabízí možnost  využití  vlastního 
úložiště dinel.cloud s veškerým komfortem pro zpracování dat.

Voda v technologických zařízeních
Voda je nejčastěji se vyskytujícím médiem i v nejrůznějších techno-
logických zařízeních, vyskytuje se v různých úrovních čistoty, popř. 
v nejrůznějších roztocích s jinými chemikáliemi. Pro takové případy 
je v nabídce Dinel celá řada řešení pro měření hladiny, průtoku i tlaku 
pro široký rozsah teplot a tlaků. 
Novinkou posledních let je využití vysokofrekvenční technologie 

pro  limitní detekci hladiny. Ta  je  v sortimentu Dinel  zastoupena 
univerzálními snímači RFLS-35 pro přímou montáž pomocí závitu, 

RFLS-28 – Vysokofrekvenční 
hladinový snímač
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VDT Technology přináší inovace 
v oblasti monitoringu a správy 
vodohospodářské infrastruktury

Společnost VDT Technology, a.s. je ryze českou společností, která 
je díky exkluzivnímu partnerství s předními světovými dodavateli 
významným partnerem pro modernizační projekty ať už obnovy 
a rekonstrukce stávajících vodohospodářských celků, nebo nové in-
vestiční akce jakéhokoli rozsahu. VDT Technology navrhuje a dodává 
komplexní digitalizační řešení nejen pro vodárenství a čistírenství, se 
specializací na inteligentní systémy řízení technologických procesů, 
monitoring a správu infrastruktury s využitím pasportizačních nástrojů 
a IoT cloudové platformy.

Vzdálený monitoring a prediktivní údržba pomocí 
MindSphere
Nároky na maximální využití  zařízení,  zajištění  jeho optimálního 
provozu a predikci údržby představují s požadavkem na spolehlivost 
stále aktuální téma při návrhu řešení dálkového monitoringu s vyu-
žitím cloudových služeb.
Inteligentní  ovládací  prvky umožňují  efektivní  sběr  informací 

o provozu sledované jednotky v daleko širším rozsahu, kdy lze vedle 
standardních dat nutných pro  řízení v reálném čase získat  řádově 
vyšší počet údajů vhodných pro zpracování v pokročilých aplikacích 
na IoT platformě. Výsledek pak tvoří komplexní monitoring zařízení, 
strojů i celých infrastruktur, jehož výstupy využíváme pro optimali-
zaci provozu, dálkovou diagnostiku i prediktivní údržbu. 
Zde je důležité zdůraznit dvě stěžejní vlastnosti IoT řešení, které 

přinášejí podstatné výhody při jejich nasazování. První z nich je široká 
škálovatelnost  a flexibilita, umožňující v prostředí  jedné platformy 
provozovat  aplikace  týkající  se  řízení  strojů  (typicky dmychadel, 
čerpadel,  a pohyblivých  armatur),  ale  také například  energetický 
management provozu. 
Druhou výhodu představuje možnost  zpracování dat  z různých 

geografických  lokalit  i v globální  dimenzi  v jednotném prostředí 
a jejich benchmarking  s vyhodnocováním  jednotlivých  indikátorů 
výkonnosti (KPI).
Klíčovým kritériem pro využití  zmíněných  technologií  zůstává 

zajištění kybernetické bezpečnosti, kdy právě IoT platforma Mind-
Sphere (obr. 1), na jejímž základě jsou příslušné aplikace postaveny, 
aktuálně získala certifikát „Trusted Cloud Provider“. Referenční au-
toritu představuje Cloud Security Alliance, která založila v roce 2013 
registr Security, Trust, Assurance and Risk (STAR) zahrnující principy 
transparentnosti, bezpečnosti včetně striktního auditování. V procesu 
Consensus Assessment Initiative Questionnaire (CAIQ) se hodnotí 197 
kontrolních aspektů setříděných do 17 oborů. Předmětem je zároveň 
harmonizace v rámci Cloud Control Matrix, který  je považován za 
de-facto standard pro bezpečnost cloudových platforem. VDT Tech-

nology je jedna ze dvou společností v České republice, která je Gold 
Partnerem spol. Siemens pro platformu MindSphere.
Příkladem jednoduchého využití IoT platformy za účelem predik-

tivní údržby, vzdáleného dohledu a snížení provozních nákladů je 
řešení SIMOCODE pro V PN (obr. 2), které je vybaveno komunikačním 
rozhraním pro moderní spolupráci s nadřazených řídícím systémem. 
Díky  „krabičce“ SIMOCODE  jsou k dispozici  informace o proudu 
a napětí zařízení v jednotlivých fázích, účiník, činný a vzdálený vý-
kon a frekvence sítě, dále informace o stavu ochrany proti přetížení 
a odhadu doby, za jak dlouho dojde k odstavení čerpadla z důvodu 
přetížení motoru (predikce). Dále jsou k dispozici samozřejmě moto-
hodiny a počty startů. Toto řešení se vyplatí samozřejmě tam, kde není 
efektivní nebo ekonomické instalovat frekvenční měnič. 

Obr. 1. Třívrstvá architektura cloudové platformy MindSphere; 
svrchní MindApps (aplikační vrstva), prostřední MindSphere 
(samotné cloudové úložiště) a spodní vrstva MindConnect (slouží 
k připojování IoT zařízení, ze kterých jsou sbírána data)

Obr. 2. Příklad struktury moderního řídící systému čerpací stanice 
odpadních vod využívající technologii SIMOCODE a Softstartér 
s přenosem provozních dat pro vzdálený monitoring, diagnostiku 
a prediktivní údržbu přes platformu MindSphere

Ve VDT Technology se intenzivně zabýváme výzkumem a vývojem 
a spolupracujeme  s předními  vysokými  školami  a průmyslovými 
partnery. V současnosti jsme řešiteli projektů veřejných soutěží a vý-
zev Technologické Agentury ČR (TAČR) programů Trend, Prostředí 
pro Život a Epsilon. Jsme partnery PATRIC a. s.  (Prague Advanced 
Technology & Research Innovation Center) a členy Národního Centra 
Kompetence pokročilých materiálů a efektivních budov – CAMEB 
(Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings), v jehož rámci 
spolupracujeme na projektu REBUILD.
Jedním z pilířů naší činnosti je podílení se na zavádění objektového 

inženýrství a BIM do projekční praxe. Disponujeme softwarem CO-
MOS, objektovou databázovou platformu pro pasportizaci a správu 
procesních  technologických celků,  od  jejich plánování  a projekci 
po údržbu (obr. 3). Nástroj COMOS umožňuje kompletní správu život-
ního cyklu všech objektů vodohospodářské infrastruktury. Databáze 
založená na obsáhlých standardních procesních knihovnách před-
stavuje úsporu času během fáze přípravy investičního záměru, přes 
realizaci až po samotný provoz a údržbu technologie a provozních 
objektů. Propojitelnost  softwarového pasportizačního nástroje CO-
MOS s řídícími systémy a nástroji pro real-time monitoring (například 
právě MindSphere) umožňuje tvorbu digitálních dvojčat, umožňující 
simulace provozních zásahů (např. odstávky), optimalizace provozu 
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(snížení provozních nákladů nebo zvýšení  efektivity čištění vody) 
a řízení rizik spojených s dodávkou pitné vody (kritické vodárenské 
infrastruktury) s vypouštěním odpadních vod do recipientu.
Naše společnost je Silver Partnerem v programu COMOS společ-

nosti Siemens, což znamená, že disponujeme nejen samotným soft-
warem COMOS, ale zejména personální expertýzou pro jeho efektivní 
využívání  a zavádění do profesní praxe. Příklad úspěšné vývojové 
aktivity přímo z dílny vývojářů VDT Technology je vlastní aplikace 
COMOSINTEGRATION,  která  zajišťuje  automatickou  aktualizaci 
údajů v objektové architektuře projektů v COMOS na základě dat ze 
zařízení monitorovaných prostřednictvím MindSphere.

Ing. Jiří Jirkovský, MBA
Generální ředitel VDT Technology a.s.

jiri.jirkovsky@vdttechnology.com
www.vdttechnology.com/digitalizace-vodarenstvi

Obr. 3. Jednotlivé funkcionality využití nástroje COMOS během pří-
pravy, projektování, pasportizace a správy vodohospodářských celků

Slávička mnohotvárná v technologických okruzích 
(2. část)

Pavel Kůs, Martin Skala, Filip Sedlák, Ivona Uvírová, Petr Heker

Invaze  slávičky mnohotvárné  do  českých 
vod  je  aktuální  problém,  se  kterým  se  již 
aktivně potýkají některé průmyslové provozy 
a v budoucnu jejich počet bude dále narůstat. 
Historicky a na základě zkušeností  z  jiných 
zemí existuje celá řada metod eliminace slá-
vičky, avšak k jejich správné volbě a efektivní 
aplikaci je třeba přistupovat pro každý provoz 
individuálně. Tento článek seznamuje čtenáře 
s možnostmi ochrany technologických okruhů 
proti slávičce mnohotvárné, avšak pro zave-
dení systému eliminace slávičky na konkrétní 
technologii je důležitá jak znalost konkrétního 
provozu,  tak  i metody  účinku  samotných 
metod eliminace. Dále  je  třeba podotknout, 
že ne všechny uvedené chemické přípravky 
jsou schválené pro použití v EU, popř. v České 
republice. Zavedení systému ochrany vyžadu-
je kromě samotné metody eliminace rovněž 
systém monitoringu a důkladné hodnocení 
výchozího stavu systému před prvním zavá-
děním korektivních opatření, i když poslední 
zmíněné  je někdy provozovateli  technologií 
značně podceněné. 
Slávička mnohotvárná způsobuje řadu pro-

blémů v technologiích,  zejména v okruzích 
chladicí vody. Výskyt slávičky v  technologii 
je podmíněn podmínkami v konkrétní  části 
či zařízení (obr. 1). Určité podmínky jsou pro 
slávičku limitující, a tak je daná část techno-
logie či konkrétní zařízení proti kolonizaci slá-
vičkou chráněno. Jiná zařízení naopak svým 
uspořádáním a provozem poskytují  ideální 
podmínky pro život slávičky a jsou tak poten-
ciálním kritickým bodem, který je nutné proti 
zamoření slávičkou chránit pomocí přímých 

metod destrukce či prevence usazení slávičky 
či pomocí častých zásahů údržby. 
Slávička mnohotvárná  je do značné míry 

schopna přizpůsobit se různým podmínkám, 
přesto  k  přisednutí  a kolonizaci  preferuje 
tvrdé pórovité materiály,  teplotu prostředí 
12–24  °C,  slabě  alkalické  prostředí  (pH 
7,3)  s dostatkem vápníku pro  stavbu  lastur 
(70 mg/l)  a relativně nízké proudění  okolní 
vody (do 1,5 m/s). Zamezit výskytu kolonií slá-
vičky lze jednak měkkým povrchem znemož-
ňujícím přisednutí a dále  teplotou prostředí 
nad 40 °C, hodnotou pH pod 6,8 či nad 8,4, 
sníženou koncentrací vápníku (pod 15 mg/l) 
či dostatečně vysokou rychlostí proudění (nad 
1,5 m/s). Řada zařízení tyto podmínky splňuje, 
a proto není tak náchylná k poškození přímým 
vlivem růstu kolonií slávičky, zatímco ostatní 
zařízení je potřeba chránit dodatečnou tech-
nologií  zamezující  jejich kolonizaci. Dalším 
vlivem  slávičky na  zařízení  bez  ohledu na 
provozní parametry je poškození vlivem částí 
lastur uvolněných v  jiné  části  technologie, 
které  jsou unášeny proudem. Toto  je  třeba 
mít obzvláště na paměti při zavádění nových 
technologií likvidace slávičky do již zamoře-
ných okruhů.

Metody ochrany
Ochrana technologických okruhů má několik 
typů přístupů  řešení,  kterými  jsou postupy 
mechanické, fyzikální a chemické. Mezi me-
chanické metody patří např. podvodní čištění 
(potápěčské práce), vysokotlaké a nízkotlaké 
vodní  čištění,  vysokotlaké vodní  čištění  za 
použití abraziv, mechanické čištění za použití 

teplotního šoku (suchý led), mechanická fil-
trace (pro separaci veligerů je doporučována 
velikost ok maximálně 40 μm). Mezi fyzikální 
metody patří aplikace UV záření, ultrazvuk, te-
pelné ošetření, vhodná volba materiálů a spe-
ciálních nátěrů. Mezi chemické metody patří 
oxidující  biocidy  (ClO2, Cl2, NaClO, HClO, 
BrOH, BrO-, NH2Cl, O3, H2O2),  neoxidující 
biocidy (Cu2+, KCl, KH2PO4, EVAC™, Natrix

TM, 
Mexel® 432/0), kvartérní amoniové soli (angl. 
QAC),  polykvartérní  amoniové  soli  (angl. 
poly – QAC), biopesticidy  (Zequanox® CS). 
Obvyklé dávkování  chemikálií  je  v kapalné 
formě do proudu, ale alternativně  je možné 
zvolit metodu biobullets (enkapsulace účinné 
látky do stravitelného obalu).
Některé metody lze vzájemně kombinovat, 

a tedy zvyšovat ochranu nejen proti slávičce 
mnohotvárné, ale např. i tvorbě biofilmu atd. 
Okruhy  lze  chránit  systémově nebo pouze 
lokálně,  tj.  jednotlivá  zařízení. Dále  volba 
programu ošetření  závisí  na  stavu daného 
systému,  tj. zda se  jedná o opatření preven-
tivní, či reaktivní, a z toho plynoucí frekvence 
a intenzita ošetření.

Monitoring výskytu slávičky 
a účinnosti opatření
Z důvodu účinné aplikace, sledování a hodno-
cení úspešnosti jakékoliv z metod eliminace 
slávičky v technologii  je zapotřebí vedle sa-
motného opatření zavést i systém monitoringu 

Obr. 1. Potrubí silně kolonizované slávičkou 
(fotografie od Marrone Bio Innovations, Inc.)
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výskytu. Metod monitoringu  je několik,  od 
periodického hodnocení vzorků planktonu či  
sledování  výskytu dospělců na kontrolních 
plochách  v dlouhodobém horizontu  až  po 
sledování okamžité reakce dospělců na dáv-
kovaný biocid v reálném čase (obr. 2). Vhodně 
zvolený monitoring umožňuje účelné využití 
prostředků na ošetření vody (sezonní, perio-
dické dávkování), výběr nejvhodnějších metod 
ošetření pro danou lokalitu a u provozů dosud 
slávičkou nekolonizovaných poskytne včasné 
varování před šířící se invazí tohoto druhu.
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Využití sláviček v biomonitoringu kvality vody

Jana Říhová Ambrožová

Když jsme připravovali příspěvek o slá-
vičkách do našeho hydrobiologického 
okénka (viz dva články kolektivu Ing. Pavla 
Kůse, Ph.D), napadlo nás s RNDr. Petrem 
Blabolilem trochu nad tímto tématem pole-
mizovat a kromě uvedení negativ spojených 
s výskytem tohoto invazivního druhu mlže 
zmínit i jeho využití v bioindikacích a při 
biomonitoringu. Dreissena polymorpha je 
škodlivý a nebezpečný invazivní druh, ale 
jeho všudypřítomnost znamená, že jej lze 
použít jako bioindikátor k hodnocení aktu-
álního i historického znečištění prostředí 
v dané oblasti [1].
Znečištění vodního ekosystému je stále ře-

šeným tématem, ať už ve smyslu jeho specifi-
kace, popisu, hodnocení, tak i řešením zlepše-
ní stavu vodních biotopů. Cílem bioindikací je 
mít vhodný a dostatečně citlivý bioindikátor, 
který nám velmi  rychle  specifikuje určitou 
zátěž prostředí. Vodní organismy, které  jsou 
exponované různému typu znečištění (např. 
kovy, perzistentní organické polutanty, endo-
krinní disruptory, farmaka, mikroplasty, radio-
nuklidy) ve svých měkkých i tvrdých částech 
těla  tento materiál  kumulují. Tím ovlivňují 
přímo i nepřímo potravní řetězec a další biotu 
v ekosystému. Mlži jsou obecně vnímáni jako 
výborní a hlavně výkonní filtrátoři vody, kteří 
ovlivňují funkci ekosystému. Jsou důležitou 

součástí potravních řetězců a jako složka mak-
rozoobentosu  jsou vhodnými bioindikátory 
stavu vod. Obecně  se  o mlžích hovoří  jako 
o ekosystémových inženýrech, kteří reagují na 
charakter vody, sedimentů, přítomnost orga-
nismů a v neposlední řadě i znečištění orga-
nického i anorganického původu. Zajímavostí 
je  odrážení  stavu a charakteru prostředí na 
struktuře schránky (lastury) mlže. Například 
z tvaru schránky a uspořádání přírůstkových 
linií je možné vydedukovat trofii vody, dostup 
živin,  environmentální  podmínky,  kondici 
populace apod.
Slávička mnohotvárná  (Dreissena poly-

morpha) má velkou  schopnost  adaptovat  se 
na život ve sladké a brakické vodě. Je chytrá 
v kompetiční selekci potravy a živin v porov-
nání s jinými filtrátory. Ve filtraci vody je vy-
soce efektivní a má schopnost odebírat z vody 
výživnější  potravu.  To  ji  činí  využitelnou 
i pro případné hodnocení různých typů vod. 
Při studiu vlivu toxických látek (např. kovů, 
biocidů) na  slávičky bylo  zjištěno  základní 
pravidlo,  které  říká,  že  čím  je  ona  slávička 
mladší,  tím  je  citlivější  k  toxickým  látkám. 
Uvádí se, že největší citlivost je zaznamenána 
v  embryonální  fázi  a ve druhém  larválním 
stádiu (veliger), kdy vykazují slávičky největší 
přirozenou úmrtnost. U dalšího, následujícího 
stádia, kterým je larva pediveliger, se projevuje 

nevýhoda nevytvořené  schránky  (lastury), 
čímž  se přítomné polutanty  rychleji  a lépe 
dostávají do  těla mlže. Stádium pediveliger 
je  tak výborným bioindikátorem znečištění 
vodního prostředí  a mnohem  lépe  indikuje 
přítomnost znečištění než dospělec. 
Slávička mnohotvárná  se dříve využívala 

a současně nadále  využívá pro monitoring 
stavu vody a případně i sedimentů. Byla zjiš-
ťována její odezva na přítomnost aromatických 
uhlovodíků (PAH) [2], radionuklidů a izotopů 
[3], endokrinních disruptorů [4] a kovů [5]. Za 
účelem vhodnosti využití bioindikace slávičky 
na přítomnost kontaminantů ve vodě byla na-
příklad hodnocena schopnost bioakumulace 
vybraných anorganických látek a prvků, např. 
hliníku, chromu, železa,  rtuti, olova,  thoria, 
kadmia, uranu atd., v jejích měkkých tkáních. 
Účelnost správného využití slávičky pro bio-
indikaci byla volena na základě koncentrace 
prvků blízké antropogenní aktivitě a hodnot 
doporučených Standardy kvality  životního 
prostředí pro biotu. Podrobný monitoring na 
přítomnost celkem 66 prvků prováděli podél 
povodí řeky Ebro ve Španělsku, kde se uplat-
ňují různé lidské aktivity. Studií byla zjištěna 
významná souvislost mezi úrovní akumulace 
prvků ve svalovině slávičky a antropogenním 
účinkem na biotu [5]. 
Všudypřítomnost  a vysoká biologická do-

stupnost mikroplastů je pro mořské i sladko-
vodní prostředí neznámým rizikem. Biotické 
dopady mikroplastů se monitorují v posled-
ních pár letech. Pro účely negativních dopadů 
mikroplastů se používají zástupci organismů 
z různých trofických úrovní. V návaznosti na 
aktuální  problematiku  znečištění  prostředí 
mikroplasty  se  začaly  v  odborné  literatuře 
objevovat studie, ve kterých významně jako 
bioindikátor  figuruje  právě  slávička mno-
hotvárná.  Zatím není  k  dispozici  vhodná 
jednotná metodika pro potřeby využití  slá-
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viček jako bioindikátorů znečištění prostředí 
mikroplasty,  ale  z  dostupných výsledků  je 
možné uvést, že právě slávičky (obecně mlži) 
mohou být dobrými modelovými organismy 
detekce  absorpce mikroplastů,  jejich  aku-
mulace a toxicity [6]. Studie z roku 2021 [7] 
uvádí přímé využití  sláviček  v  bioindikaci 
znečištění mikroplasty v  subalpském  jezeře 
Iseo na severu Itálie. Pro svůj záměr odebírali 
vzorky na  jezeře ze 3  lokalit  (Lovere, Costa 
Volpino, Castro) a porovnávali fyzikálně-che-
mické parametry vody, biometrické vlastnosti 
sláviček a příspěvek mikroplastů (barva, tvar, 
velikost a chemické složení). Důvodem výběru 
jezera  a hodnocených  lokalit  (sestupně  od 
provozované  čistírny  odpadních  vod)  bylo 
zjištění vlivu čistírny odpadních vod na vodu 
v  lokalitě. Vzorkovací místa  Lovere, Costa 
Volpino a Castro byla situována sestupně od 
provozované  čistírny. Monitoringem  bylo 
zjištěno, že nedochází k významným rozdílům 
ve  fyzikálně-chemických parametrech vody 
ani v biometrických vlastnostech sláviček. To, 
co bylo významně odlišné, bylo detekované 
chemické  složení mikroplastů  (polyethylen-
tereftalát, nylon, polypropylen, polyamidová 
pryskyřice, polyvinylchlorid),  velikost,  stav 

a jejich množství akumulované ve svalovině 
sláviček. 
Slávička,  kterou  vnímáme  jako  určitou 

hrozbu pro ekosystém, může mít  i pozitivní 
využití.  Slávička nám poskytuje  informace 
nejen o aktuální kvalitě vody, ale rovněž tak 
reflektuje dlouhodobější zátěž prostředí a tím 
pádem poskytuje  relevantní  výsledky vzta-
hující  se k historické kontaminaci prostředí 
v hodnocené oblasti.
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Dokončená dělící zeď Nové stání pro nízké hladiny

Povodí Vltavy zdárně dokončilo zajištění plavebních 
hloubek pod vodním dílem Kořensko

Jan Šimůnek

Tento text navazuje na článek, který o této 
stavební investici vyšel v čísle 3/2021 a nyní 
podává aktuální informace o jejím dalším 
průběhu a úspěšném dokončení. 
Vodní  cesta mezi Českými Budějovicemi 

a nádrží VD Orlík, která se buduje již od roku 
2008 a stála přes 2 miliardy korun, má délku 
93 km. Propojení mezi hladinou Vltavy u Týna 
nad Vltavou a hladinou nádrže VD Orlík obsta-
rává VD Kořensko. V posledních málovodných 
letech a se vzrůstajícím zájmem o plavbu se 
ovšem problém s nedostatečnými plavebními 
hloubkami pod VD Kořensko při poklesu hla-

diny VD Orlík naplno projevil a zejména na 
konci plavební sezony docházelo k přerušení 
vodní cesty. V dlouhodobém průměru má pod-
kročení plavební hloubky pod VD Kořensko 
četnost 28,4 %. V posledních čtyřech  letech 
je tato četnost dokonce 52,3 %. 
Řešením bylo provedení prohrábky pod VD 

Kořensko.  Limitujícím  faktorem pro  řešení 
prohrábek byla kóta dolního záporníku stáva-
jící plavební komory. Plavební dráha se tedy 
navrhla v návaznosti na tuto kótu, protože větší 
(hlubší) prohrábka by nepřinesla žádné další 
zlepšení, přitom se  jedná o prohrábku v  tvr-

dých (skalních) materiálech. Zlepšení situace 
provedením prohrábky je markantní – z prů-
měrných 28,4 % přerušení plavby v plavebním 
období na pouhých 2,5 %, přičemž výsledek 
je navíc silně ovlivněn extrémní situací v roce 
2018. Ve všech ostatních sledovaných letech by 
– při existenci plánované prohrábky – bylo pře-
rušení plavby v plavebním období rovno nule.

Parametry prohrábky
Plavební úprava úseku koryta spočívá ve vy-
tvoření prohloubené plavební kynety v rámci 
širšího koryta s výškovou návazností na kótu 
dolního záporníku existující plavební komory 
na VD Kořensko, tj. 343,80 m n. m.

Technické údaje
• délka plavební úpravy v ose: 1862,2 m
•  základní šířka plavební kynety: 20 m
•  sklon svahů plavební kynety : 1:2,5
•  kóta dna: 343,8 m n. m.
•  současná minimální  plavební  hladina: 
347,60 m n. m.

• upravená min.  plavební  hladina  I.  tř.: 
346,50 m n. m. 
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• upravená min. plavební hladina pro ponor 
1,6 m 345,40 m n. m. 

• minimální poloměr plavební dráhy: 300 m
•  rozšíření dráhy v obloucích na vnitřní straně
•  rozšíření dráhy přes výtoky vodní elektrárny
• usměrňovací výhony počet: 11 ks
V místech výškově výrazně nevyrovnaných 

břehů s hrozícím nebezpečím nestacionárních 
směrů proudění jsou provedeny nízké kame-
nité  příčné hrázky  (výhony)  ke  stabilizaci 
proudu i potlačení zanášení plavební kynety. 
Výhony  jsou navrženy  jako  tzv.  inklinantní, 
jsou podélnou  osou  orientovány  otočením 
v úhlu 100 proti proudu. Pro konstrukci vý-
honů se použil místní vybouraný kamenný 
materiál. V příčném řezu je výhon lichoběž-
níkového profilu s korunou šíře 2 m, kdy ná-
vodní svah je ve sklonu 1:2, zatímco povodní 
ve sklonu 1:3. 

Plavební značení
Při poklesu hladiny v nádrži VD Orlík pod 
kótu  347,60 m n. m.,  se  bude  vyznačovat 
plavební dráha plovoucími bójemi v souladu 
s vyhláškou č. 67/2015 Sb. (pravidla plavební-
ho provozu). Dále se bóje osadí i u lokálních 
mělčin,  které vystupují  v  rámci nádrže VD 
Orlík nad kótu 343,8 m n. m. a současně se 
nacházejí poblíž plavební dráhy (úsek říčního 
km 197,170 až 198,50 a u ponořeného stupně 
v ř. km. 194,4).

Úprava dolní rejdy 
Na místo původně uvažovaných stavebních 
úprav  stávajícího  čekacího  stání  bylo  pro 
plavbu za nižších hladin vody nutné vybu-
dování nového samostatného čekacího stání 
níže po proudu. Pod vodním dílem Kořensko 
tak  bylo  u levého  břehu provedeno mírné 
rozšíření plavební kynety a na okraji  tohoto 
rozšíření  bylo  provedeno  osazení  řady  12 
nových vyvazovacích daleb. Šest z nich bylo 
prodlouženo  výstražnou  tyčí  s navigačním 
znakem. Na zábradlí stávajícího čekacího stá-
ní bylo nainstalováno druhé dolní návěstidlo 
o třech světlech.

Prodloužení dělícího pilíře mezi 
MVE a PK
Matematický 2D model proudění po realizaci 
plánovaných prohrábek pod VD Kořensko byl 
zpracován pro  vybrané varianty převádění 
průtoku vodní  elektrárnou a jezovými poli 
a pro vybrané varianty hladiny v nádrži Or-
lík. Potvrdilo se, že v oblasti dolní rejdy byly 
v rámci ustálených  simulací  vyhodnoceny 
vhodné plavební podmínky pro všechny si-
mulované průtokové a manipulační situace. 
Směr proudění je za ustáleného stavu v pod-
statě ve směru osy plavební komory a v oblasti 
dělící zdi dolní rejdy nebyla nikdy překročena 
limitní hodnota příčné složky rychlosti o ve-
likosti 0,2 m.s-1. 
Plavebně nejobtížnější  jsou  situace najetí 

vodní elektrárny, kdy dojde k náhlému nástu-
pu odtoku z vodního díla. Tyto situace  jsou 
přitom provozně  velmi  časté. Optimálním 
řešením bylo prodloužení dělícího pilíře mezi 
MVE a PK o 52,5 m tak, aby byly potlačeny ne-
gativní projevy výtoku z malé vodní elektrárny 
při jejím najetí, kdy vznikají příčné rychlosti 
v prostoru dolní rejdy.

Realizace prací
Staveniště bylo předáno v říjnu 2019. Tech-
nologie provádění výkopových prací musela 
zohlednit hydrologický režim daného úseku 
toku v daném období provádění stavby – po-
lovina října až polovina dubna. Režim během 
předpokládaných nižších průtoků je takový, 
že VE Kořensko pracuje  cyklicky. Několika-
hodinovou odmlku  (cca do  4 hodin),  tedy 
dobu nulového průtoku, střídá v tomto režimu 
několikahodinový provoz VE, která vyčerpá 
manipulovatelnou zásobu vody ve zdrži VD 
Kořensko,  elektrárna zastaví,  a zdrž  se opět 
plní do dalšího spuštění elektrárny.
Prohrábka byla prováděna výkopem rozpo-

jené zeminy nebo navětralé horniny a bou-
ráním zdravé skály  těžkými pneumatickými 
strojními kladivy umístěnými na pásových 
bagrech. Materiál byl částečně odvážen mimo 
lokalitu k likvidaci (například do lomu) a čás-

tečně byl uložen do trvalé deponie na levém 
břehu pro provozní účely. Zhotovitel nasadil 
průměrně  šest  pásových  bagrů  k  zajištění 
intenzivní práce zejména s ohledem na výše 
uvedený režim, který umožňoval provádění 
prací v plavební dráze jen v časovém úseku 
několika málo hodin denně. Dalším omezením 
byla nemožnost provádění prací  o víkendu 
z důvodu podmínky  ze  zjišťovacího  řízení 
životního prostředí.
Zeď dělícího pilíře mezi MVE a PK byla 

dokončena ve velmi krátkém termínu od ledna 
do konce března 2021, a to i se zdržením na 
začátku února z důvodu zvýšených průtoků. 
Železobetonová  oboustranně  úhlová  zeď 
je přímo natupo navázána na  stávající pilíř 
a byla založena do skalního podloží. Je slože-
na z pěti dilatačních celků a je dlouhá 52,5 m, 
vysoká 9,3 m a široká 1,5 m. 
Náklady  na  realizaci  činily  63 mil.  Kč 

a byly hrazeny z prostředků Státního fondu 
dopravní  infrastruktury. Původní  termín do 
konce listopadu 2020 byl z důvodu nutného 
provedení  nového  samostatného  čekacího 
stání prodloužen do konce března 2021. Vli-
vem hydrologické situace došlo na přelomu 
ledna  a únoru 2021 k pozastavení prací na 
celé stavbě. Došlo k zaplavení  jímky včetně 
rozestavěného pilíře.  Práce  byly  ihned po 
opadnutí vody obnoveny. Z výše uvedeného 
důvodu bylo nutné prodloužit termín dokon-
čení ještě o jeden měsíc. Předání dokončeného 
díla proběhlo na konci dubna a kolaudační 
souhlasy byly vydány v druhé polovině květ-
na, kdy již hladina Orlické nádrže vystoupala 
nad dostatečnou plavební hladinu. 
Díky příkladné spolupráce investora, zhoto-

vitele a provozovatele jsme náročnou stavbu 
zdárně dokončili a v případě podkročení hla-
diny v nádrži Orlík pod kótu 347,60 již nebude 
nutné zastavovat plavbu.

Ing. Jan Šimůnek
Povodí Vltavy, státní podnik

jan.simunek@pvl.cz

Průběh stavby Dokončený rybí přechod Střední úsek rybího přechodu

Nový rybí přechod na Smědé ve Frýdlantu

Hana Bendová

Povodí Labe vybudovalo nový rybí přechod, 
který migračně zprůchodnil pevný jez na řece 
Smědé pod zámkem Frýdlant. Dotčený úsek 
vodního toku Smědá je biotopem mihule potoč-
ní (Lampetra planeri), střevle potoční (Phoxi-
nus phoxinus) a vranky obecné (Cottus gobio). 

Rybí přechod byl navržen formou obtoko-
vého tůňového kanálu s dělícími balvanitými 
přepážkami. Obtokové koryto je složeno z tří 
dílčích úseků. Horní a dolní úsek je vzhledem 
k prostorovým limitům veden ve žlabu tvoře-
ném opěrnými železobetonovými zdmi. Tyto 

zdi jsou na pohledových plochách obloženy 
kamenem. Střední úsek je tvořen otevřeným 
nepravidelným  lichoběžníkovým korytem. 
Geometrické  a hydraulické parametry kon-
strukce rybího přechodu byly navrženy tak, 
aby vytvářely příhodné podmínky pro široké 
spektrum migrujících  ryb  a druhová nebo 
velikostní  selekce  byla minimální. Koryto 
rybího přechodu je rozděleno 35 balvanitými 
přepážkami na 34 jednotlivých tůní. 25 tůní 
má délku 2 m, mezi nimi je 9 odpočinkových 
tůní délky 3,5 m. Přepážky tvoří balvany bez 
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ostrých hran  s přesně  definovanou  šířkou 
průtočných  štěrbin. Tůně  jsou  oproti  dnu 
průtočných štěrbin na přepážce zahloubeny 
o minimálně 0,4 m, dno je pokryto hrubozrn-
ným dnovým substrátem. Vtokový a vstupní 
profil  je  osazen  drážkami  pro  provizorní 
hrazení,  které  se  také využívá pro  instalaci 
zařízení  pro monitoring  funkčnosti  rybího 
přechodu. Rybí přechod má celkovou délku 
85,5 m, celkový výškový spád 3,15 m a celko-
vý podélný sklon 1:26. 
Jako doplňkové opatření pro zlepšení na-

vigace migrujících jedinců v příčném profilu 
toku v podjezí  byla provedena úprava dna 
mezi vstupem do rybího přechodu a pravým 
břehem odtěžením materiálu tak, aby vznikla 

naváděcí proudnice směřující ke vstupu.
Při  přípravě  i realizaci  stavby bylo  třeba 

respektovat ochranné pásmo kulturní památ-
ky, památkové zóny, rezervace dle zákona č. 
20/1987. Dále řešené území leží v ochranném 
pásmu železnice dle zákona č. 266/1994 Sb.
Letní měsíce roku 2020, kdy probíhala závě-

rečná fáze výstavby, byly ve znamení vyšších 
průtoků. Právě dokončená stavba byla prověře-
na ve dnech 20.–21. června 2020, kdy bylo na 
Smědé dosaženo 3. stupně povodňové aktivity 
a průtoky byly na hranici tzv. pětileté vody Q5.
Stavba  byla  průběžně  kontrolována  od-

borným pracovníkem AOPK Liberec,  který 
rovněž provedl měření jednotlivých přepážek 
a po dostavbě i průtoků v nich a konstatoval 

soulad  se  schválenou  projektovou  doku-
mentací.
Stavba  o celkových nákladech  6 mil. Kč 

byla financována z programu „11531 - Ope-
rační program životní prostředí 2014–2020“.
Vybudování rybího přechodu umožní po-

proudové a protiproudové migrace  širokého 
druhového  spektra  ryb  a mihulovců.  Pro 
ověření  jeho  funkčnosti  je  zajištěn odborný 
dvouletý biomonitoring.

Hana Bendová
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

S doc. Ing. Petrem 
Dolejšem, CSc. 
o konferenci Pitná voda 
2020–2021 (plánované 
tradičně v Táboře) 

Stránský: Na jaře 2021 měla proběhnout 
v již třetím plánovaném termínu konference 
Pitná voda v Táboře. Nakonec se v tradičním 
formátu nekonala. Můžeš popsat tu anabázi?

Dolejš: Konferenci již pravidelně pořádáme 
jednou za dva roky. Střídáme se v pořádání 
se  sesterskou konferenci Pitná voda na Slo-
vensku. Plánovali jsme ji tedy v pravidelném 
termínu na konec května 2020. Podle vývoje 
kovidové  situace  jsme  ji napřed odložili na 
konec listopadu 2020 a poté na začátek května 
2021. Ani v tom třetím termínu jsme neměli 
jistotu, že se konference bude moci uskuteč-
nit  v  klasickém  formátu  a bez případných 
náročných restriktivních opatření. Proto jsme 
začátkem roku 2021 nakonec rozhodli, že kon-
ferenci nebudeme v Táboře pořádat a vydáme 
z ní jen sborník namluvených prezentací. 
Všichni jistě víte, že příprava konference je 

náročná a musí probíhat v dostatečném před-
stihu. Nemohli jsme riskovat, že připravenou 
akci bychom museli zrušit jen několik málo 
týdnů nebo dokonce dnů před jejím konáním. 
V tom jsme našli pochopení i u hotelu Dvořák 
a po celkovém zrušení konference jsme dostali 
vrácenou  celou  zálohu,  kterou  jsme  již  na 
začátku roku 2020 složili.
Protože  jsme  již  strávili mnoho času nad 

přípravou  jistě velmi zajímavého programu, 
jak autoři, tak organizátoři chtěli, aby byly pří-

spěvky v programu vhodnou formou publiko-
vány. Hledali jsme tedy způsob, jak to udělat. 
Řešením bylo vydání namluvených prezentací 
přednášek na SD kartě. Autoři připravili pre-
zentace a k nim namluvili  komentář,  stejně 
tak,  jako by přednášeli na konferenci. To  je 
v Powerpointu velmi  jednoduché. Výhodou 
dokonce je to, že při takovéto formě nemusíme 
autory omezovat časem, jak je jinak nezbytné 
při pevně daném konferenčním programu. 
Přednášky jsou vydané na SD kartě (popří-

padě DVD) i s ISBN, které máme pro konfe-
renční sborník přiděleno. Čili tyto publikace 
jsou dostupné i jako povinné „výtisky“, které 
jinak rozesíláme všem knihovnám, kterým je 
potřeba povinné výtisky papírových sborníků 
zasílat. Organizace potenciálních účastníků 
si konferenční sborník v ceně 1000,- Kč bez 
DPH objednávají a tím alespoň částečně uhra-
zujeme vynaloženou práci a výdaje  (editaci, 
nahrávání, distribuci a poštovné). 
Tato forma „konference“ má výhodu v tom, 

že  je možné  si přednášky vyslechnout kdy-
koli bude mít „účastník“ čas, účast tak není 
vázaná na konkrétní den, ve kterém by měl 
sedět  „účastník“  u počítače.  Zpětná  vazba 
na  přednášejícího  nemusí  být  okamžitá. 
V přednáškách jsou uvedeny kontaktní údaje 
autora a je možné ho tedy následně a v klidu 
kontaktovat s dotazy či připomínkami. 
Samozřejmě  považujeme  tuto  formu  za 

mimořádnou k překlenutí  současné  situace. 
Zároveň to bylo řešení, jak program konferen-
ce již dále neposouvat a postupně se soustře-
ďovat na příští „postkovidovou“ opravdovou 
konferenci. Těšíme se na ni!

Stránský: Jak případní zájemci mohou si 
mohou příspěvky vyslechnout nebo přečíst?

Dolejš: Sborník na SD kartě je možné objed-
nat mailem na petr.dolejs@wet-team.cz a na 
našich webových stránkách www.wet-team.
cz je možné si přehrát moji úvodní přednášku 
k celému sborníku a informace o konferenci. 

Stránský: Jak hodnotíš setkání virtuální 
versus tváří v tvář?

Dolejš: Prakticky  všichni  potenciální 
účastníci,  se  kterými  jsem byl  v mezidobí 
v kontaktu, se vyjádřili v tom smyslu, že by 
chtěli konferenci v  tradičním stylu s osobní 
účastí  a vším,  co k tomu patří.  I proto  jsme 
neuvažovali  o tom,  že  bychom konferenci 
pořádali  jako  třídenní  internetovou on-line 
akci. Já osobně považuji již dlouhé a dlouhé 
roky internetové porady (třeba na Skype) na 
dálku za významný přínos, však jsem je před 
více než 10 roky navrhoval i pro jednání re-
dakční rady Vodního hospodářství. Ušetří čas 
a prostředky na cestování, takže kvůli hodině 
jednání neztratí člověk třeba i celý den. Ale 
internetové  „konference“ mě naopak vůbec 
neoslovují.  Jejich  cena  přístupových  práv 
je pro mne překvapivě vysoká a výhoda být 
on-line  s  přednášejícími mi připadá  téměř 
nevyužitelná,  chce-li  pořádající  dodržovat 
časový plán. 

Stránský: Situace vás „donutila“ nalézat 
nové přístupy. Mohl bys je popsat? Ostatně 
mám dojem, že i v minulých konferencích 
jste několikrát přišli jako první s nějakou tou 
novinkou.

Dolejš: Bylo  toho více, připomenul bych 
snad to, že jsme se snažili obor přiblížit širo-
ké veřejnosti. Proto jsme z jedné z minulých 
konferencí v hotelu Dvořák vysílali hodinový 
pořad s dotazy posluchačů na ČRo. 

Stránský: Jaká byla odezva od přednášejí-
cích a i sledujících na letošní formát?

Dolejš: Zatím mám jen kladné ohlasy. Když 
má někdo chvíli čas, pustí si třeba jen jednu 
přednášku a zase jde dělat něco jiného. 

Stránský: Kdy bude další ročník konference?
Dolejš: Po dohodě s kolegy na Slovensku by 

měla být další konference v ČR v roce 2022. 

Václav Stránský

mailto:petr.dolejs@wet-team.cz
http://www.wet-team.cz
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Členská schůze CzWA
Výbor Asociace pro vodu ČR z.s. svolal na čtvrtek 24. června 2021 na 
13:30 hod. členskou schůzi. Schůze se konala v sále Kongresového 
centra Masarykovy koleje v Praze. Protože  členská  schůze nebyla 
v  zahajovacím čase usnášeníschopná, uskutečnila  se od 14 hodin 
náhradní členská schůze s totožným programem.
Podle programu byly předneseny zpráva o činnosti výboru, zpráva 

o práci odborných skupin, zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní 
komise. Dále byla projednána výše členských příspěvků na rok 2022 
a poté následovala diskuse. Schůze byla ukončena předsedou CzWA 
doc. Ing. Davidem Stránským, Ph.D., poděkováním přítomným za účast.

Usnesení členské schůze: 
Členská schůze schvaluje 

–  zprávu o činnosti výboru CzWA za rok 2020,
–  zprávu o činnosti odborných skupin za rok 2020 a 
–  zprávu o hospodaření za rok 2020. 
Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za  rok 

2020. 
Členská schůze schvaluje, aby výše členských příspěvků pro rok 

2022 zůstala nezměněna.

Výbor CzWA

Členská základna CzWA
Aktuálně má Asociace pro vodu ČR z.s. 358 individuálních členů, 
z nichž  je 227 členů expertů a 23  studentů. V  loňském roce  svoji 
činnost ukončili  čtyři  členové, oproti  šesti  zájemcům, kteří podali 
přihlášku ke členství.
U korporativních členů je situace kolem počtu dlouhodobě bez vý-

razných změn. Vloni jsme přijali za korporativní členy tři firmy, a to 

ACO Industries k.s., AMCON Europe s.r.o. a VODA CZ s.r.o. CzWA 
má nyní 48 členských firem. Všechny korporativní členy naleznete 
na webové stránce www.czwa.cz.
Všem korporativním i individuálním členům děkujeme za přízeň 

a podporu naší činnosti ve vodohospodářském oboru.

Výbor CzWA

Zpráva z konané konference 
„Mikrobiologie vody a prostředí 2021“ 
Ve dnech 9.–11. 6. 2021 se konala tradiční konference Mikrobiologie 
vody a prostředí 2021. Tentokrát probíhala v hotelu Kamzík v maleb-
ném prostředí Jeseníku. Konference byla přesunuta z října 2020, tudíž 
většina z prezentovaných příspěvků měla delší čas na dozrání obsahu. 
Dvacet tři přednášek bylo rozděleno do bloků podle přednášených 

témat. Posterová sekce byla  tvořena  jedním příspěvkem – Koupací 
vody pohledem družic.
Celá konference byla zahájena a moderována RNDr. H. Mlejnkovou, 

Ph.D. (VÚV Praha). První sérii příspěvků otevřela RNDr. D. Baudišová, 
Ph.D. (SZÚ Praha) blokem Novinky v legislativě – detailní přednáškou 
o nové Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ES. 
Druhý blok přednášek byl  věnován problematice mikrobiologie 

odpadních a šedých vod. Ing L. Matějů (SZÚ Praha) byla zhodnoce-
na účinnost použitých technologií na čištění šedých vod v několika 
českých objektech hospodařících  s šedou vodou.  Ing. N. Roulová 
(UPCE Pardubice) seznámila přítomné s výsledky sledování vybraných 
patogenních bakterií v odpadních vodách. Součástí tohoto bloku byla 
také přednáška Ing. A. Benákové, Ph.D. (VŠCHT Praha) o účinnosti 
terciárního čištění odtoku čistírny odpadních vod. Z té jasně vyplynu-
lo, že správně nakonfigurovanou jednotkou terciárního čištění lze bez 
velkých obav recyklovat vyčištěnou odpadní vodu pro účely závlahy 
městské zeleně. Důvodem této domněnky je fakt, že takto vyčištěná 
voda je zcela zbavena indikátorů fekálního znečištění. Další přednáška 
RNDr. H. Sedláčkové (ZÚ Ostrava) osvětlila účastníkům konference 
problematiku výskytu legionel v odpadních vodách na ČOV. 
Třetí  a poslední  středeční blok přednášek byl  věnován výskytu 

a významu virů ve vodách. Kvůli aktuální pandemické situaci způso-
bené koronavirem SARS-CoV-2 byly tři z pěti přednášek tohoto bloku 
věnovány problematice  tohoto viru. Blok byl  zahájen přednáškou 
RNDr. H. Mlejnkové, Ph.D. (VÚV Praha) o detekci viru SARS-CoV-2 
v odpadních vodách. Podobnému tématu se věnovala druhá přednáška 
o zavádění metodiky stanovení viru v laboratořích VŠCHT v Praze  Společná fotka před místem konání

doc. Ing. J. Bartáčka, Ph.D. (VŠCHT Praha). Trochu odlehčení mezi 
přednášky o původci pandemie ve světě přinesl příspěvek Mgr. P. Va-
šíčkové, Ph.D. (VÚVeL Brno). Ta připomněla, že i jiné viry způsobují 
zdravotní problémy a rozhodně by se kvůli pandemii způsobené jiným 
virem neměly opomíjet. Následující přednáška Mgr. Hrdého (VÚVeL 
Brno) popsala multiplexní PCR metodu sloužící k detekci více agens 
v jednom čase. Virový blok, a tedy celý první den, zakončil Mgr. P. 
Králík, Ph.D. (MU Brno). Jeho lehce expresivní přednáška jako snad 
jediná reflektovala opatření provedená vládní garniturou. Hlavním 
poselstvím přednášky bylo, že ve sledovaných uzavřených prostorech 
nebyl koronavirus SARS-CoV-2 detekován. Posterovou sekci ovládla 
Ing. V. Maťašovská (VÚV Praha) se svým posterem o využití družic 
k posuzování stavu koupacích vod v ČR. Satelitní snímkování by moh-
lo umožnit relativně levné a kontinuální monitorování stavu vodních 
ploch především pro parametry teplota a zákal, potažmo i sledování 
výskytu vodního květu apod. Hlavní nevýhodou tohoto monitoringu 
je však závislost na dobrém počasí. 

http://www.czwa.cz
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Druhý konferenční den byl rozdělen na dvě části. Dopolední byla 
věnována dvěma blokům přednášek-o mikroorganismech v prostředí 
a o antibiotické rezistenci. Druhá, odpolední část dne byla věnována 
utřídění nabytých vědomostí při vyjížďce  s následnou procházkou 
na nedaleký Praděd. 
Nejprve konferenční publikum oslovil doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D. 

(UPOL) nejdelší přednáškou celé konference o vlivu probíhajících 
klimatických změn na funkce a výskyt mikroorganismů v prostředí. 
Na přednášku mnozí jistě nezapomenou i kvůli informacím o adap-
tacích mikroorganismů na prostředí, která byla donedávna pro dané 
mikroorganismy považována za toxická (např. výskyt methanogenních 
mikroorganismů v aerobním prostředí). Další přednáškou Ing. L. Ghar-
walová (VÚV Praha) zhodnotila monitoring mikrobiologického stavu 
úctyhodných 57 vodních ploch v Praze a blízkém okolí a jeho vývoj. 
Blok pokračoval příspěvkem zaměřeným na výrobní  sféru. V něm 
Mgr. M. Morávková, Ph.D. (VÚVeL Brno) diskutovala problematiku 
diagnostiky a impaktu bakterie Prototheca spp. na mléčných farmách. 
Poslední plánovaná přednáška prvního bloku čtvrtečního dopoledne 
bohužel neproběhla, autoři se museli omluvit.
Čtvrteční blok číslo dvě byl zahájen příspěvkem Mgr. K. Sovové, 

Ph.D. (VÚV Brno), která hodnotila účinnost mechanicko-biologických 
procesů čištění odpadních vod při odstraňování rezistentních bakterií 
E. coli. Mezi dva příspěvky týkající se odstraňování antibiotické re-
zistence byl vložen příspěvek Ing. K. Škodákové (zastoupena Ing. S. 
Gajdošem z VŠCHT Praha) porovnávající dva různé kity pro izolaci 
DNA z půdní matrice aplikované na čistírenské kaly pro následující 
qPCR. Navázáním na účinnost konvenčního čištění odpadních vod 
při odstraňování  rezistentních bakterií byl příspěvek doktorky Bu-
riánkové o účinnosti stejných procesů při odstraňování samotných 
genů antibiotické rezistence.
Odpoledne bylo ve  znamení odborné  exkurze na Praděd a jeho 

vodní toky (zejména pak přilehlé Vodopády Bílé Opavy). Jak už to 
tak bývá, cestou k Pradědu se zatáhlo a celá obloha zčernala. Naštěstí 
pro nás pršelo všude kolem Pradědu, a snad jen na jeho úbočích ne, 

díky čemuž jsme si mohli v poklidu užívat výhledy v mírném oparu, 
mimo jiné i na přečerpávací nádrž Dlouhé stráně. 
Finální den konference, pátek 11. 6., byl programově rozdělen do 

dvou přednáškových bloků. První blok věnovaný problematice nových 
metod používaných v mikrobiologii vody otevřel Ing. S. Gajdoš (VŠHT 
Praha) s příspěvkem o relevanci volné DNA v prostředí a možnostech 
její extrakce z velkých objemů vodných vzorků. Následující přednáška 
Ing. D.  Janáka (VŠCHT Praha) se věnovala problematice stanovení 
somatických kolifágů. Ty jsou sice známy již mnoho desetiletí, avšak 
teprve s jejich zanesením do Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/2184 se jim začala věnovat větší pozornost. V rámci příspěv-
ku bylo představeno několik aktuálně používaných metod stanovení 
i doporučení k dokonalejší detekci těchto virů při použití koncent-
račních metod. Blok o moderních mikrobiologických metodách byl 
uzavřen RNDr. Š. Bobkovou, Ph.D. (SZÚ Praha) diskutující možnosti 
využití qPCR pro identifikaci původu fekálního znečištění koupacích 
vod a související omezení této metodiky.
Finále konference proběhlo pod  taktovkou RNDr. D. Baudišové, 

Ph.D. (SZÚ Praha) s příspěvkem o využití MALDI-TOF při identifikaci 
enterokoků v koupacích vodách. Zde je třeba ocenit kompoziční pře-
sah obsahu konference – paní RNDr. Baudišová celé odborné setkání 
příspěvkem otevřela a druhým příspěvkem jej uzavírá.
Konečně nezbývá nic jiného, než doktorce Haně Mlejnkové a ce-

lému organizačnímu výboru poděkovat  za výborně moderovanou 
a řízenou konferenci a přát si takové uklidnění stavu světa, které by 
umožnilo více podobných akcí. 

Ing. Stanislav Gajdoš
Ing. David Janák

VŠCHT ÚTVP Praha
Technická 5

166 28 Praha 6
gajdoss@vscht.cz

Setkání projektu  
„Polygon recyklace vod“
V rámci projektu „Polygon recyklace vod“ se dne 29. 7. 2021 uskuteč-
nilo setkání a exkurze na poloprovozních jednotkách pro recyklaci 
vody na ČOV Brno – Modřice. Společnost ASIO TECH, spol.  s  r. 
o., pozvala na prohlídku polygonu členy odborné skupiny CzWA 
Čištění a recyklace městských odpadních vod a další zájemce. Akce 
se tak zúčastnilo cca 25 účastníků jak z řad spoluřešitelů projektu 
firmy AQUAPROCON,  s.r.o.,  a výzkumného  centra  RECETOX 
Masarykovy univerzity, tak z odborné veřejnosti: CzWA, PVK, a.s., 
BVK, a.s., VŠCHT a ČZU. Setkání navázalo na výměnu zkušeností 
započatou na setkání stakeholders a exkurzi na poloprovozním za-
řízení projektu HORIZON 2020 „Wider Uptake“, které se konalo 29. 
6. 2021. Mimo technické informace byly hlavním tématem diskusí 
možnosti,  jak zlepšit  tvorbu legislativy a přijetí recyklované vody 
v České republice.
Společnost ASIO TECH,  spol.  s  r.  o.,  řeší  v  současnosti  jeden 

z největších projektů zabývajících se recyklací vody. Cílem projektu 
„Polygon recyklace vod“ je demonstrovat možnosti úprav odtoku z ko-
munální čistírny odpadních vod pro jeho recyklaci v různých oblas-
tech využití, s hodnocením potenciálních zdravotních a environmen-

tálních rizik. Projekt se realizuje na ČOV Brno – Modřice (BVK, a.s.) 
ve spolupráci firem ASIO TECH, spol. s r.o., AQUAPROCON, s.r.o., 
a výzkumného centra RECETOX Masarykovy univerzity Brno. S ohle-
dem na  různé kvalitativní  i hygienické požadavky v  jednotlivých 
zvažovaných aplikacích byly navrženy různé technologie dočištění 
odpadní vody: membránové filtrace (mikrofiltrace, ultrafiltrace, nano-
filtrace a reverzní osmóza), koagulace, flokulace, sedimentace, písková 
filtrace, sorpce na granulovaném aktivním uhlí a hygienické zabez-
pečení – UV záření a ozonizace. Jednotlivé technologické celky jsou 

O projekt byl a je velký zájem

Pohledy na výzkumný polygon

mailto:gajdoss@vscht.cz
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umístěny v pěti kontejnerech. Jsou zapojeny buď samostatně a/nebo 
v různých kombinacích mezi sebou z důvodu dosažení požadované 
účinnosti  odstranění  polutantů  a dosažení  limitních  koncentrací 
jednotlivých parametrů pro vybraný segment  recyklace. Segmenty 
využití recyklované vody předpokládáme: závlaha potravinářských 
a užitkových plodin, sadů a golfových hřišť, dotace podzemních vod, 
obnova mokřadů a biodiverzity a nepřímé využití pro pitné účely. Ve 
spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) se hodnotí i zdra-
votní rizika využití recyklované vody v různých oblastech. 

Věříme, že získané výsledky z dlouhodobého testování zvýší důvě-
ru veřejnosti v recyklační technologie a ovlivní i legislativu v České 
republice, která zatím recyklaci příliš nepřeje. 

Ing. Lucie Báborská
za ASIO TECH, spol. s r. o.

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.
za OS ČaR MOV

Havárie ČOV Beroun
V neděli 18. července krátce po půlnoci postihl čistírnu odpadních 
vod Beroun požár,  který zcela  zničil budovu mechanického před-
čištění. V budově byly umístěny kromě dmychadel pro lapák písku 
a frekvenčních měničů pro čerpací stanici také hlavní rozvaděč elek-
trické energie pro celou čistírnu a hlavní rozvaděč měření a regulace. 
Po uhašení požáru v časných ranních hodinách se tak čistírna ocitla 
zcela bez proudu. Škody byly natolik rozsáhlé a devastující, že první 
odhady alespoň částečného obnovení provozu čistírny se pohybovaly 
v řádu dnů.
Již před nedělním polednem se ale podařilo provizorně obnovit 

dodávku proudu pro vstupní čerpací stanici, bylo tak zprovozněno 
čerpání odpadní vody do čistírny. Kolem 13. hodiny začala mobilní 
elektrocentrála o výkonu 150 kW napájet dmychadla pro aeraci ak-
tivačních nádrží. 
V průběhu následujícího dne byl zprovozněn náhradní rozvaděč 

elektřiny, bylo odkopáno a opraveno několik metrů kabelů, kterým 
prohořela izolace. Čistírna tak od druhého dne pracovala sice v nou-

Vnitřek vyhořelé budovy

zovém režimu bez automatické regulace a s provizorním napájením, 
ale byla plně funkční. Dosáhnout něčeho takového vyžadovalo značné 
úsilí nejen zaměstnanců VAK Beroun, ale i přizvaných externistů. A je 
potřeba podtrhnout, že většina prací proběhla v neděli, navíc v čase 
letních dovolených!
Podle oficiálního šetření HZS bylo příčinou požáru přidřené ložisko 

rotačního dmychadla pro dodávku vzduchu do lapáku písku. Čistírna 
je přes noc bez obsluhy, dozor nad provozem v nočních hodinách 
přebírá dispečink, který vyhodnocuje případné havarijní zprávy po-
sílané systémem. Požár nahlásili obyvatelé nedalekého Tetína a díky 
jim a včasnému zásahu hasičů se požár nerozšířil na další objekty. 
Obnova poškozené technologie bude trvat několik měsíců. Původní 

budovu  je nutné odstranit  a postavit novou. Kromě  toho,  že nová 
budova pro  technologii bude  rozdělena na dva požárně oddělené 
prostory, připravuje vlastník  a provozovatel  také  instalaci  vhodné 
protipožární signalizace nebo automatické ochrany. 

Jiří Paul
Jiri.Paul@vakberoun.cz

Celkový pohled na budovu

Torza dmychadel Provizorní řešení centrály

mailto:Jiri.Paul@vakberoun.cz
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Virtuální návštěva úpravny vody 
Želivka

Nevšední zážitek připravily Vodárenské čtvrtky na 17. června. V pre-
miéře videa měli účastníci webináře, kterých se sešlo na sedmdesát, 
možnost virtuálně navštívit úpravnu vody Želivka. Po naší největší 
úpravně pitné  vody provázel  generální  ředitel Želivské provozní 
Josef Parkán. Virtuální prohlídka byla doplněna živým vstupem před-
sedy představenstva vlastnické společnosti (ÚVŽ) Marka Riedera. 
Následující přednášky se už vztahovaly zejména k nejnovější části 
úpravny, a to nedávno zprovozněné hale filtrace na granulovaném 
aktivním uhlí (GAU).
Josef Drbohlav  (odborná  skupina Vodárenství CzWA a SWECO 

Hydroprojekt)  shrnul v krátkosti badatelské a předprojektové akti-
vity, které v minulých letech předcházely finálně zvolené koncepci. 
Na něj navázal jeho kolega Ladislav Sommer přednáškou o průběhu 
a výsledku projekčních  a přípravných prací  stavby GAU. Finální 
řešení představuje 16 filtrů,  z nichž v provozu  je  za  standardních 
podmínek 15. Celková plocha filtrů je 1 600 m2, výška náplně 1,7 m 
a při maximálním výkonu 3,5 m3/s je filtrační rychlost 7,9 m/h a doba 
zdržení 13 min. 

Eva Riederová ze Želivské provozní seznámila posluchače nejprve 
s poloprovozními  zkouškami pro výběr  vhodného granulovaného 
uhlí a následně s prvními výsledky tři měsíce běžícího zkušebního 
provozu. S ohledem na příliš krátkou dobu trvání zkušebního provo-
zu odkázala zájemce na svoji přednášku na konferenci VODA 2021 
v Litomyšli, kde bude prezentovat nejnovější výsledky z odstraňování 
zejm. pesticidních látek a jejich reziduí na nové lince GAU.
Seminář uzavíral Richard Schejbal. Jako zástupce generálního pro-

jektanta a autorského dozoru (SWECO Hydroprojekt) provedl účastníky 
na více než stovce komentovaných fotografií průběhem celé stavby. 
Zasvěcený a detailní výklad v řadě případů unikátního technického 
a stavebního řešení byl nejen lahůdkou pro všechny stavbaře a techniky, 
ale i velmi zajímavým poučením pro nás, v tomto oboru nevzdělané. 
Seminář sice překročil obvyklou dobu trvání Vodárenských čtvrtků, 
ale počet připojených v samotném závěru semináře dokázal, že témata 
a prezentace přednášejících dokázaly posluchače zaujmout a udržet 
u monitorů i přes fakt, že i tento webinář, stejně jako ostatní Vodárenské 
čtvrtky, je možné zhlédnout na Youtube kanálu CzWA. Více o Vodáren-
ských čtvrtcích na webu skupiny czwa.cz/vodarenstvi-CZ254.

Jiří Paul
Jiri.Paul@vakberoun.cz

Překlad „Výzvy k akci“ (z činnosti 
skupiny ČAO při CzWA)
Možná se zdá, že je výzva IWA, týkající se řešení způsobů sanitace 
ve městech, určena  rozvojovým zemím a netýká  se  „rozvinutých“ 
zemí. Můžeme ale  s jistotou  říct,  že Evropa má sanitaci bezpečně, 
spravedlivě a udržitelně vyřešenou? 

Velká města mají centrální řešení obvykle s aerobní čistírnou od-
padních vod, venkov často ještě úplně vyřešený není. Je ale dnešní 
obvyklý způsob čištění odpadních vod ve velkých městech udržitelný? 
Informace o tom, že v odpadních vodách je až 9x více energie, než je 
potřebné k jejímu vyčištění, by nás mohla inspirovat k tomu, abychom 
způsob nakládání s odpadními vodami přehodnotili. V případě ven-
kovských oblastí, zejména těch s nízkou hustotou obyvatel, je potřeba 
hledat udržitelné řešení, které bude optimální po stránce ekologické, 
ekonomické a sociální. Nejsou některé rozvojové země v této oblasti 
z hlediska udržitelnosti v praxi dál než ty rozvinuté? 
Skupina ČAO při CzWA proto jako příspěvek do diskuse nechala 

přeložit  výzvu  IWA – Regulací k dosažení  integrovaného  systému 
sanitace. Věříme, že tento příspěvek bude inspirující (viz obrázek 1 
z výzvy). Je zřejmé, že máme řadu možností,  jak sanitaci pojmout. 
O způsobu sanitace by měly vždy rozhodovat místní podmínky v sou-
ladu s dosažením cíle v SDG 6.2 (SDGs - cíle udržitelného rozvoje 
OSN přijaté v září 2015).

Inkluzivní celoměstský systém sanitace (CWIS) znamená přístup 
veřejných služeb k plánování a realizaci městských sanitárních sys-
témů s cílem dosáhnout výsledků shrnutých v SDG 6.2: Bezpečný, 
spravedlivý a udržitelný systém sanitace pro všechny do roku 2030, 
a to bez ohledu na to, ve které městské části se lidé nebo technologie 
nachází.
Celá výzva  je k dispozici na webových  stránkách CzWA: www.

czwa.cz/storage/Regulac%C3%AD%20%20.pdf

Ing. Karel Plotěný
Ploteny@asio.czObr. 1. Možnosti řešení sanitace inkluzivním způsobem

Trkmanka má nové meandry a tůně
Povodí Moravy dokončilo revitalizaci Trkmanky u Velkých 
Pavlovic na jižní Moravě. Revitalizace toku v délce dvou ki-
lometrů prodloužila vodní tok, ke kterému nově přibyly tůně 
a biocentrum.

V úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi byl v minulosti 
vodní tok narovnán. Vodohospodáři nyní koryto řeky rozvolnili, vytvo-
řili nové oblouky, tůně a biocentrum. Trkmanka tak byla prodloužena 
o téměř 400 metrů. Opatření povedou ke zpomalení povrchového 
odtoku vody, úpravě  splaveninového  režimu,  zlepšení morfologie 
toku a adaptaci na změnu klimatu. 

Plánovaná revitalizace dvoukilometrového úseku Trkmanky skončí na konci roku 2021

mailto:Jiri.Paul@vakberoun.cz
http://www.czwa.cz/storage/Regulac%C3%AD%20%20.pdf
http://www.czwa.cz/storage/Regulac%C3%AD%20%20.pdf
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Vzniklé tůně mají různou velikost, tvar a také hloubku. Jejich vari-
abilita zvýší různorodost živočichů a rostlin, kteří podobné biotopy 
osidlují. Dno tůní je v nižší úrovni, než je dno koryta, čímž je zajištěna 
stálá hladina vody v tůních. V blízkosti koryta bylo vysázeno  také 
630 kusů dřevin – 180 kusů stromů (lípy, duby, javory, habry a jeřáby) 
a 450 keřů (hloh, ptačí zob, klokoč, kalina a svída). Biotop doplnily 
také technické prvky z kamene a dřeva, které budou sloužit jako úkryty 
pro drobné živočichy. 

Práce začaly na konci roku 2020 a trvaly do léta 2021. Investiční 
náklady v celkové výši téměř 14 mil. Kč byly hrazeny z Operačního 
programu životní prostředí.

Bc. Petr Chmelař
tiskový mluvčí

chmelar@pmo.cz

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství 
– jsou určeny pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA
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Odborná skupina Kaly a odpady
os-ko@czwa.cz

Vás zve na 2. ročník semináře

Kalový den
3. prosince 2021

Národní technická knihovna, Ballingův sál
Praha 6-Dejvice

hydrogeologický průzkum • studny

geotechnický průzkum • speciální vrtné práce

hospodaření se srážkovou vodou

Zachytávání plovoucího znečištění 
na přelivech odlehčovacích  
komor a dešťových nádrží

PFT, s.r.o.
www.pft-uft.cz

Sklopné česle FluidScreen
Robustní konstrukce s velkými česlicovými poli 
s rovnými nerezovými česlicemi. Zachytávání 
hrubého znečištění na přelivech odl. komor 
a dešťových nádrží. Automatické otevírání česlí při 
zanášení.  Dodatečně upravitelný rozestup česlic 
(standardně 25 mm). Variabilní uchycení do stropu 
nebo  do boků objektu. Jednoduché manuální 
čištění. Vhodné pro rekonstrukce objektů.

Zašleme referenční projekty na vyžádání.

PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz
tel: 233 311 389, pft@pft-uft.cz

Automaticky stírané česle GiWA®

Strojně stírané česle s vodou poháněným stíracím mechanismem.  Modulová 
konstrukce ( nerez ocel a PVC ) pro dlouhé přelivy odl. komor. Vertikálně osazené 
česlice jsou čištěny ze shora dolů stíracím hřebenem. Standardní rozestup česlic 7 
mm. Shrabky jsou stírány z česlí dolů pod přeliv do přítokové kanalizace. Minimální 
údržba, lopatkové vodní kolo  a pohyblivé díly jsou přístupné z odlehčovací stoky. 
Montáž může být provedena při rekonstrukci objektu šachtovým vstupem.

 

Přeliv s nornou stěnou FluidDrop
Nerezový přeliv a norná stěna jsou vhodné 
k dodatečnému osazení na přelivy odl. 
komor, do objektů s omezeným  
prostorem mezi přítokem a přelivem. 
Plovoucí nečistoty zůstávají před nornou 
stěnou, která nezasahuje do přítokového 
potrubí. Hladký nerezový přeliv se nezanáší. 
Upevnění konstrukce do přelivu a stropu 
objektu. Nenáročné na obsluhu.

mailto:chmelar@pmo.cz
mailto:os-ko@czwa.cz
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Dálkově odečitatelná měřidla  
(snad) od příštího roku

Instalace nových měřičů tepla a chladu, vodoměrů na teplou vodu 
a indikátorů na radiátorech, které budou mít funkci dálkového odečtu, 
bude v Česku povinná nejdříve od příštího roku. Od roku 2027 by se 
pak měla používat už pouze měřidla s dálkovým odečtem. V budoucnu 
by lidé měli také mnohem častěji dostávat informace o své spotřebě. 

Způsob rozúčtování v českých domácnostech by se měl zanedlouho 
změnit. Pomoci tomu má novela zákona o hospodaření energií, kte-
rou by se měla ještě do konce volebního období zabývat poslanecká 
sněmovna. Podle novely by všechny nově instalované měřiče tepla 
a chladu, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech měly 
mít funkci dálkového odečtu. 

Povinnost instalace nových měřidel s dálkovým odečtem vychází 
z evropské směrnice o energetické účinnosti. Ta přitom hovoří i o další 
změně, která se spotřebitelů v budoucnu dotkne. Oproti současnosti 
by totiž měli dostávat informace o vlastní spotřebě nikoliv jednou 
ročně jako doposud, ale pravidelně každý měsíc. O této změně ovšem 
hovoří novely jiného zákona a vyhlášky, které mají teprve zamířit do 
prvního čtení v parlamentu. Ačkoliv je tedy v paragrafech uvedeno, že 
dodávání informací o spotřebě na měsíční bázi má platit už od začátku 
příštího roku, vzhledem k volbám je prakticky nemožné legislativní 
schvalovací proces stihnout.

Posun k odečtům pomocí internetu věcí
Podle vedoucího technického oddělení společnosti Enbra je tak velmi 
pravděpodobné, že odborné firmy v příštím roce sice budou muset 
montovat zařízení s dálkovým odečtem, nebudou je ale zatím muset 
využívat k častějším odečtům a informacím o spotřebě. Do budouc-
na se dosud velmi časté pochůzkové odečty již nebudou stačit. Čím 
dál častější bude on-line odečet měřidel a indikátorů bez nutnosti 
vstupu do objektů, kdy data z měřičů a indikátorů budou zpravidla 
prostřednictvím internetu věcí přenášena přímo na server rozúčtovací 
společnosti a přes webové rozhraní zpřístupněna uživatelům bytů. 
Díky implementaci směrnice o energetické účinnosti dojde k úsporám 
v rámci zhruba tří procent. Víc se asi nepodaří dosáhnout, vše bude 
mít navíc značné finanční náklady. 

Martin Svoboda
svoboda@lesensky.cz

Evropským zemím dominují průtočné vodní 
elektrárny s jezem, v horských lokalitách 

mají potenciál ty derivační

Tlak na větší zapojení obnovitelných zdrojů do výroby elektrické 
energie je patrný napříč všemi světadíly. V oblasti výroby energie 
z vodních zdrojů dominují v posledních letech k přírodě šetrnější 
řešení. Zejména v evropských zemích se jedná o budování takzvaných 
průtočných vodních elektráren, které nevyžadují zásadní zásahy do 
krajiny. V Asii, především pak v Číně, ale stále převládají projekty 
s obřími rezervoáry vody.

Výroba elektřiny z vodních zdrojů je, na rozdíl od řešení 
využívajících sluneční energii a vítr, méně závislá na rozmarech 
počasí či přírodních podmínkách. Velká vodní díla jako Tři soutěsky 
v Číně či ekvádorská přehrada Coca Codo Sinclair, které využívají 
velké vodní rezervoáry, pak v podstatě vůbec nejsou závislá na 
aktuálním průtoku řeky. Tato řešení jsou však často kritizována 
z hlediska dopadů na životní prostředí a hlavně evropské země se 
od nich odklánějí.

V našich – evropských – podmínkách tak začínají převládat řešení 
v podobě průtočných vodních elektráren, takzvaných run-of-river. 
V oblastech, které nemají vysoké hory, se pak nejčastěji jedná o řeky 
se stabilním průtokem a řešení využívající jezů, pomocí kterých se 
vzedme hladina a soustředí spád vody. „Tyto elektrárny nevyžadují 
stavbu přehrady a zaplavení území nad elektrárnou, což znamená 
i menší odpor z hlediska přijatelnosti veřejností. To je zároveň 
nevýhodou v případě, kdy není stabilní průtok, protože toto řešení 
neumožňuje kvůli absenci nádrže akumulaci vody,“ vysvětluje Pavel 
Rudolf, vedoucí Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana 
z Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

V Evropě je podle něj asi 15 % celkového výkonu ve vodních 
elektrárnách dodáváno právě průtočnými elektrárnami. Typickou 
evropskou zemí využívající průtočné vodní elektrárny osazené 
Kaplanovými nebo přímoproudými Kaplanovými turbínami je 
Rakousko na dolním toku Dunaje (Ybbs-Persenbeug, Melk, Aschach, 
Greifenstein, Freudenau, celkový výkon asi 5,7 GW). „V Česku 
mezi novější elektrárny tohoto typu, postavené po roce 2010, patří 
například Obříství, Litoměřice či Štětí na Labi,“ dodává Pavel Rudolf 
s tím, že evropský potenciál u velkých řek je prakticky vyčerpán 
a zbývají tak lokality zejména pro malé vodní elektrárny.

Podle Cechu malých vodních elektráren mají průtočné vodní 
elektrárny v našich podmínkách svůj smysl. Více vody v řekách 
teče na konci podzimu a v zimě, kdy je elektřiny obecně málo. 
Pozdně podzimní a zimní nedostatek elektřiny se v Česku bude 
ještě prohlubovat s předpokládaným dalším masivním rozvojem 
fotovoltaických zdrojů, respektive s odstávkou uhelných zdrojů. 
„Vodní elektrárny tedy vyrábějí a budou vyrábět maximum elektřiny 
v době jejího nedostatku, jde tudíž o cennou elektřinu. Výroba 
z malých vodních elektráren v České republice navíc kolísá spolu 
s průtoky velmi pozvolna. I proto například dispečink České přenosové 
soustavy v přípravě provozu na delší období odhaduje výkon malých 
vodních elektráren trvale na 300 megawattů v zimním období a na 
200 megawattů v letním období,“ říká Vladimír Zachoval, předseda 
Cechu malých vodních elektráren.

Horské lokality mají potenciál pro budování 
derivačních vodních elektráren
Významný potenciál pro výrobu elektrické energie pak mají podle 
odborníků právě horské oblasti bohaté na vodní zdroje. V těchto 
oblastech se setkáváme především s derivačními průtočnými 
vodními elektrárnami, které vodu z řeky odvádějí a následně ji 
zase do vodního toku po několika kilometrech vracejí. Na rozdíl od 
přehrad nevyužívá toto řešení Kaplanovy turbíny, ale spíše turbíny 
určené pro velké spády, jako je Peltonova či Francisova.

Pro realizaci derivačních vodních elektráren jsou ideální místa 
s vysokými horami a velkým srážkovým úhrnem. Česká republika má 
tak pro toto řešení příliš nízké a hustě osídlené hory. Vzít v takové 
lokalitě vodu z řeky, vést ji do derivační vodní elektrárny a vrátit 

po několika kilometrech zpět do toku by znamenalo, že voda bude 
chybět obcím, průmyslovým podnikům či vodákům. Ze zemí ne 
příliš vzdálených je pro instalaci těchto run-of-river řešení ideální 
například Gruzie. Země nabízí více než 300 řek vhodných pro 
výrobu elektrické energie, vrcholky gruzínského Kavkazu navíc na 
mnoha místech pokrývají ledovce, jejichž odtávající voda zásobuje 
řeky vodou i v létě, kdy horské toky bývají sušší.

Martin Bořil
boril@lesensky.cz

mailto:svoboda@lesensky.cz





	vh_09-2021.pdf
	_Hlk72305780
	_Ref7790486
	_Ref7435570
	_Ref7738263
	_Ref7739949
	_Ref7796264
	_Ref8334054
	_Ref8577258
	_heading=h.gjdgxs
	_30j0zll
	_Hlk81379593


