VWS MEMSEP s.r.o.
U Nikolajky 1070/13
150 00 Praha 5
Tel.: 251 561 468, fax: 251 561 469
e-mail: vwsmemsep@veoliawater.com
www.memsep.cz

Jsme členem mezinárodní skupiny
Veolia Water Solutions & Technologies
Dodáváme úpravny vody a čistírny
odpadních vod pro široké spektrum
našich zákazníků z oblastí jako jsou:
► energetika
► chemický průmysl
► farmaceutický průmysl
► potravinářský průmysl
► mikroelektronika atd.

Nabízíme
komplexní služby
od prvních konzultací
až po realizaci úpraven
vody a čistíren
odpadních vod.

Ten čas šíleně letí
Vždyť to bylo nedávno, co bylo časopisu 50 a už jsou tu zase
další kulatiny! Časopis se dostal do věku, který máme v podvědomí
spojen s odchodem do důchodu. Jsem si ale skoro jistý, že se ani
nenaděju a uteče dalších deset let a časopis i nadále tady bude. To
bych se už ale měl pomalu chystat do důchodu i já. Ale obávám
se, že ten si budu muset ještě nadlouho odříci. To zase ale není
tak velký problém, když práce baví.
Co časopis čeká? Kam by měl směřovat? Nad tím se zamýšlí
předseda redakční rady, pan profesor Wanner, v úvodním příspěvku. Já už teď mám nachystaný příspěvek do prosincového čísla,
kterým tu šedesátku završíme. Bude se týkat mého sledování toho,
o čem se za ta desetiletí v časopise psalo. Posloužilo mi k tomu
zjišťování četnosti různých klíčových slov v názvech článků:
čištění, havárie, přehrady, meliorace, revitalizace, kvalita atd.
apod. etc... Je vidět, jak některé pojmy, kdysi hojné, dnes skoro
v klíčových slovech nenajdete. Jiné na čas zmizely, aby se zase
začaly postupně objevovat, třeba závlahy. Objevila se i nová slova:
například revitalizace. Nebo o financích se před léty také skoro
vůbec nepsalo. No uvidíme, jaká bude náplň letošního roku.
Myslím, že bychom měli i sdělit, co jsme s novým rokem upravili, změnili. Jednak se nám nejednou stalo, že třeba až půl roku
po zvřejnění nějakého článku se někdo ozval, že s tím či oním
nesouhlasí, že má připomínku k metodice apod. Po tak dlouhé
době už ale ani nemá cenu reakci otiskovat. Na druhou stranu
bychom byli rádi, kdyby časopis byl více dvojcestný, tedy nejen
od autora ke čtenáři, od redakce k odběrateli. No a zjistili jsme, že
vyvolat diskusi je velice složité. Složitější než sehnat inzerát či
článek, i když to bývá také někdy fuška. Tyto skutečnosti jsme se
rozhodli zohlednit v tom, že za každým hlavním článkem nebo
některými dalšími příspěvky bude sdělení o tom, že k článku se
čtenáři mohou vyjadřovat po dobu cca dvou měsíců po vyjití.
Věříme, že takto explicitní pobídnutí k diskusi ji i vybudí. V tomto
čísle si myslím, že by za komentář stál třeba rozhovor s ředitelem
SFŽP, panem Štěpánkem, nebo Slovo na závěr pana Vučky, v němž
se zabývá odklízením sněhu do řek.
Chtěli bychom, aby v časopise bylo i více článků strategických.
Budeme jistě čerpat i z vystoupení účastníků na semináři Úběžníky, pořádané firmou ASIO, za což jí patří díky. Zajímavé byly např.
příspěvky pánů Maršálka a Durase zpochybňující věčnou pravdu
o tom, že je třeba na ČOVkách odstraňovat co nejvíce dusíku, nebo
pan Wanner zdůraznil, že v cizojazyčné literatuře už se neuvádí
odpadní voda, nýbrž spotřebovaná voda a hledají se další cesty
jejího využití. Pan Vykydal zapochyboval o tom, že obor bude od
roku 2015 samofinancovatelný, jak by dle představ EU měl být.
No, co přednáška, to opravdu přínos pro účastníky. Snad autoři
najdou čas, aby své postřehy přetavili do článků.
Aby se nám lépe komunikovalo s autory, upravili jsme i pokyny
autorům, které najdete na www.vodnihospodarstvi.cz a také jsme
je v tomto čísle otiskli na straně 18.
Co dalšího se změnilo? Čistírenské listy se přejmenovaly na Listy
CzWA a převzaly obdobnou grafickou podobu jakou má VTEI. Trochu jsme upravili rozměr časopisu tak, aby měl standardní rozměr
A4. Ještě pár úprav a oprav jsme udělali, ale ty ani nestojí za řeč,
jelikož je při zběžném prohlídnutí časopisu ani nepostřehnete.
Taktéž si dovoluji připomenout, že na www.vodnihospodarstvi.
cz ke kompletnímu ročníku 2008 přibyl již i celý ročník 2009.
Věříme, že pomůže v orientaci a v rychlém hledání, kterému
slouží i zvlášť vedený elektronický rejstřík věcný i jmenný, kde
najdete všechny články a autory od prvého vydání v roce 1951.
Taktéž zde najdete novou záložku recenze, kam každému zdarma
zavěsíme krátkou upoutávku na publikace s vodohospodářskou
tematikou (bude-li zájem, mohou to být i diplomové, habilitační
a podobné práce).
Dovolím si na počátku šedesátého roku existence časopisu Vám
poděkovat za přízeň a poprosit Vás o co největší spoluúčast při
tvorbě časopisu.

Ing. Václav Stránský

ASIO Vás zve na putovní únorové semináře
„Kam kráčíš H2O?“.
Informace na www.asio.cz, záložka
„Výstavy a semináře“
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Asociace pro vodu ČR – Odborná skupina Kaly a Odpady si Vás
dovolují pozvat na tradiční bienální konferenci Kaly a odpady,
která se bude konat ve dnech 23. a 24. června 2010 v Brně v hotelu
Myslivna. Přihlášky příspěvků se stručným abstraktem příspěvku
(maximálně 1/2 strany) zašlete nejlépe e-mailem do 25. března
2010 na adresu: Michal.Dohanyos@vscht.cz
Info: CzWA – Jana Šmídková, +420 543 235 303,
+420 737 508 640, czwa@czwa.cz, www.czwa.cz

Šedesátka Vodního
hospodářství a co nás ještě
čeká v r. 2010
Uplynulých deset let
Když nám páni redaktoři přinesli na redakční radu v prosinci 2009
ke schválení grafickou úpravu titulní stránky časopisu pro rok 2010,
která vhodným způsobem upozorňuje čtenáře na výjimečný fakt, že
časopis bude v tomto roce vycházet již 60 let, poněkud mě to zarazilo.
Ne snad samotná „60“, to je všeobecně známo, že Vodní hospodářství
patří vedle Světa motorů k nejstarším odborným časopisům u nás.
Spíše jsem si uvědomil, jak rychle uběhlo oněch deset let od doby,
kdy jsme oslavovali 50 let vydávání časopisu. Vzpomínám si, že
jsme tenkrát věnovali mnohem větší pozornost přípravám oslav této
padesátky. Ale rok 2009 nebyl moc vhodný pro nějaké slavení a rok
2010 nebude asi o nic lepší. Ono i těch prvních devět let nového
století uběhlo jakoby rychleji než léta devadesátá. Pokud to tedy
nebyl jen subjektivní pocit, je možné tuto „kontrakci času“ vysvětlit
tím, že s vydáváním časopisu bylo mnohem více práce a starostí
než v předchozím desetiletí. A to i přes známé problémy začátkem
90. let s hledáním stálého vydavatele a s rozpadem časopisu, kdy se
z bývalé „malé vody“ (řada B) vyvinul konkurenční časopis sdružení
SOVAK. Časopis se však podařilo stabilizovat a v druhé polovině 90.
let se rozrostl o odborné přílohy a své odborné zázemí výrazně rozšířil
spoluprací s AČE ČR. Přesto musel časopis Vodní hospodářství čelit
v prvních letech 21. století dalším, mnohdy ještě větším problémům,
které měly kořeny jak uvnitř časopisu, tak i mimo něj:
• Složení redakční rady, která vznikla jakýmsi „historickým způsobem“,
s velmi rozdílnou aktivitou jednotlivých členů a s profesním zázemím, které ne zcela pokrývá rovnoměrně zájmové oblasti časopisu.
• Ad hoc financování vydávání časopisu, kdy k vydávání časopisu
nelze používat žádné pravidelné a předem stanovitelné částky, které
by umožnily i lepší a systematičtější redakční práci. Z dvoučlenné
redakce (a širší tým není možno z příjmu časopisu udržovat) se pak
jeden člen musí téměř výhradně starat o zajišťování inzerce, neboť
příspěvky z inzerátů a firemních sdělení drží časopis ekonomicky
nad vodou. Přitom inzerce v časopise Vodní hospodářství je pro
inzerující firmy čistě věcí jejich vlastní marketingové politiky, která
se může měnit s ekonomickými poměry na trhu.
• S postupem času je stále obtížnější zajistit kvalitní odborné články
v dostatečném množství, tak aby bylo možno alespoň přibližně plnit
ediční plány časopisu. Tento boj o autory má rovněž několik příčin,
z nichž jako ty hlavní lze uvést alespoň:
o Většina schopných potenciálních autorů pochází z řad vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří byli k publikování vedeni
již na vysokých školách. Mnozí z nich jsou dnes zaměstnáni
v provozech firem VaK nebo u vodohospodářských společností,
kde se od nich očekává autorská aktivita primárně nasměrovaná
na časopis SOVAK.
o Je sice pravda, že hlavními kmenovými autory časopisu Vodní
hospodářství bývali pracovníci a studenti (doktorandi) vysokých
škol nebo pracovníci vědecko-výzkumných institucí či vývojových oddělení firem, kteří využívali časopis jako platformu
pro publikaci výsledků svého výzkumu. Bohužel, v průběhu
posledního desetiletí pronikl i k nám ten nešťastný trend
z USA, že časopisy a články v nich se bodují jako krasobruslaři na mistrovství. Začal hon autorů za body, neboť čím více
bodů autor utrží, tím větší šanci má získat další projekt. Navíc
v řadě institucí, zejména na vysokých školách, má toto bodové
hodnocení až nepříjemný dopad na plat dotyčného autora.
o V důsledku těchto trendů se rychle vyčlenily z odborných
časopisů tzv. impaktované časopisy. Např. podle Metodiky
hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 Rady pro
výzkum a vývoj (dále jen „RVV“) vlády ČR, je možno za článek
v impaktovaném časopise získat 10 až 305 bodů (podle hodnoty
impakt faktoru IF daného časopisu), za článek v odborném
recenzovaném časopise registrovaném RVV pouze body čtyři!
Pokud časopis není zahrnut do tohoto seznamu RVV, je bodové
ohodnocení článku nula!
o Výsledkem této skutečnosti je to, že autoři z universit
a v.v.i. publikují raději v jiných českých časopisech, které sice
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s vodním hospodářstvím mají málo či nic společného, ale mají
alespoň minimální IF, což zajišťuje pohodlnou cestou oněch
alespoň 10 bodů. Tento trend je smrtící nejen pro náš časopis,
ale i pro vlastní výzkum, neboť autoři takto nemusí vstupovat
do přímé konkurence s renomovanými autory v mezinárodních
časopisech s vyšším IF.
• Nestálá (a dlouhodobě nezajištěná) ekonomická situace časopisu
limituje i možnosti vydavatelů a redakční rady neustále zlepšovat
a modernizovat grafickou stránku časopisu, formy komunikace
s autory a čtenáři. Zároveň to omezuje možnost přímé účasti
redaktorů časopisu na odborných akcích v ČR, byť řada z nich
probíhá s tzv. mediálním partnerstvím Vodního hospodářství.
Proto v časopise prakticky nenajdeme profesionálně zpracované
reportáže z těchto odborných akcí a musíme se spoléhat na zprávy
od vlastních organizátorů akce.

Co musíme udělat v období 2010–2020
i)

Stabilizace financování časopisu. Tento úkol je víceméně z oblasti
„zbožných přání“ a bude zejména záviset na podpoře firem. Vzhledem k významu časopisu pro rozvoj oboru vodního hospodářství
by byla logická i nějaká systematická podpora rezortních ministerstev (MZe i MŽP) a Svazu vodního hospodářství ČR, který by
mohl více využívat tento časopis jako své médium.
ii) Zkvalitnění práce redakční rady. Pokud budeme chtít udržet časopis
Vodního hospodářství v seznamu odborných recenzovaných časopisů RVV, kam jsme se kvalifikovali v roce 2008, je nutno též radikálně
obměnit složení i způsob fungování stávající redakční rady. S tímto
úkolem začínáme hned teď v prvních dnech roku 2010. Udržení
Vodního hospodářství v seznamu RVV je prioritou č. 1.
iii) Zařazení časopisu do mezinárodních databází. Bodové ohodnocení článku lze zvýšit ze 4 bodů na 8, pokud je časopis zařazen
nejen do seznamu RVV, ale i do některých světově uznávaných
databází. Vodní hospodářství se bude snažit o zařazení do databáze
Scopus.
iv) Získávání nových autorů. Časopis by se měl více soustřeďovat na
získávání nových autorů, zejména z řad magisterských i doktor-
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Redaktoři Vás i letos rádi přivítají na společném stánku s CzWA na
veletrzích WAT-ENVI
ských studentů VŠ. K tomuto úkolu bude nutno více využívat členů redakční rady, z nichž mnozí působí právě jako učitelé těchto
studentů na VŠ. Zároveň by měl časopis být schopen nabídnout
začínajícím autorům aktivní pomoc při přípravě článku i při jeho
průchodu recenzním řízením.

Impaktovaný vodohospodářský časopis z ČR
V roce 2008 připravil předseda redakční rady Vodního hospodářství
spolu se svými doktorandy Ing. Srbem a Ing. Vejmelkovou materiál,
který zpracovával dostupné informace o podmínkách pro zařazení
odborných časopisů do seznamů impaktovaných časopisů Thompson Scientific. Materiál byl od té doby pravidelně na redakční radě
projednáván a aktualizován na podmínky ČR. Zároveň byl záměr
projednán a doporučen k další realizaci i výborem AČE ČR/CzWA.
Kromě těchto jednání byla vedena řada dalších jednání, kterých se
kromě předsedy redakční rady zúčastnili aktivně i její člen Ing. Vučka
a pan šéfredaktor Ing. Stránský. Výsledky těchto jednání lze stručně
shrnout asi následovně:
• V České republice trvá zájem na vydávání časopisu Vodní hospodářství, tj. včetně odborných recenzovaných článků, odborných
příloh časopisu, vodohospodářské publicistiky, komerčních rubrik
a inzerce.
• Z rozboru impaktovaných časopisů vyplynulo, že v takovéto podobě
nemá časopis Vodní hospodářství šanci se kvalifikovat do seznamu
impaktovaných časopisů Thompson Scientific.
• Přesto však konzultace ukázaly, že zejména s ohledem na začínající
vědecké pracovníky, kteří potřebují publikace v impaktovaných
časopisech, je existence takového časopisu v ČR žádoucí. Např. při
obhajobách doktorských disertačních prací (Ph.D.) je požadováno,
aby výsledky disertace byly publikovány v alespoň jednom článku
v impaktovaném časopise.
• Pro vydávání impaktovaného časopisu v ČR s tématikou ochrany
vod, zásobování pitou vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
zpracování kalů, analytiky vody a hydrochemie, mikrobiologie vody
a dalších disciplín spojených s tzv. „malou vodou“ existují i další
důvody, zejména:
o Usnadnění přístupu k publikování v impaktovaných časopisech
i pro autory z prostředí mimo vysoké školy; stále častěji se do
řešení výzkumných projektů zapojují i pracovníci z výzkumných oddělení firem, kteří budou potřebovat při obhajobě svých
výsledků rovněž publikace s impakt-faktorem. Tento trend by se
měl ještě zvýraznit po rozjezdu Technologické agentury ČR.
o Český výzkum v oblasti „malé vody“ byl vždy na úrovni srovnatelné s ostatními rozvinutými zeměmi, které své impaktované
časopisy v oboru mají.
o V České republice je vydáváno přes 25 odborných impaktovaných časopisů, které reprezentují i poměrně marginální oblasti
výzkumu. Je proto přirozené, aby tak důležitý obor jako je vodní
hospodářství měl rovněž svůj impaktovaný časopis.
• Jako jediné možné řešení se ukázalo založení speciálního časopisu, který by publikoval výhradně recenzované odborné a vědecké
články, a to buď přímoto v angličtině, nebo v češtině/slovenštině
s rozsáhlými anglickými abstrakty. V souladu s kritérii Thompson
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Scientific by financování takového časopisu nemohlo být založeno
na inzerci. V počátečním období by byla frekvence vydávání
jednotlivých čísel 2x ročně, postupem by mohlo dojít k vydávání
čtvrtletnímu či dvouměsíčnímu.
• Proběhlé konzultace rovněž prokázaly, že k zajištění dostatečného
přísunu kvalitních článků, které by umožnily novému časopisu
uspět v kvalifikačním řízení Thompson Scientific, je nutno využít
celého autorského potenciálu tohoto oboru v ČR, tj. včetně autorů
publikujících dosud převážně v časopise SOVAK.
Na začátku roku 2010 je tedy situace v přípravě nového impaktovaného časopisu (s pravděpodobným názvem Water Management
Letters) následující:
• myšlenku vydávání plně podporují CzWA a některé vysokoškolské
ústavy vodohospodářského zaměření, zájem projevily i některé
firmy v oboru
• očekává se stanovisko rezortních ministerstev k tomuto projektu
(zástupci MZe a MŽP jsou členové redakční rady Vodního hospodářství a jako takoví byli o celé záležitosti pravidelně informováni)
• redakční rada, redakce i vydavatel časopisu Vodní hospodářství jsou
ochotni poskytnout nezbytnou podporu při rozjezdu projektu
• pro další osud vydávání impaktovaného vodohospodářského časopisu bude významný, ne-li rozhodující postoj sdružení SOVAK,
jehož odborný časopis stejného jména nelze rovněž transformovat
na časopis s impakt faktorem, a patrně tento statut časopisu není ani
cílem sdružení. Jednání o tomto tématu již byla iniciována koncem
roku 2009.
Závěrem lze konstatovat, že náš časopis Vodní hospodářství v 60.
roce jeho vydávání představuje oblíbené a renomované odborné
médium, které oslovuje velmi široké spektrum čtenářů co do jejich
profesního zaměření a pokrývá prakticky všechny oblasti vodního
hospodářství, tj. nejen tzv. „malou“, ale i „velkou“ vodu. Dá se říci,
že role časopisu Vodní hospodářství je ve výměně informací v České
republice nezastupitelná. O to významnější bude vyřešit úspěšně
všechny úkoly, které před nás příštích deset let časopisu postaví.
To, jestli bude v lednu 2020 při vstupu do 70. ročníku hodnotit můj
nástupce uplynulých deset let jako úspěšnou periodu, bude záviset
nejen na snažení redakční rady, redakce a vydavatele, ale i Vás odběratelů, čtenářů, autorů příspěvků, zadavatelů inzerce a rovněž na
postojích státní správy k tomuto časopisu. Nebudeme si zastírat, že
problém úspěšného přežití dalších deseti let je problémem dostatečného a stabilního financování.
Nové podmínky v oblasti vědy a výzkumu, které jsou nedílnou součástí i našeho oboru vodní hospodářství, si vyžádaly úvahy o zřízení
nového časopisu, který by mohl splnit kvalifikační kritéria Thompson
Scientific. Tím by naši autoři získali možnost publikovat v domácím
prostředí v odborném časopise s impakt-faktorem. Chtěl bych zdůraznit,
že potřeba takového časopisu je zcela objektivní, rozhodně ne subjektivní. V každém případě však musí být případné zahájení vydávání nového
impaktovaného časopisu vyřešeno tak, aby neohrozilo ani autorsky ani
ekonomicky vydávání našeho časopisu Vodní hospodářství.
Vážení odběratelé, čtenáři, autoři i inzerenti a další sponzoři
časopisu Vodní hospodářství, dovolte mi, abych Vám popřál jménem
svým, redakční rady, redakce i vydavatele vše nejlepší do jubilejního
roku 2010, který Vám snad lépe a úspěšněji uběhne ve společnosti
našeho časopisu.
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
předseda redakční rady
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Látky narušující
hormonální rovnováhu
organismů a celková
toxicita odpadní vody –
Roční studie na ČOV
v Brně-Modřicích
Barbora Jedličková, Klára Hilscherová, Luděk Bláha
Klíčová slova
endokrinní disrupce – estrogenita – androgenita – dioxin – xenobiotikum – cytotoxicita – hormonální rovnováha – odpadní voda

Shrnutí

Některé látky mají schopnost interagovat s endokrinním systémem
organismů (hormonální regulace) a mohou tak negativně působit
na jejich celkovou homeostázu, rozmnožování a chování. Známými zdroji těchto látek jsou kromě nečištěných odpadních vod také
vody vytékající z čistíren odpadních vod (ČOV). Řada zahraničních
studií prokázala pomocí testů s tkáňovými kulturami (in vitro
testy) přítomnost anti/estrogenních nebo anti/androgenních látek
v odpadních vodách v koncentracích, které již mají vliv na vodní
organismy. V této studii prezentujeme výsledky analýz celoroční
studie, ve které jsme s využitím tří in vitro testů hodnotili anti/estrogenitu, anti/androgenitu a toxicitu dioxinového typu na přítoku a na
odtoku odpadní vody z ČOV v Brně-Modřicích. Výsledky měření
byly srovnatelné s daty ze zahraničních městských ČOV. Testování
potenciálu vzorků narušovat endokrinní funkce organismů ukázala
význam parametru celkové nespecifické toxicity vzorků pro buňky
(cytotoxicity).
u

Úvod
V posledních desetiletích byly pozorovány změny reprodukčních
orgánů u měkkýšů, ryb, aligátorů a jiných živočichů, ztenčování skořápek rybožravých ptáků nebo změny poměrů pohlaví u ryb [1], [2]. Tyto
změny byly později dány do souvislosti s hormonálními poruchami
způsobenými exogenními chemickými látkami (Endocrine Disruptors
EDCs). Schopnost narušovat endokrinní systém organismů vykazuje
široké spektrum látek uvolňovaných do vodního prostředí. Patří mezi
ně látky ze skupin farmak (např. 17α-ethynylestradiol používaný
v hormonální antikoncepci), surfaktantů, pesticidů, zpomalovačů
hoření, těžkých kovů, látky z tzv. zboží denní potřeby (např. krémy
s UV filtrem nebo mošusové látky přidávané do voňavek), dále různá
aditiva průmyslových materiálů, přirozené hormony nebo některé
látky obsažené v rostlinách (např. genistein v sóji).
EDCs se vzájemně liší nejen svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a hladinami, ve kterých jsou účinné, ale také způsobem
(mechanismem) účinků. Díky celosvětově pozorované feminizaci
samců ryb pod výpustmi z čistíren odpadních vod (ČOV), jsou dnes
nejvíce prozkoumanou skupinou těchto látek tzv. (xeno)estrogeny,
které mají, zjednodušeně řečeno, schopnost stimulovat estrogenní
receptory v tělech exponovaných organismů, čímž napodobují tělu
vlastní estrogenní hormony. Dalším mechanismem účinku EDCs může
být naopak blokace estrogenního receptoru tzv. antiestrogenita, kdy je
látka k receptoru navázána, ale nedojde k aktivaci příslušných genů,
jako by tomu bylo v případě navázání tělu vlastního estrogenu. Obdobným mechanismem účinku bychom mohli zjednodušeně popsat
androgenitu a antiandrogenitu zprostředkovanou androgenním receptorem, pro kterou existuje z životního prostředí v případě stimulace
receptoru dobře známý příklad maskulinizace některých druhů ryb
v říčních tocích pod papírnami [3], [4]. Interakce xenobiotik s dalšími
vnitrobuněčnými receptory, které nesouvisí přímo s reprodukcí, jsou
v životním prostředí podstatně méně prozkoumány. Chemické látky
však nemusí narušovat endokrinní rovnováhu pouze receptorovými
mechanismy, mohou např. ovlivňovat syntézu tělu vlastních hormonů. Mezi EDCs bývají řazeny také tzv. látky dioxinového typu. Jsou to
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látky stimulující aryl hydrokarbonový receptor (AhR), který má řadu
funkcí především ve vývojových procesech a při degradaci xenobiotik v těle. Nadměrnou stimulací aryl hydrokarbonového receptoru
dochází např. k narušení funkcí štítné žlázy, nervového a imunitního
systému a poškozování plodu nebo vzniku rakoviny.
Hlavními známými zdroji EDCs jsou kromě nečištěných odpadních
vod také vody vytékající z ČOV. Limitní koncentrace EDCs ve výtocích
z ČOV zatím nejsou legislativou stanoveny (neplatí pro úpravny vody
určené k druhotnému využití vody v domácnostech) ani v Evropské
unii, ani jinde ve světě [5], nicméně Evropská unie vyžaduje, aby
členské státy snižovaly koncentrace 41 tzv. prioritních polutantů ve
vodním prostředí (některé z nich – jako např. DDT – jsou prokázanými EDCs) a navrhuje mezi ně zařadit další xenobiotika, která nejsou
dostatečně odstraňována na stávajících ČOV [6].
Organismy v reálném prostředí ale nejsou vystaveny jednotlivým
chemickým látkám, nýbrž jejich směsím. Hodnocení potenciálu
vzorků vody narušovat endokrinní systém na základě znalostí jednotlivých v nich obsažených EDCs nemusí být přesné. Může docházet
k nadhodnocení zanedbáním vlivu látek s antagonistickým účinkem
nebo naopak k podhodnocení vlivem synergického působení látek
ve směsích či díky neznalosti všech přítomných EDCs [7]. Další
limitací je často finanční náročnost instrumentálních analytických
metod. Tradiční chemické analýzy proto bývají doplňovány nebo
nahrazovány biologickými metodami. Testy s tkáňovými kulturami
(in vitro) umožňují kvantitativní hodnocení zmiňovaného potenciálu
environmentálních směsí bez nutné znalosti chemického složení
směsí a mechanismu interakcí jednotlivých látek.
Cílem naší studie bylo i) zhodnotit potenciál látek (obsažených
v městské odpadní vodě) narušovat endokrinní systém organismů
anti/estrogenním a anti/androgenním mechanismem a působit toxicitu
dioxinového typu a ii) zhodnotit účinnost městské ČOV v Brně‑Modřicích v odstraňování účinků těchto EDCs. Vedlejšími cíli práce bylo dále
hodnocení celkové nespecifické toxicity (cytotoxicity) odpadních vod
a porovnání našich výsledků s daty získanými na zahraničních ČOV.

Materiál a metody
Odpadní voda (OV) byla vzorkována na přítoku a na odtoku z ČOV
Modřice po dobu jednoho roku nejméně jedenkrát měsíčně. Směsné
vzorky byly odebírány do skleněných lahví automatickým vzorkovačem každých 120 min po dobu 24 hodin (vzorek typu B). Objem
vzorku na přítoku a odtoku z ČOV se podle potřeby lišil od 222 ml
do 2 l.
Vzorky OV na přítoku byly filtrovány nejdříve přes sklovitou vatu
a později, podobně jako vzorky OV odebírané na odtoku, přes filtry ze
sklovitých vláken o velikosti pórů 1 μm (Whatman). Ihned po odběru
a filtraci následovala extrakce na tuhou fázi. Byly použity extrakční
kolony C18 od firem Supelco a Applied Separations nebo SDB Waters
Oasis (velikost kolon: 1 g sorbentu/1 l OV na přítoku nebo 2 l OV na
odtoku, kondicionace 8 ml 100% MeOH a ekvilibrace 8 ml H2O bez
podtlaku, převedení vzorku za použití podtlaku max. 10 mm Hg
(1,3 kPa), průtok max. 15 ml/min. Po převedení vzorku byly kolony
sušeny proudem vzduchu cca 15 min). Eluce byla provedena 12 ml
MeOH bez použití podtlaku. Vzorky byly dále zakoncentrovány na
objem 0,5 ml odpařením pomocí proudu dusíku a skladovány při
–18 °C.
Anti/estrogenita vzorků byla hodnocena pomocí buněk lidského karcinomu prsu MVLN stabilně transfekovaných genem pro luciferázu.
Syntéza enzymu luciferázy je řízena aktivací estrogenního receptoru.
V přítomnosti estrogenních látek je tedy produkován enzym, který lze
snadno stanovit pomocí měření emitovaného luminiscenčního světla.
Výsledky lze kvantifikovat a využít ke stanovení celkové koncentrace
přítomných estrogenů. Hodnocení přítomnosti antiestrogenů se provádí sledováním úbytku luminiscence při přidání vzorků k známým
koncentracím standardních estrogenů [8].
Anti/androgenita vzorků byla stanovena podobným postupem jako
anti/estrogenita, ale za použití rekombinantních kmenů kvasinek
Saccharomyces cerevisiae exprimujících lidský androgenní receptor
a jeho responzivní elementy spojené s genem pro luciferázu [9].
Toxicita dioxinového typu byla stanovena pomocí in vitro testu
s buňkami H4IIE-luc odvozenými z potkaního karcinomu jater
stabilně transfekovanými genem pro luciferázu pod kontrolou aryl
hydrokarbonového receptoru [8].
Množství anti/estrogenní, anti/androgenní aktivity a toxicity dioxinového typu je vyjádřeno v toxických ekvivalentech standardního
estrogenu, respektive androgenu nebo dioxinu. Jako standardy byly
použity 17β-estradiol, testosteron a 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-
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Tab. 1. Estrogenní potenciál vzorků odpadní vody a účinnost jeho
odstranění na ČOV v Brně-Modřicích. Koncentrace jsou vyjádřeny
jako ng ekvivalentů 17β-estradiolu (EEQ) na litr vody
Odběr
květen 07
červen 07
červenec 07
srpen 07
září 07
říjen 07
listopad 07
prosinec 07
leden 08
únor 08
březen 08
duben 08

Estrogenita [ng/l EEQ]
Přítok
Odtok
36
0,6
147
2,1
44
3,1
60
0,2
86
3,7
21
3,9
21
0,1
17
1,1
16
0,1
5
0,1
30
1,0
11
0,1

% odstranění EEQ
98
99
93
>99
96
81
>99
93
99
98
97
99

dioxin. Např. hodnota estrogenního ekvivalentu (EEQ) tak vyjadřuje,
jaká koncentrace 17β-estradiolu by způsobila stejný efekt, který byl
pozorován u hodnoceného vzorku.
Toxicita vzorků pro buňky, tzv. cytotoxicita, byla hodnocena rovněž
pomocí rekombinantních kmenů kvasinek Saccharomyces cerevisiae
exprimujících za normálních podmínek geny pro enzym luciferázu
[9] a dále pomocí měření životaschopnosti zmíněných lidských buněk
MVLN.

Výsledky
Estrogenní potenciál extraktů OV na přítoku se pohyboval od 5
do 147 ng/l EEQ. Estrogenní potenciál extraktů vody na odtoku byl
naměřen od 0,1 do 3,9 ng/l EEQ (tab. 1, graf 1). Účinnost odstranění
estrogenních látek na ČOV v průběhu roku dosahovala 81 až >99 %
(tab. 1). U žádného z extraktů vzorků OV nebyl naměřen antiestrogenní potenciál.
Androgenita byla zaznamenána pouze u některých extraktů OV
na přítoku, a to v rozmezí 17 až 205 ng/l androgenního ekvivalentu
(AEQ). U žádného extraktu vzorku vody z odtoku nebyla při hodnocení
androgenního potenciálu naměřena významná indukce luminiscence.
Díky vysoké citlivosti buněk k toxicitě vzorků (viz níže), bylo nejnižší
stanovitelné množství androgenních látek poměrně vysoké, a proto
jsme se rozhodli údaje o těchto mezích stanovitelnosti zahrnout do
výsledkové tabulky (tab. 2). V případě přítomnosti androgenních látek
na úrovni této meze stanovitelnosti by byla minimální účinnost jejich
odstranění vždy vyšší než 96 % (tab. 2). Antiandrogenní efekty nebyly
ve vzorcích OV pozorovány.
Toxicita dioxinového typu se pro částice v extraktech odpadní vody
na přítoku pohybovala od 0,47 do 2,5 ng/l toxického ekvivalentu
vztaženého k 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxinu (TEQbiotest) a od
0,09 do 0,89 ng/l TEQbiotest pro extrakty vody na odtoku (tab. 3, graf 2).
Účinnost odstranění těchto látek se v průběhu roku pohybovala od
12 do 87 %, ve dvou případech byla pozorovaná hladina mírně vyšší
na výstupu než na vstupu (tab. 3).
V extraktech vzorků OV na přítoku byla pozorována výrazná
cytotoxicita, která ale byla v průběhu čištění odstraněna. V některých případech způsoboval cytotoxicitu extrakt představující 25krát
ředěnou OV na přítoku, zatímco stejnou cytotoxicitu extrakt vody
z odtoku nezpůsobil ani v případě, kdy odpovídal neředěné vodě
(tab. 4). Kvasinkové buňky byly v porovnání s lidskými buňkami
citlivější vůči cytotoxicitě extraktů odtoku (tab. 4).

Diskuze
Námi naměřené hodnoty estrogenního ekvivalentu 5 až 147 ng/l
pro extrakty odpadní vody na přítoku a 0,1 až 3,9 ng/l na odtoku
z ČOV jsou srovnatelné s mnoha dalšími měřeními na zahraničních
městských ČOV (tab. 5).
Účinnost odstraňování estrogenních látek na ČOV v Brně-Modřicích
byla velmi vysoká (81–99 %), většinou vyšší než 96 % (tab. 1). Některé
vodní organismy však mohou být negativně ovlivňovány estrogenními
látkami ve vodě v koncentracích v řádech jednotek ng/l EEQ [2].
Rekombinantní kmen kvasinek Saccharomyces cerevisiae použitý
pro stanovení androgenního potenciálu extraktů vzorků OV byl překvapivě velmi citlivý vůči nespecifické cytotoxicitě. Díky této citlivosti
se nejnižší stanovitelná množství androgenních látek v extraktech na
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Graf 1. Estrogenní potenciál vzorků odpadní vody na ČOV v Brně
Modřicích
Tab. 2. Androgenní potenciál vzorků odpadní vody a účinnost jeho
odstranění na ČOV v Brně Modřicích. Koncentrace jsou vyjádřeny
jako ng ekvivalentů testosteronu (AEQ) na litr vody
Odběr
květen 07
červen 07
červenec 07
srpen 07
září 07
říjen 07
listopad 07
prosinec 07
leden 08
únor 08
březen 08
duben 08

Androgenita [ng/l AEQ]
Přítok
Odtok
44–205
<4*
18–130
<2*
<70*
<3*
<70*
<3*
<23*
<1*
23
<1*
36
<1*
23
<1*
24
<1*
28
<1*
18
<1*
17
<1*

% odstranění AEQ
>97
>98
>96
>96
>99
>99
>99
>99
>99
>99
>99
>99

* = NSM – nejnižší stanovitelné množství látek

přítoku pohybovala od 4 do 70 ng/l AEQ a na odtoku od 1 do 4 ng/l
AEQ. Námi naměřené hodnoty AEQ 17 až 205 ng/l pro extrakty OV
na přítoku a hodnoty pod limitem detekce pro extrakty OV na odtoku
jsou také porovnatelné s údaji ze zahraničních ČOV (tab. 5). Díky
vysoké citlivosti buněk vůči nespecifické cytotoxicitě však mohlo
dojít k překrytí některých účinků.
Nižší účinnost odstraňování látek vykazujících toxicitu dioxinového
typu nebyla překvapující. Jedná se o látky vysoce lipofilní a perzistentní povahy, které bývají na ČOV obecně málo odstraňovány a v někte-

Tab. 3. Toxicita dioxinového typu naměřená v extraktech vzorků
odpadní vody a účinnost jejího odstranění na ČOV v Brně‑Modřicích.
Koncentrace jsou vyjádřeny jako ng ekvivalentů 2,3,7,8-tetra
chlorodibenzo-p-dioxinu (TEQbiotest) na litr vody
Toxicita dioxinového typu
[ng/l TEQbiotest]
Odběr
květen 07
červen 07
červenec 07
srpen 07
září 07
říjen 07
listopad 07
prosinec 07
leden 08
únor 08
březen 08
duben 08

Přítok
0,5
1,7
1,6
2,5
0,9
1,1
0,6
1,4
1,1
0,7
0,8
0,1

Odtok
0,4
0,5
0,2
0,3
0,4
0,5
0,5
0,3
0,8
0,8
0,2
0,1

% odstranění TEQ
12
73
85
87
51
54
18
78
31
-11
77
-12
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Tab. 4. Srovnání cytotoxicity extraktů odpadní vody. Tabulka
vyjadřuje, kolikrát zředěná (či v případě desetinných čísel zakon
centrovaná) voda by způsobila 25% cytotoxicitu u testovaných
buněk

Graf 2. Toxicita dioxinového typu naměřená v extraktech vzorků
odpadní vody na ČOV v Brně-Modřicích
rých případech může eventuálně docházet k jejich dočasnému uvolnění do vodního sloupce během procesu biologické aktivace v důsledku
rozkladu organického materiálu, na který byly navázány.
Vyšší citlivost kvasinek vůči toxicitě OV na odtoku v porovnání
s citlivostí testovaných lidských buněk (tab. 4) by mohla být vysvětlena například možnou přítomností antibiotik v OV na odtoku z ČOV,
ale tato otázka bude vyžadovat další studium.

Závěr
V extraktech OV na přítoku do ČOV v Brně-Modřicích byly naměřeny hladiny estrogenních a androgenních látek v koncentracích
srovnatelných s jinými ČOV zahraničních městských aglomerací.
Účinnost odstraňování těchto EDCs byla velmi dobrá, obvykle více
než 96 %, ale zbytkové hladiny estrogenních látek v řádech jednotek
ng/l EEQ mohou stále představovat účinné koncentrace s vlivem na
některé vodní organismy.

Odběr
květen 07
červen 07
červenec 07
srpen 07
září 07
říjen 07
listopad 07
prosinec 07
leden 08
únor 08
březen 08
duben 08

nd – nebylo detekováno (extrakty OV nebyly cytotoxické ani tehdy, pokud představovaly
10x zakoncentrovanou odpadní vodu)

Tab. 5. Příklady estrogenních a androgenních potenciálů naměřených
v extraktech odpadních vod pomocí in vitro testů z dostupných
zahraničních studií
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Anti/estrogens, anti/androgens and some other groups of compounds have recently emerged as environmental contaminants of
concern due to their ability to cause hormone-like effects and interfere with normal functioning of the endocrine system in an exposed
organism. Waste Water Treatment Plants (WWTPs) are one of the
main sources of these compounds. Using in vitro bioassays, numerous studies showed presence of these compounds in waste waters at
concentrations that could potentially be of toxicological concern. In

Kombinovaný přístup
Veronika Jáglová
Klíčová slova
kombinovaný přístup – Rámcová směrnice – NV 61/2003 Sb. – emisní
limity – imisní standardy – vodní útvar – dílčí povodí

Souhrn

1. lednem 2010 vstoupila v platnost povinnost stanovovat emisní
limity v povolení k vypouštění odpadních vod kombinovaným přístupem a nejen vodoprávní úřady, ale i všechny dotčené subjekty
stojí před novým úkolem, používat tento přístup v praxi.
u

Úvod
Kombinovaný přístup je velmi „in“ termín, který minimálně v prvních měsících roku 2010 uslyšíme ve všech pádech a od všech subjektů,
které mají co do činění s vypouštěním odpadních vod. Co to vlastně je
kombinovaný přístup a proč se tímto přístupem zabýváme?

Legislativní základ
Základním právním předpisem pro ochranu vod na evropské úrovni
je směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000,
kterou je stanoven rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní
politiky, tzv. Rámcová směrnice o vodách. V bodě 40. preambule této
směrnice je uvedeno, že vodní politika Společenství má být založena na kombinovaném přístupu s využitím omezování znečišťování
u zdroje, a to stanovením mezních hodnot emisí a norem environmentální kvality.
Článkem 10 výše zmíněné směrnice je pak stanovena povinnost
členských států EU zajistit, aby všechna vypouštění do povrchových
vod byla omezována podle kombinovaného přístupu k bodovým
a difuzním zdrojům znečištění. Difuzní zdroje znečištění nejsou
v Rámcové směrnici konkrétně definovány, proto se předpokládá, že
za difuzní zdroje lze považovat všechny jiné zdroje než bodové zdroje
znečištění, které jsou evidované dle platné legislativy. Z pohledu české
vodohospodářské praxe a používané terminologie tedy chápeme pod
tímto pojmem jak difuzní zdroje znečištění (drobné neevidované
bodové zdroje znečištění nebo neidentifikované bodové zdroje znečištění), tak plošné zdroje znečištění (zemědělství, erozní smyvy atd.).
Požadavek na kombinovaný přístup byl do české legislativy transponován nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění (dále jen „NV 61“),
konkrétně jeho ustanovením § 2 písm. j). Kombinovaný přístup je
v tomto ustanovení definován jako způsob stanovení cílových emisních limitů při současném dodržení emisních a imisních standardů
a cílového stavu vod ve vodním toku s přihlédnutím k nejlepším
dostupným technikám ve výrobě a nejlepším dostupným technologiím zneškodňování odpadních vod. V ustanovení § 6 odst. 11 NV
61/2003 Sb. je pak zakotvena povinnost vodoprávního úřadu stanovit
v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní
limity kombinovaným přístupem tak, aby imisní standardy uvedené
v nařízení (příl. 3) byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 2015.
Tato povinnost vodoprávního úřadu nabyla účinnosti 1. lednem 2010
a vodoprávní úřady tedy stojí před novým úkolem, naučit se kombinovaný přístup aplikovat v praxi.
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the present study, we have investigated levels of anti/estrogens, anti/
androgens and dioxin-like compounds (by the use of in vitro assays)
in influent and effluent waters at municipal WWTP in Brno-Modřice
during a year round assessment. Obtained results were comparable
with the previously published data from other countries. Nonspecific
cytotoxicity of the waste water has been shown to be an important
parameter for evaluation of endocrine potential.
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. března 2009. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Opatření
V kontextu s výše uvedeným je třeba zmínit, že koncem roku 2009
byly schváleny plány povodí, které byly zpracovány pro tři mezinárodní oblasti povodí nacházející se na území České republiky – Labe,
Odra a Dunaj. Jedná se o plány jak na mezinárodní, tak na národní
a regionální úrovni a tyto jsou dostupné ke stažení na internetových
stránkách www.mzp.cz/cz/planovani_oblasti_vod. Nedílnou součástí
těchto plánů jsou Programy opatření, jejichž provedením by mělo
být dosaženo dobrého stavu vod. Mezi tato opatření beze sporu patří
i užití kombinovaného přístupu, což zajistí integrovaný přístup ke
všem zdrojům znečištění a zároveň komplexní řešení omezování
vnosu znečištění v rámci celého vodního útvaru, případně dílčího
povodí tak, jak je požadováno Rámcovou směrnicí.

Vlastní metodika
V rámci první novelizace NV 61, která probíhala v letech 2006
a 2007, byla navržena a přijata metodika pro výpočet emisních limitů
kombinovaným přístupem. Autorem této metodiky je Ing. Nesměrák
z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i (dále
jen „VÚV“). Metodika je přílohou k Metodickému pokynu odboru
ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“)
k nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech již od roku 2007, všichni dotčení měli tedy možnost se
s touto metodikou detailně seznámit.
Navržená metodika je založena na kombinaci dvou přístupů:
1) aplikace principu skládačky (puzzle), kdy je každý vodní útvar
řešený jako samostatná jednotka a musí vyhovět emisním a imisním
požadavkům a
2) řešení v celém dílčím povodí nad zájmovým profilem.
Do řešení pomocí skládačky vstupují všechny útvary povrchových
vod tekoucích i stojatých. Tento způsob by měl zajistit rovnocenný
přístup k znečišťovatelům v celé republice bez ohledu na to, ve které
části dílčího povodí se zdroj znečištění nachází. Výpočet vychází
z toho, že na horním i dolním konci vodního útvaru jsou nebo budou
dodrženy imisní standardy stanovené NV 61/2003 Sb. Řešení se provádí pro průměrné hodnoty, přičemž snížení znečištění v zájmovém
profilu musí být zajištěno jak snížením vypouštěného znečištění
z bodových zdrojů, tak snížením zatížení z plošných a difuzních
zdrojů, a to rovným dílem.
Nejdůležitější podmínkou je, že nejlepší dostupná technika ve výrobě a nejlepší dostupná technologie v oblasti zneškodňování odpadních
vod představuje v kombinovaném přístupu zatím (v prvním cyklu
plánů povodí, na 6 let, tj. do roku 2015) nejvyšší možný požadavek
na bodový zdroj znečištění. To znamená, že vodoprávní úřad by při
stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem neměl použít
hodnoty nižší, než jsou emisní standardy pro nejlepší dostupnou
technologii (v případě minimální účinnosti je tomu naopak). Zároveň
je však třeba mít na paměti další základní environmentální cíl, kterým
je zamezení zhoršení stavu vodních útvarů.
Metodika založená na principu skládačky byla zvolena proto, že
umožňuje okamžitě řešit aktuální problém a je založena pouze na
bilancování množství a jakosti vody v toku a bilancování množství
vypouštěného znečištění. Kromě toho, navržený postup umožňuje
individuální přístup ke každému zdroji znečištění ležícímu v povodí
řešeného vodního útvaru.
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Ing. Veronika Jáglová
odbor ochrany vod
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 00 Praha 10
email: Veronika.Jaglova@mzp.cz

Softwarová pomůcka
Přestože se zvolený postup výpočtu jevil jako nejpřijatelnější z možných postupů stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem,
nejedná se zdaleka o banální „trojčlenku“, kterou lze spočítat pomocí
běžné kalkulačky. Pokud jste již měli možnost se s metodikou seznámit, jistě mi dáte za pravdu.
I proto odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí přislíbil,
že zajistí vytvoření softwaru ke kombinovanému přístupu, který by
měl zejména vodoprávním úřadům zjednodušit práci při vydávání
povolení k vypouštění.
V roce 2009 byla VÚV zpracována aplikace „KOMJAK“, která je
určena k provádění výpočtů emisních limitů kombinovaným způsobem podle výše uvedeného metodického pokynu. Kromě vlastní
výpočetní části obsahuje tato aplikace také nástroje pro správu úloh
a uživatelský editor dat. Nedílnou součástí aplikace je rovněž uživatelská příručka, která by měla usnadnit práci s touto aplikací. Software
včetně uživatelské příručky a dat pro výpočet je přístupný ke stažení
na internetové stránce http://heis.vuv.cz/projekty/kombinovanyzpusob, nebo přes internetovou stránku MŽP na adrese http://www.mzp.
cz/cz/kombinovany_pristup.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nový software, plánuje odbor
ochrany vod MŽP uspořádat ve spolupráci s VÚV a s jednotlivými
krajskými úřady školení pro vodoprávní úřady a podniky povodí
k aplikaci KOMJAK koncem ledna a začátkem února 2010.

Strategický rámec udržitelného rozvoje
Dokument stanoví vizi udržitelného rozvoje v České republice, definuje
základní principy udržitelného rozvoje, které je nezbytné respektovat při
tvorbě všech navazujících strategií a koncepčních dokumentů. Uplatnění
cílů navržených ve Strategickém rámci má zajistit, aby prosperita české
společnosti stála na vzájemné vyváženosti 3 pilířů udržitelného rozvoje
– oblasti ekonomické, sociální a environmentální.
„Strategický rámec slouží jako zastřešující dokument pro všechny
koncepční dokumenty vypracovávané v České republice, má tedy
nadresortní charakter a jeho účelem je napomoci vzájemné provázanosti
opatření, cílů a politik, které již mohou být součástí stávajících sektorových strategií, anebo určit problémy, které tyto materiály zatím neřeší,”
říká Pavel Šremer, ředitel odboru politiky životního prostředí.
Strategický rámec určuje klíčové priority a cíle udržitelného rozvoje
České republiky. Klade si za cíl informovat všechny, kdo připravují
nebo přijímají zásadní rozhodnutí o naší společnosti s dlouhodobými
dopady, o vzájemné propojenosti hospodářského a sociálního rozvoje
s rozvojem v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Připravuje
půdu pro celostátní zavedení dobré praxe strategické práce, která
je podmíněna vytýčením verifikovatelných cílů v odpovídajících
koncepčních a strategických dokumentech s vyčíslenými náklady
a dopady, spolu s uvedením závazných úkolů. Zajišťuje systematické
sledování situace v České republice z hlediska udržitelného rozvoje
pomocí sady indikátorů, obsažených v dokumentu, a reflektuje mezinárodní dokumenty (zejména obnovenou Strategii EU pro udržitelný
rozvoj z r. 2006).
20/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004
Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky
č. 239/2006 Sb
17/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
18/2010 Sb. Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
11/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na
financování programů reprodukce majetku
6 /2010 Sb. Úplné znění zákona č. 123/1998
Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn
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The Combined approach (Jáglová, V.)
Key words
combined approach – Water framework directive – GD 61/2003 – emission limits – water quality standards – water body – sub-basin
An obligation to set emission limit values using a combined approach has been in force since January 1, 2010. All respective authorities
now face a new task to apply this approach in practise.

Tento článek je otevřen k diskusi do 31. března 2009. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Dokument je strukturován do 5 prioritních os:
PO1– Společnost, člověk a zdraví – se věnuje problematice podmínek pro zdravý život člověka, vytváření harmonické společnosti
a demografickému vývoji. Důraz je kladen na mezigenerační a rodinnou soudržnost.
PO2 – Ekonomika a inovace – vymezuje základní strategický rámec
pro rozvoj ekonomiky jako neoddělitelného pilíře udržitelného rozvoje
ČR, s důrazem na stabilní růst znalostní a post-industriální ekonomiky
snižující energetickou a materiálovou náročnost hospodářství.
PO3 – Rozvoj území – vychází ze skutečnosti, že veškerý rozvoj je
realizován v určitém území. Klíčovým prvkem pro udržitelný rozvoj
v území je odpovědný přístup k územnímu plánování a jeho důsledné
uskutečňování. Tím budou naplněny požadavky na územní soudržnost i kvalitu života v územní.
PO4 – Krajina, ekosystémy a biodiverzita – se soustřeďuje na péči
o krajinu jako základního předpokladu pro ochranu druhové biodiverzity. Dotýká se nejen odpovědného hospodaření v zemědělství
a lesnictví, ale i otázek adaptace na změny klimatu.
PO5 – Stabilní a bezpečná společnost – určuje strategický rámec
v oblasti společenského uspořádání. Nastiňuje základní principy
efektivního fungování státu, veřejné správy a rozvoje občanského
sektoru. Neopomíjí ani připravenost na bezpečnostní hrozby, včetně
klimatické změny a posilování mezinárodních vazeb.
Celý dokument je možné si stáhnout na:
http://www.mzp.cz/cz/news_tz100113vlada_SRUR

488/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými
přípravky a o změně zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002
Sb., o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních
úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

-MŽP-

473 / 2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
476/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních
limitech a dalších podmínkách provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
441/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 100/2004
Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně
těchto druhů a o změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy),
jak vyplývá z pozdějších změn
417/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony
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argumentaci jejich expertů, být konzistentní ve svém rozhodování.
Stránský: Čerpání finančních prostředků z EU je časově omezené
– jakou vidíte perspektivu SFŽP? Ostatně někteří politici a i ekonomové
zpochybňují potřebu existence fondů obecně…
Štěpánek: Pokud se uvažovalo – např. v rámci programového
prohlášení Topolánkovy vlády, že by měly být fondy zrušeny, tak to
bylo s jednou výjimkou: tou je právě SFŽP. Jeho úloha je podle mého
stále nezastupitelná. O tom, že princip fungování SFŽP je nastaven
dobře, svědčí to, že o know-how
Stránský: V posledních letech se
spojené s principy fungování SFŽP
na SFŽP mnohé změnilo. Setkal
projevují zájem i jiné státy, ktejsem se s názorem, že „nový“ SFŽP
ré dosud realizují administraci
ztratil suverenitu oproti „starému“,
financování životního prostředí
že je jen jedním odborem resortu…
jiným způsobem. Ministr nedávno
Štěpánek: Ten názor je v přímém
schválil strategii SFŽP do roku
rozporu s tím, jak je podle mého názo2020, která jeho smysl definuje
ru nyní SFŽP vnímán. Ministři Bursík,
i v jiných rolích, než jsou ty, které
s Petrem Štěpánkem,
Miko i Dusík považovali i považují
realizujeme nyní.
fond za klíčovou organizaci. SFŽP
Stránský: Zmiňoval jste, že
ředitelem SFŽP ČR
potažmo vyvíjí i mnoho aktivit, které
zaměstnanci jsou schopni odoláv minulosti nedělal. Snažil-li se někvat různým tlakům. S tím souvisí
terý z předchozích ředitelů držet fond v neviditelnosti,
má další otázka. Na přidělení dotace není právní nárok
naším záměrem je pravý opak. Organizujeme konfe– jak odoláváte zájmům lobbistických skupin a ev. tlarence, zajišťujeme publicitu našich aktivit, zapojujeme
kům senátorů nebo poslanců?
se do rozvojové pomoci do zahraničí a samozřejmě
Štěpánek: Osobně jsem rád, že těžiště práce SFŽP se
administrujeme několik programů pomáhajících ke
přesunulo od národních programů k evropským fondům.
zlepšování životního prostředí v ČR. Kromě tzv. národAdministrace evropských fondů, případně OPŽP, má
ních programů, uskutečňujeme program Zelená úsponatolik jasná a striktní pravidla, že to znemožňuje příliš
rám a jsme zprostředkujícím subjektem pro Operační
subjektivní pohled na projekty a jejich schvalování. Tzn.,
plán životní prostředí (OPŽP) na základě delegační
že my můžeme s žadateli projekty konzultovat, ale prostor,
smlouvy s MŽP. Na jeho realizaci vážeme také největší
aby kdokoliv (třeba i včetně mně) s výsledky manipuloval
kapacity. V programu Zelená úsporám jsme dle novely
je opravdu minimální. Před rokem tady proběhl protikozákona o obchodování s emisními povolenkami přímým
rupční audit Transparency International a občanského
příjemcem prostředků z prodeje a tomu odpovídá i přísdružení Oživení, kteří pro nás identifikovali slabá místa
slušná administrace. Zmínit je třeba, že administrujeme
jak v minulých, tak současných programech. Prostor pro
i zbytkové národní programy z minulých let, Fond
nekalosti není ani tak na SFŽP, jako spíše u (nikoli všech!)
soudružnosti a také nové národní programy.
žadatelů, kteří musí organizovat výběrová řízení.
Změny v činnosti SFŽP se projevují v několika oblastech: první je
Samozřejmě, že nějakým tlakům odolávat musíme, ale díky tomu, že
kvantitativní. Od mého nástupu na fond v březnu 2007 se rozšířil
procesujeme evropské fondy, které jsou pod kontrolou nejen národní,
ze 150 na 400 zaměstnanců. S tím souvisí změny kvalitativní: pronýbrž i Evropské komise, jsme schopni jim poměrně dobře odolávat.
běhly dvě reorganizace a změnila se firemní kultura. Snažíme se více
S čím se ne vždy zcela úspěšně snažíme bojovat, jsou následující dva
proklientsky orientovat, být organizací sebevědomou, profesionální
problémy: jednak některé poradenské firmy, které jsou provázány
a – i s ohledem na předchozí období – maximálně transparentní. To
s některými „vlivovými skupinami“ více, než by bylo zdravé, a podle
se nedá nadirigovat, k tomu je třeba vybudovat v organizaci vhodnou
neoficiálních informací jsou žadatelům, tj. především představitelům
atmosféru a vztahy. Naprostá většina nových zaměstnanců má smlouvy
obcí, některé poradenské firmy do jisté míry vnucovány jako penědo konce roku 2013, kdy bude končit administrace OPŽP, nebo 2012,
zovody. Nejlepší obranou proti únikům informací je transparentnost,
kdy je naplánován konec Zelené úsporám. Neposlední změna spočívá
tj. vše, co rozhodneme, je veřejné a lze nalézt na webu. Tím bráníme
v tom, že připravujeme rozšíření působnosti SFŽP tak, aby začal fungoi tomu, aby někdo oproti ostatním získával korporativní výhody. To
vat jako environmentální banka. Připravujeme projekt fondu, z něhož
je změna oproti minulosti, kdy se s informacemi o výsledcích, hodnebudeme prostředky žadatelům přidělovat, ale půjčovat.
notících parametrech apod. „obchodovalo“.
Shrnuto: SFŽP plní a bude plnit tři role. První je ta historická, vyplýTaké tím, že je vše v informačním systému SFŽP, není příliš prostoru
vající ze zákona o SFŽP, podle něhož je SFŽP ekonomickým nástrojem
pro subjektivní rozhodování, a tedy není ani příliš velký prostor pro
politiky životního prostředí – je to subjekt, který vybírá konkrétní
ovlivňování, uplácení apod. Přesto se snažíme různými prostředky
poplatky a investuje je do environmentálně prospěšné činnosti nebo
průběh rozhodování kontrolovat. Za třetí, problém není u nás, ale časzlepšování životního prostředí. Druhou rolí je role implementační
to u žadatelů právě při přípravě zadávacích dokumentací a při tendroagentury nebo také zprostředkujícího subjektu, která není stanovena
vání dodavatelů. Největším problém je běžná praxe, že poradce např.
zákonem a není tedy samozřejmá. O tuto roli se SFŽP v minulosti
starosty na fondy je člověk dvou i tří tváří: on je poradce na evropské
musel ucházet, mohla ji plnit i jiná organizace, ale myslím si, že ji
fondy, zároveň je poradcem na organizování veřejné zakázky a navíc
SFŽP plní dobře. V současnosti jde o roli při administraci OPŽP,
je třeba i obchodním zástupcem stavební firmy. Tento nekorektní
v minulosti se to týkalo Operačního programu Infrastruktura anebo
a incestní vztah samozřejmě generuje netransparentnost celé realizaprojektů financovaných v rámci předvstupních fondů (ISPA). Na třetí
ce. Snažíme se tomu čelit mj. tím, že prosazujeme, aby u jednodušších
roli se připravujeme a jde o již zmíněnou roli environmentální banky,
stavebních prácí, kde se nesoutěží o speciální technologie, byla 100%
kdy prostředky budeme půjčovat.
kritériem cena. To s sebou nese samozřejmě nějaké nevýhody, ale my
Stránský: Zmínil jste enormní nárůst počtu pracovníků jak na
víme, že tím ušetříme 10–15 % prostředků z OPŽP.
„centrále“, tak i na krajských pracovištích. Jde opravdu o zkušené
Stránský: Dalším rozšířeným nešvarem je to, že vysoutěžená cena
pracovníky, zdatné zejména při technickém posuzování projektů?
se nakonec zvyšuje s odkazem na různé objektivní potíže. Jaké s tím
Štěpánek: Noví pracovníci jsou lidé z praxí i bez ní. Jsou vybíráni
máte Vy zkušenosti? .
na základě kritérií, která zahrnují potřebnou kvalifikaci. Je nepochybŠtěpánek: V OPŽP navyšování ceny již není možné, částka vyšlá
né, že bychom mohli mít i zkušenější pracovníky. Na druhou stranu,
z tendru je maximální a nelze ji navýšit, resp. nelze navýšit výši
kdybychom do detailu rozpitvali proces administrace evropských fonpodpory. Ta se vztahuje vždy k „vysoutěžené“ ceně.
dů, tak dojdeme k tomu, že významná část práce, která ani není příliš
Stránský: Jaké zkušenosti jsou s konáním kontrol z vaší iniciativy
vidět, přišla na SFŽP až s těmi evropskými fondy. Tedy ani není moc
nebo ze strany EU (spolufinancuje-li akci)? Nejsou příliš formální anebo
prostoru pro dlouhodobé relevantní zkušenosti. První zkušenosti se
jen administrativní? Máte už nějaké signály, že by snad mohlo dojít
sbíraly v letech 2003–4. Nicméně i díky systému vnitřního vzdělávání
i k vracení finančních prostředků?
je moje zkušenost taková, že ve významné většině případů jsou naši
Štěpánek: Několik projektů o podporu zřejmě přijde, ale shodou
lidé schopni kvalifikovaně posoudit požadavky žadatelů, oponovat
okolností jsou to většinou projekty z našeho pohledu malé – ve výši
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jednotek milionů korun. Vlastní kontrola z naší strany je zajišťována
na několika úrovních. Jednak se jedná o správní kontrolu, dále kontrola probíhá bezprostředně při administraci projektu, další formou
kontroly je kontrola zadávací dokumentace a průběhu zadávacích
řízení (tam dle mého dochází k největšímu střetu s žadateli, a to
z těch důvodů, které jsem uvedl v předchozích odpovědích). Ovšem
že probíhá i technická kontrola na místě. Posíláme tam většinou lidi,
kteří mají konkrétní specifickou kvalifikaci pro ten typ projektu, je
tedy poměrně těžké je „ošálit“. Ale tady problémy nenacházíme,
opakuji: největším problémem jsou průběhy tendrů. Na to, jakým
způsobem kontrolujeme tendry, se zaměřují i audity ze strany EU
– ať už z Evropské komise nebo Evropského účetního dvora. Systém
kontroly, který je zaveden v OPŽP, dávají evropští auditoři za vzor
i ostatním operačním programům.
Stránský: Systém podpor je pro mnohé nepřehledný. To může
vést k tomu, že lidově řečeno levá ruka neví, co dělá pravá, se všemi
důsledky: neprůhlednost, možnost plýtvání, nekoncepčnost. Souhlasíte
s tímto názorem?
Štěpánek: Nesouhlasím. Každá z těch obcí má šanci si nalézt ze stávajících možností ten správný zdroj prostředků na své vodohospodářské
projekty. Když někdo řeší projekt za desítky milionů korun, tak by pro něj
identifikace možného zdroje financování neměla být tak velká práce.
Stránský: Pojďme od věcí obecných k vodě. V r. 2010 se má ČR
vyrovnat se s likvidací odpadních vod v obcích nad 2 000 EO! Jaká je
perspektiva splnění této podmínky. Mají vůbec všechny, zatím nevyřešené obce, finanční možnosti pokrýt spoluúčast? Otázka je obzvlášť
akutní v době finanční krize.
Štěpánek: Spoluúčast obcí na velkých projektech je pro ně jistě velice
nákladná. Na druhou stranu, evropské fondy, resp. SFŽP, podporují akce
90% (85 + 5 %, tj. 85 procent z evropských fondů a 5 % kofinancování
z národních prostředků SFŽP). Výše podpory u vodohospodářských
projektů bývá i nižší, v závislosti na velikosti příjmu, který projekt
generuje. SFŽP z tohoto důvodu nabízí možnost poskytnutí nízko
úročené půjčky na posílení vlastních zdrojů investora, která může být
následně splácena právě z příjmů projektu. To je jistě zásadní příspěvek
na investici. Vzhledem k tomu, že některé obce se rozhodly, že nepřistoupí na požadavky Evropské komise na vodohospodářské smlouvy
a rozhodly se výstavbu financovat z vlastních, resp. národních zdrojů,
tak situace s financováním vodohospodářské infrastruktury není asi
tak tragická. Možnost podat žádost v případě aglomerací nad 2 000
EO, na které se vztahuje požadavek roku 2010, byla v OPŽP dána
již v pěti samostatných výzvách, dá se říci, že příjem žádostí na tyto
aglomerace je kontinuální. V reakci na ekonomickou krizi jsme učinili
některá protikrizová opatření. Nad harmonogram jsme zařadili několik
výzev, na kterých např. profitovaly obce pod 2 000 EO. Druhý způsob
pomoci obcím spočívá v tom, že už od začátku programu umožňujeme
průběžné financování, mezi způsobilé výdaje patří kromě nákladů na
vlastní realizaci i náklady na projektovou dokumentaci, zpracování
žádosti, zadávací dokumentaci a i na technický dozor investora. Věci
pomohlo i to, že OPŽP jsme otevřeli žádostem na konci června 2007,
ještě před tím, než MMR dokončilo národní strategický referenční rámec
evropských fondů. Šli jsme tehdy do rizika, ale tím jsme umožnili
žadatelům, aby na přípravu měli více času. Už teď víme, že ne všechny
obce termín 2010 splní, ale ty, které využily prostředky z OPŽP, k tomu
splnění mají určitě blíže než ostatní. Existuje několik měst, která už
dlouhodobě mají problémy s vodohospodářskými smlouvami a tam
splnění požadavků bude jistě složitější.
Stránský: Tyto obce asi budou muset hledat tvrdé finance. Odrazí se
to v ceně vodného a stočného?
Štěpánek: V případě obcí, které nefinancují vodohospodářskou
infrastrukturu z OPŽP, nemůžeme stočné ovlivnit, naopak, součástí
projektů z evropských fondů musí být finanční analýza, která jeho
výši determinuje.
Stránský: Je nepochybné, že ne všechny lokality nad 2 000 EO budou
na konci roku 2010 čištěny. Myslíte si, že úředníci EU budou akceptovat
pouhé předložení projektové dokumentace, stavební povolení…?
Štěpánek: Zažádáme o změnu přístupu k posuzování a nepochybně
budeme argumentovat tím, že projekty jsou minimálně ve fázi projektové přípravy a díky včasnému spuštění OPŽP bude naprostá většina
projektů již ve fázi realizace. Že sice závazek nesplníme v roce 2010,
ale v nejbližší možné době několika měsíců nebo pár let ano. Předpokládám proto, že sankce budou formální nebo nebudou.
Stránský: Jsou obce nad 2 000 EO, které na to s prominutím kašlaly,
na druhou stranu jsou obce menší, které mají zájem o vyřešení čištění
a kanalizování, mají i projekt apod. Mohou i tyto obce dostat nějakou
podporu?
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Štěpánek: My jsme je významně podpořili. Výzvu, která byla plánována až na rok 2010, jsme předřadili na podzim roku 2009 a zařadili jsme do ní i obce pod 2 000 EO, pokud spadají do OPŽP, tj. jsou
v CHKO, NP, OPVZ, CHOPAV apod. Zájem byl obrovský, alokaci jsme
vyčerpali takřka okamžitě po otevření té výzvy. Nepochybně pro tyto
obce bude ještě jedna výzva.
Stránský: A co obce, co se do OPŽP nevejdou?
Štěpánek: Ty mohou čerpat dotace z jiného resortu. Např. z rozvoje
venkova. Původně mělo MŽP řešit jen všechny obce nad 2 000 EO
a při závěrečném projednávání OPŽP v prosinci 2007 byly do jeho
kompetence zahrnuty i obce ležící nejen v CHKO nebo v NP, ale
i obce, ležící v OPVZ či CHOPAV apod. Tím se významně rozšířil
počet menších obcí, kterým z těchto programů může být poskytnuta
dotace. Tedy pro obce pod 2 000 EO děláme, co můžeme.
Stránský: Jaké změny nebo výhody pro žadatele představuje nedávno
upravený přístup k oddělitelnosti části infrastruktury VaK?
Štěpánek: Je to krajní kompromis, který se podařilo vyjednat MŽP
a umožní to např. to, že budou prostředky např. na ÚČOV v Praze.
Stránský: Nedávno byly akceptovány dva projekty z kategorie „problematických“ (ČOV Praha, kanalizace Brno). Co se změnilo, že bylo
možné takto pozitivně postupovat?
Štěpánek: Vyplynulo to z jednání, která primárně vedl ředitel odboru evropských fondů na MŽP Jan Kříž s ministrem Mikem. Dospělo
se ke krajnímu kompromisu akceptovatelnému jak žadatelem, tak
Evropskou komisí. Naší rolí není válčit s žadateli o prostředky, na
druhou stranu rozdělujeme finance evropských fondů a tam jsou
některá pravidla (naštěstí) velmi striktně nastavena.
Stránský: Kolik zbývá z alokace finančních prostředků pro řešení
problematiky čištění městských odpadních vod, pokud již odečteme
předpokládanou podporu projektu ČOV Praha?
Štěpánek: Pro Prahu se počítá s částkou kolem 6 mld. korun, a tak
nám nyní na ostatní akce zbývá celkově něco kolem 20 mld. korun.
Přesná aktuální čísla lze získat na www.opzp.cz.
Stránský: Jak podle Vás bude MŽP řešit na úrovni vlády požadavek
Evropské komise na zřízení nezávislého regulátora, když SOVAK tuto
možnost velmi negativně veřejně odmítá? Chce se skutečně SFŽP a MŽP
stát oborovým regulátorem pro VaK?
Štěpánek: SFŽP je tzv. jiná státní organizace, tedy my ani nepracujeme s prostředky státního rozpočtu a většinou ani nejsme zapojováni
do systému státní správy. Takže my z principu nemůžeme hrát roli
regulátora, kterou musí hrát nějaký ústřední orgán státní správy. Na
nás mohou být delegovány nějaké další pravomoci a činnosti, které
budou souviset s metodikou, kontrolou apod. – pak bychom byli
pouhým subdodavatelem toho regulátora.
Stránský: V listopadu proběhla konference Vodní toky. Účastníci vytýkali přítomným zástupcům SFŽP, že stát má sice zájem o revitalizace,
ale nejsou přiděleny prostředky pro výkup pozemků za tržní cenu.
Štěpánek: Záleží na tom, jak máme nastaveny parametry výkupů.
Např. nyní byl spuštěn národní program pro výkup pozemků v národních parcích. Tam se cena velice pečlivě a objektivně stanovuje. Ale
přiznám se, že o problému s vykupováním pozemků pro revitalizace
slyším poprvé.
Obecně je ale k tomu nutno říct, že nejde o specifikum revitalizací
vodních toků. Podmínky pro výkup pozemků jsou stanoveny jednotně
pro celý OPŽP a jsou definovány v Implementačním dokumentu takto:
Způsobilé jsou náklady na nákup pozemků a staveb po doložení znaleckého posudku dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, který
nesmí být starší 18 měsíců před datem předložení žádosti o podporu.
Pro ocenění pozemků se používá vyhláška ministerstva financí 3/2008
Sb. (oceňovací vyhláška), která definuje způsob výpočtu ceny pozemků
(a další). Na základě této vyhlášky a dalších podkladů vypracuje soudní
znalec v oboru znalecký posudek, kterým určí tzv. vyhláškovou cenu
pozemku. Dále může znalec určit tzv. cenu obvyklou neboli tržní.
Problém je v tom, že pro stanovení této ceny neexistuje žádná exaktní
metoda a stanovuje se v zásadě třemi základními metodami: metodou
nákladového ohodnocení, metodou výnosovou nebo metodou srovnávací - ve všech těchto případech se jedná víceméně o odhad.
Ing. Václav Stránský

Tento článek je otevřen k diskusi do 31. března 2009. 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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Biotechnologie lentikats je založena na imobilizaci nitrifikačních a denitrifikačních mikroorganismů běžně se vyskytujících na čistírnách odpadních
vod do pevného, pórovitého nosiče z polyvinylalkoholu (PVA), netoxické látky šetrné k životnímu prostředí. Tento patentovaný Biokatalyzátor se
vyznačuje mnoha užitečnými vlastnostmi, které zvyšují efektivitu a rychlost při procesu odstraňování dusíkatého znečištění.

º½¶°¬%Ĩ¬°¯£¥¯·µ £¥Ĩ®ª¬µ°°µ¨ ¯ª¶®]ĨºĨ¢ª°¬ · ½¾%·°µ¹Ĩ¥¯·ª¬ ·¶Ĩ¹®°aE¹«¥Ñ
Uvnitř pórovitá hmota
s mikroorganismy
v pórech
3-

Povrchová
slupka propouštějící
substrát

Výchozí substrát
procházející
čočkou

m

4m

200 - 400 μm

Produkt

vysoké nitrifikační a denitrifikační rychlosti,
možnosti aplikace při vysoké pracovní koncentraci
1000 mg/l N-NH4+(N-NO3-),
efektivní a investičně bezkonkurenční způsob intenzifikace,
optimalizaci procesů nitrifikace a denitrifikace bez nutnosti rozšíření
stávajících čistíren,
možnost aplikace do jakýchkoliv stávající nepoužívané nádrže, které jsou
k dispozici,
optimalizovat využití a odstranění CHSK, a to bez nutnosti budovat další
reakční nádrže,
snadný způsob řízení a vysokou stabilitu procesu.

°¢ ¶·ªĨ³°¹aª·:Ĩ¢ª°·¥£©¯°°¨ª¥Ĩ¥¯·ª¬ ·¶Ñ
Komunální odpadní vody
Intenzifikace stávajících ČOV bez rozsáhlé rekonstrukce odstraňováním dusíku
z kalové vody nebo koncovým dočištěním za dosazovací nádrží.

Průmyslové odpadní vody
Odstraňování vysokých koncentrací dusíkatého znečištění (N-NH4+, N-NO3-,
N-NO2-), malé a pružné řešení pro odstranění fluktuací dusíkatého znečištění
na odtoku.

Bioplynové stanice
Odstraňování dusíkatého znečištění z fugátu před jeho vypuštěním
do recipientu/ČOV.

¯ S¥Ĩµ¥§¥µ¥¯£¥Ñ
Ověřovací provoz na ČOV 1000 EO pro odstranění zbytkové koncentrace
dusičnanů na odtoku z ČOV s následným odstraněním P a CHSK, vyčištěná
voda z ČOV obsahuje méně než 3 mg/l Ncelk na odtoku.
Ověřovací provoz na ČOV 40 000 EO pro odstranění dusíkatého znečištění
z kalové vody. Intenzifikace ČOV pomocí 24 m3 nevyužívané nádrže bez
rozsáhlé rekonstrukce.
Intenzifikace ČOV (farmaceutické OV) pomocí 45 m3 nevyužívané nádrže
pro odstranění náhodných fluktuací dusičnanů na odtoku.

¶³°¹³µ%£¥Ĩ¶Ĩ¥¯·ª¬ ·ĝ¶Ĩ Đ¶ĐĨ¾¯ ®¥¯%Ñ
minimalizace rizik na straně investora,
garance na dohodnuté a odsouhlasené parametry výstupní vody,
prvotní návrh řešení přesně ušitý na konkrétní potřeby zdarma,
pomoc při zajištění finančních prostředků,
příprava a realizace konkrétního řešení.

LentiKat´s a.s.
Evropská 423/178, 160 00 Praha 6, www.lentikats.eu
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Kam kráčíš H2O?
SEMINÁŘE JARO 2010
ASIO, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na tradiční semináře, které jsou
určeny pro projektanty, státní správu, provozovatele ČOV a ostatní odbornou veřejnost.
Obsah odborného semináře:
• problémy povrchových vod a jejich řešení (koncepce a vize) (N, P, xenobiotika)
• srážkové vody – koncepce, nová legislativa, novinky – technická řešení akumulace dešťové vody
• domovní ČOV – změny v povolování – nové NV, řešení problémů – kondenzační kotle a voda
z bazénů (rakouské předpisy)
• městské ČOV – nové technologie a zařízení a jejich vliv na účinnost a ekonomiku ČOV
• zápach – řešení problémů na ČOV a trubní síti a v průmyslových objektech
Termíny a místa:
04.02.2010 Teplice • 09.02.2010 České Budějovice • 10.02.2010 Plzeň
11.02.2010 Praha • 16.02.2010 Hodonín • 17.02.2010 Ostrava
18.02.2010 Olomouc • 23.02.2010 Hradec Králové • 24.02.2010 Zlín • 25.02.2010 Brno
VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NA WWW.ASIO.CZ

ASIO, spol. s r.o., Tuřanka 1, P.O.Box 56, 627 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 548 428 111, fax: +420 548 428 100, e-mail: asio@asio.cz

www.asio.cz
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Nakládání se žlutými vodami a jejich využití
v praxi

čistíren odpadních vod a snížil vnos zmiňovaných polutantů dále
do prostředí.

Nakládání s močí
Ačkoliv teoretický pohled nastiňuje oddělování žlutých vod jako
velice progresivní, je nutné si uvědomit i několik problematických
aspektů při provozování technologií v praxi. Pro nakládání s močí
jako surovinou je nutné především z ekonomického hlediska snížit
její objem na minimum, zajistit, aby byla stabilizovaná a hygienizovaná a v neposlední řadě prosta farmak, hormonů, předmětů
denní péče a dalších xenobiotik.

Marek Holba, Ondřej Škorvan, Karel Plotěný, Blahoslav Maršálek
Klíčová slova
moč – žluté vody – čištění odpadních vod – recyklace – fosfor – hnojivo

Souhrn

a) snížení objemu moči

Vzhledem k předpokládanému vyčerpání ekonomicky získatelného fosforu především z fosfátových rud v horizontu
padesáti let je potřeba hledat alternativní cesty recyklace
fosforu využitelného ve formě hnojiva pro zabránění potenciální krize vyvolané nedostatkem biodostupného fosforu
a s tím související funkční zemědělské produkce. Žluté vody
jsou koncentrovaným zdrojem fosforu a zároveň i významným
zdrojem dalších makronutrientů (N, K), a tudíž se jeví jako
vhodný alternativní zdroj. Existuje několik technologických
variant ekonomického získání fosforu ze žlutých vod, nicméně významným rozhodovacím procesem je i sociální aspekt
aplikace technologických řešení.

Z pohledu komerčních hnojiv je obsah nutrientů v moči poměrně
malý (viz tab. 1): N = 0,9 %; P = 0,06 %; K = 0,3 %, a proto zejména
kvůli úspoře nákladů na transport je vhodné moč zakoncentrovat
[9]. To se provádí nejčastěji pomocí vypařování, vymražení anebo
reverzní osmózy.
Vypařování
Existuje několik technologií vypařování – termoelektrické vypařování s membránami (TIMES), vypařování za pomoci horkého
vzduchu nebo lyofilizace [6].
Při vypařování se potýkáme se dvěma hlavními problémy: úbytkem amoniakálního dusíku (čemuž lze předejít okyselením – viz
dále) a vysokou spotřebou energie na technologické procesy.

u

Vymražování
Vymražováním se zabývalo několik studií [9, 10] a bylo prokázáV devadesátých letech minulého století se začal ve vyspělých
no, že zmražením na cca –14 °C došlo ke čtyř- až pětinásobnému
evropských zemích (např. Švédsko a Švýcarsko) razit trend
snížení objemu žlutých vod. Z ekonomického hlediska je vymražos dělením odpadních vod u zdroje a s následným znovuvyužitím
vání efektivnější v oblastech s chladnějším klimatem, kde jsou
jejich potenciálu např. recyklací vod nebo nutrientů a název
nižší energetické nároky.
DESAR (z anglického DEcentralised SAnitation and Reuse) se vžil
Reverzní osmóza
pro decentralizované nakládání a znovuvyužití odpadních vod.
Zadržování dusíku ve formě amonných iontů (NH4+) je pomocí
Obdobně je např. provozován systém pod názvem ECOSAN, který
reverzní osmózy lepší než jeho nedisociované formy (NH3), tj. účinctí stejnou myšlenku a dělení vod. Koncept DESAR shromažďuje
nost bude silně závislá na pH.
a nakládá s vodami rozdělenými dle původu na několik skupin
U acidifikované moči (pH = 7,1), tj. posunutím rovnováhy směrem
– žluté (moč), hnědé (fekálie), černé (směs žlutých a hnědých),
k tvorbě amonných iontů, bylo za tlaku 50 bar dosaženo zakonšedé (vody z koupelen, sprch, umyvadel, praček, myček, prádelen
a kuchyňských umyvadel) a srážkové [1].
Ekonomicky nejzajímavější je nakládání Tab. 1. Složení žlutých vod v porovnání s čistou močí – zředění je počítáno podle
s vodami žlutými, protože moč obsahuje faktoru: V /(V + V ).
moč
moč
voda
valnou většinu nutrientů z komunálních
odpadních vod, ačkoliv z nich tvoří objemově
Zdroj
Domácnost[2] Škola[2] Pracoviště[3] Pracoviště[4] Domácnost[5] Pracoviště[6] Čistá moč[6]
méně než jedno procento - tab. 1.
Zředění
0,33
0,33
0,26
0,75
1
1
Dospělý člověk vyloučí okolo 500 l [7] moči
9
8,9
9,0
9,0
9,1
9,1
6,2
pH
za rok a je v ní obsaženo cca 80 % veškerého
dusíku a 50 % veškerého fosforu přítomné[mg/l]
1 795
2 610
1 793
3 631
9 200
8 830
Ncelk
ho ve splaškové odpadní vodě. Dusík a fos+
[mg/l]
1
691
2
499
1
720
4
347
3
576
8
100
463
NH
+
NH
for jsou přitom hlavní nutrienty, s nimiž se
4
3
momentálně čištění odpadních vod zabývá
0,06
0,07
<0,1
0
NO3- + NO2- [mg/l]
(amoniak v nedisociované formě je toxický
pro ryby a nadměrná koncentrace fosforu
[mg/l]
210
200
76
154
313
540
800–2 000
Pcelk
způsobuje zvýšenou trofizaci povrchových
[mg/l]
1 650
6 000
10 000
CHSK
vod). V současné době se z odpadních
[mg/l]
875
1150
770
3 284
1 000
2 200
2 737
K
vod dusík odstraňuje především biologicky (nitrifikace a denitrifikace) a fosfor
[mg/l]
225
175
98
331
1 315
S
jak chemicky (srážení), tak i biologicky
[mg/l]
982
938
837
1 495
1 210
2 600
3 450
Na
(zvýšené biologické odstraňování fosforu)
[8] nebo pomocí umělých technologických
[mg/l]
2 500
2 235
1 400
2 112
1 768
3 800
4 970
Cl
mokřadů s autotrofními organismy. Sepa[mg/l]
15,75
13,34
28
18
0
233
Ca
race moči proto může přinést vedle užitku
[mg/l]
1,63
1,50
1,0
11,1
0
119
Mg
znovuvyužití nutrientů z recyklace i další
plus – díky výrazně nižším koncentracím
[mg/l]
0
0
0,037
0,019
Mn
dusíku a fosforu v odpadních vodách by se
[mg/l]
0,435
0,440
0,97
B
výrazně zmenšila i kubatura navrhovaných

Úvod



 

centrování v retentátu 70 % amoniakálního dusíku, 73 % fosforečnanů a 71 % draslíku [6]. Vedle vysokých investičních nákladů lze
očekávat i vyšší provozní náklady způsobené zanášením membrán,
a tudíž jejich nutné regenerace.

b) hygienizace
Moč zdravých jedinců je zdravotně nezávadná, ale u nezdravých
jedinců byla prokázána přítomnost patogenních organismů a prionů a na experimentálních lokalitách byla ve všech případech prokázána i kontaminace fekálními mikroorganismy. Z technologického
hlediska existuje několik metod hygienizace, např. pomocí tepla
nebo ultrafialového záření, nicméně v praxi se používá nejekonomičtější varianta, kterou je uskladnění v anaerobních podmínkách.
Světová zdravotnická organizace WHO doporučuje uskladnění
bez přívodu nové moči alespoň tři měsíce [11]. Hoglund et al. [12]
zkoumali především tři hlavní parametry: dobu uskladnění, teplotu
a pH. Doba uskladnění po dobu šesti měsíců při teplotě 20 °C prokázala odstranění všech přítomných patogenů. Zatímco při teplotě
uskladnění 20 °C bylo 90 % rotavirů inaktivováno během 35 dní,
pak při 4 °C nebyl zaznamenán jejich žádný pokles. Okyselení moči
na pH = 4 mělo příznivý efekt na hygienizaci moči.

c) stabilizace moči
Čerstvá moč obsahuje soli, rozpuštěné organické látky a amoniak vázaný v močovině. Její pH se pohybuje v rozmezí 5,6–6,8.
Po mikrobiální kontaminaci je organická hmota degradována
a močovina hydrolyzována.

pro zachycení pesticidů, vedlejších produktů, dezinfekce, farmak,
ftalátů, steroidních hormonů atd. [6]. Pro další hygienicky bezproblémové nakládání se žlutými vodami je nutné, aby minerální soli
prošly skrze membránu a naopak mikropolutanty zůstaly zachyceny. Hlavním faktorem pro úspěšné zachycení mikropolutantů bylo
pH a za optimálních podmínek bylo dosaženo odstranění hormonů
a farmak ze žlutých vod více než 92% [17].
Ozonizace a pokročilá oxidace
Mikropolutanty mohou být oxidovány chlórem, oxidem chloričitým, ozónem, hydroxylovými radikály atd. Nejčastěji využívanou
metodou pro odstranění mikropolutantů ze žlutých vod je ozonizace
zejména kvůli vyšší účinnosti oproti procesům pokročilé oxidace
a bylo prokázáno, že dojde k odstranění všech sledovaných mikropolutantů z média [6].

Technologie separace, odstranění a recyklace
Pokud by mělo čištění žlutých vod sloužit pouze ke kontrole
a snížení znečištění, pak se budeme snažit dusík a fosfor odstranit
a nerecyklovat je. Zatímco zvýšené biologické odstraňování fosforu
se pro čištění žlutých vod neuvažuje, pro odstranění dusíku se
předpokládá buďto technologie Anammox, anebo využití elektrochemické oxidace amoniaku [6].

a) odstranění dusíku

Hydrolýzou močoviny je do roztoku uvolňován amoniak a amonné ionty a zvyšuje se pH na hodnotu kolem 9,2. To způsobuje
přecházení amonných iontů na formu volného amoniaku a srážení
látek s nízkou rozpustností. Amoniak se z vodného roztoku uvolňuje do plynné fáze.

Anaerobní oxidace amoniaku (Anammox) je biologický proces,
který eliminuje dusík bez ohledu na přítomnost organických látek.
Za anaerobních podmínek jsou amoniakální a dusitanový dusík
převedeny na plynný dusík. Z moči bylo při pokusech odstraněno
75–85 % dusíku [14].

b) recyklace dusíku
Recyklace dusíku není z ekonomického hlediska důležitá, protože dusíkatá hnojiva se vyrábějí Haber-Boschovou reakcí fixací
atmosférického dusíku. Nicméně bylo provedeno několik studií se
žlutými vodami s přírodními zeolity (klinoptylolit), se stripováním
amoniaku a srážením do formy isobuthylaldehyddiurey (IBDU).

Srážení IBDU
V čerstvé nehydrolyzované moči je dusík přítomen hlavně ve
formě močoviny. Močovina tvoří komplex s IBU (isobutyraldehydem) a tvoří tak spolu komerčně dostupné, pomalu se uvolňující
hnojivo. Za ideálních podmínek může být dosaženo konverze
močoviny až 75 % [6].

Celková stabilizace by měla spočívat v zabránění:
1. rozkladu organických látek,
2. srážecích procesů (srážením tzv. močového kamene pak dochází
k ucpávání trubek),
3. těkání amoniaku z roztoku (negativní vlivy na kvalitu vzduchu
a zápach během skladování, transportu a využití moči jako
tekutého hnojiva),
4. množení mikroorganismů [6].

c) recyklace fosforu
Ačkoliv bylo provedeno množství rozsáhlých rešerší na technologie recyklace fosforu, např. [15], tak z nabízených aplikací je pro
recyklaci fosforu ze žlutých vod v současné době zajímavá pouze
technologie znovuzískávání fosforu ve formě struvitu a okrajově
i hydroxylapatitu [4].

Okyselení
Okyselení na pH = 4 přídavkem silné kyseliny vede k zabránění
hydrolýzy močoviny. Okyselení je zhruba čtyřikrát levnější než
následná neutralizace. Vedlejším efektem okyselení je i inaktivace
patogenních organismů [6]. Acidifikace může být využita i jako
předstupeň pro další technologické kroky jako např. vypařování.

Využití nakládání se žlutými vodami v praxi
Recyklace fosforu ze žlutých vod ve formě hnojiva

Nitrifikace
Nitrifikaci lze použít jako metodu snižování pH, a tudíž i stabilizace. Část amoniakálního dusíku je přeměněna na dusitany
a příp. i na dusičnany. Bez úpravy pH se množství znitrifikovaného
dusíku v 10x naředěné moči bude pohybovat kolem 50 %. Pokud
bude udržována pouze nízká koncentrace rozpuštěného kyslíku,
nitrifikace poběží pouze do prvního stupně a výsledným efektem
bude cca 40 % amoniakálního dusíku oxidováno do formy dusitanů. Pokud ovšem bude pH upravováno na hodnotu 8 a udržována
vysoká koncentrace rozpuštěného kyslíku, může být dosaženo
nitrifikace až 95% [6].

d) odstranění mikropolutantů
Žluté vody obsahují významné množství vyloučených mikropolutantů. Při technologiích odstranění mikropolutantů je třeba rozlišovat separační a eliminační procesy. Separace nutrientů a mikropolutantů se vztahuje k výrobě hnojiva ze žlutých vod, zatímco
pro ochranu recipientů je nutné odstranění mikropolutantů.
Separační procesy jsou založeny na srážecích nebo membránových
technologiích, naopak odstranění mikropolutantů (např. farmak)
je založeno na adsorpci nebo oxidačních procesech.
Elektrodialýza
Při elektrodialýze jsou ionty propouštěny skrz kladně a záporně
nabité membrány a zakoncentrovávány v dalším oddělení. Velikost
pórů pro efektivní zachycení mikropolutantů je okolo 200 Da
a většina systémů je navrhována pro zakoncentrování nutrientů
a odstranění mikropolutantů [16].
Nanofiltrace
Tlaková filtrace o nanofiltrační velikosti pórů byla testována



Fosfor pro výrobu hnojiv se v současné době získává z fosfátových
rud a jejich současné rezervy lze odhadovat na 18 miliónů tun. Při
stávající spotřebě z nich bude veškerý fosfor využit za 50–100 let
při očekávaném zlomu za 30 let [18]. Dramaticky se vyvíjí i jejich
cena na trhu, která se zvýšila za posledních pět let z 30 USD/t
na 200 USD/t [19]. Vzhledem k tomu, že je fosfor esenciálním
nutrientem, je nutné hledat náhradu za fosfátové rudy, z nichž
by bylo možné fosfor ekonomickým způsobem získávat a předejít
předpokládané zemědělské krizi vyvolané nedostatkem vhodných
hnojiv obsahujících postačující množství fosforu. Jako vhodné se
jeví různé koncentrovanější přírodní zdroje (např. mořská voda,
vyvřeliny, rostliny, kvasinky) nebo materiály vzniklé lidskou činností (čistírenský kal, popílky) [20]. V zemích, které se již seriózně začali
zabývat alternativními zdroji fosforu, se nejčastěji fosfor recykluje
ze žlutých, hnědých, černých, šedých i klasických odpadních vod,
zvířecí kejdy, čistírenského kalu a popílku, odpadů a zbytků plodin.
Jako potenciální zdroje jsou označovány zemědělské plodiny, vodní
vegetace, mořské a říční sedimenty a mořská voda [18].
V České republice zatím není trendem recyklovat fosfor ze žlutých vod, spíše jsou snahy nějakým způsobem žluté vody čistit
a minimalizovat vnos nutrientů do životního prostředí [21], zatímco
v zahraničí je již znovuvyužití fosforu z moči jako hnojiva poměrně
rozšířeno, a to jak ve vyspělých ekonomikách [22,23], tak v rozvojových zemích [24,25].
Potenciál recyklace fosforu ze žlutých vod je ohraničen především
již dříve diskutovanými hygienickými riziky (hygienizace, stabilizace, odstranění mikropolutantů), ekonomickými ukazateli (snížením
objemu) a technologickými možnostmi (srážení do formy struvitu
nebo hydroxylapatitu) aj. Jednou z výhod využití moči pro výrobu
hnojiv je, i v porovnání s některými dalšími potenciálními zdroji,
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nízká koncentrace těžkých kovů, což bylo potvrzeno i několika
studiemi [2,5]. Z kombinací technologických uspořádání za účelem
získávání hygienicky nezávadného hnojiva se jeví nejzajímavěji
následující tři [24]:
Obrázek 1a představuje řešení v situacích, kdy je dostatek
elektrické energie a je i dražší variantou v porovnání s variantami
b) a c) a jeví se vhodné pro velká centralizovaná řešení získávání
hnojiva z moči. Další nevýhodou je, že nám vzniká proud, který
stále obsahuje nutrienty a mikropolutanty a je třeba jej dále čistit
na čistírnách odpadních vod.
Dle schématu na obr. 1b získáme také vedle hnojiva i proud
bohatý na nutrienty a mikropolutanty, který musíme dále čistit. Při
pohledu na stechiometrii reakce produkce struvitu, takto odstraníme pouze 3 % celkového dusíku obsaženého v moči.
Nejzajímavější je schéma na obr. 1c, kde je nejnižší spotřeba
energie a nejnižší provozní náklady ze všech navržených schémat.
Předpokládaná instalace takovýchto schémat je poblíž zemědělských sídel s okamžitým využitím získaného produktu. Zatím neověřený předpoklad je, že UV záření ze slunce by vedlo k hygienizaci
a odstranění mikropolutantů [24].

Závěry
Aplikace žlutých vod a jejich další využití v zemědělství bude
velice pravděpodobně v blízké budoucnosti akcentováno, čemuž
bude přispívat i očekávaná vyšší cena fosfátových rud a s tím
souvisejících cen hnojiv. Existuje několik technologií a potažmo
i technologických schémat s nimiž lze ekonomickým způsobem
dospět k hygienicky nezávadným hnojivům ze žlutých vod. Vhodná
řešení neleží pouze v technologické a ekonomické rovině, ale je
zde významný i sociální aspekt, kdy současné studie ukazují na
neochotu ke změně v naučených hygienických zvycích, neochotu
v investování do dalších stavebních úprav v domácnostech (potřeba
dalšího potrubí na odvádění žlutých vod), v zakořeněných předsudcích využití moči nebo hnojiv z ní vyrobených v zemědělství
a následné konzumace vypěstovaných plodin, atd. Odlehčení čistírnám odpadních vod od nutrientů nejen ze žlutých, ale i hnědých,
příp. šedých vod povede zejména ke zlepšení kvality recipientů,
ale i ke zmenšení produkce obtížně znovuvyužitelných odpadních
materiálů (např. nebiodostupných forem fosforu získaných chemickým srážením na čistírnách odpadních vod). Nakládání se žlutými
vodami má proto svoje nezastupitelné místo v trendu decentralizovaného čištění odpadních vod zaměřenému na bezodtoká řešení
a maximální únosnou míru znovuvyužití surovin v systému.

Obr. 1. Schematické nákresy možných uspořádání pro získávání hnojiva ze žlutých vod
(N – dusík, P – fosfor, MP – mikropolutanty)
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Phosphorus sources are recently being increasingly exhausted. Proposed scenarios expect that entire phosphorus sources
in economically viable way will be depleted in 50 years. There
is a strong need to find an alternative phosphorus source to ensure sufficient amount of fertilizer for agricultural production.
Yellow water is being considered a concentrated phosphorus
source with an additional benefit – it is an important source
of other necessary macronutrients (N, K). There are numerous
technological scenarios of sustainable economical phosphorus
recovery from yellow water. However, the successful technological solution has also to consider social aspects.
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Marek Slavíček

využití v hutnictví (výroba fosforové bronze a další);
využití jako změkčovadla vody a inhibitory koroze;
vojenské využití (zápalné či kouřové pumy a další);
výroba zápalek, signálních raket a pyrotechniky;
v menší míře výroba polovodičů, pesticidů či zubních past.

Zdroje emisí

Klíčová slova
fosfor – prací prášky – mycí prostředky

Souhrn

Fosfor je prvek, který se ve vodách vyskytuje v organických nebo anorganických sloučeninách. Anorganické formy
jsou ortofosforečnany a polyfosforečnany. Nejčastější formou
výskytu jsou ortofosforečnany. Je významným biogenním prvkem a může se podílet na eutrofizaci vod. Proto je parametr
„celkový fosfor“ pečlivě sledován a vyhodnocován. V práci
je proveden průzkum použití fosfátových a bezfosfátových
pracích prostředků v prádelnách a domácnostech. Uveden je
taktéž odhad produkce fosforu, vznikajícího při praní prádla
v průmyslových prádelnách a při automatickém mytí nádobí
v domácnostech.
u

Úvod
Příspěvek se zabývá problematikou fosforu v pracích prášcích
a mycích prostředcích. Sloučeniny fosforu se ve velkém množství
používají jako průmyslová hnojiva (např. superfosfát) a jedná se
o jejich nejvýznamnější použití. Jako další použití fosforu a jeho
sloučenin lze jmenovat:
• výroba pracích prostředků a dalších detergentů;
• výroba speciálních skel pro sodíkové lampy;
• fosforečnan vápenatý: výroba porcelánu, složka prášku do pečiva;


Přírodním zdrojem fosforu ve vodách je rozpouštění a vyluhování
některých minerálů a zvětralých hornin. Antropogenním zdrojem
anorganického fosforu je především aplikace fosforečnanových
hnojiv a odpadní vody z prádelen a dalších provozů, do kterých
se dostávají fosforečnany z pracích prostředků. Dalším zdrojem
jsou polyfosforečnany používané v čisticích a odmašťovacích prostředcích a jako protikorozní a protiinkrustační přísady. Zdrojem
organického fosforu je fosfor obsažený v živočišných odpadech.
Specifická produkce fosforu se pohybuje mezi 2–3 g fosforu na
obyvatele a den. Organicky vázaný fosfor je produktem biologických
procesů (rozklad vodní flóry a fauny, živočišné odpady, procesy
biologického čištění odpadních vod apod.) Sloučeniny tohoto typu
se vyskytují v městských splaškových vodách, odpadních vodách
z potravinářského průmyslu ap.
Mezi nejvýznamnější antropogenní emise fosforu patří:
• používání fosforečnanových hnojiv;
• polyfosforečnany v pracích prostředcích.
Zatímco se zemědělským půdám fosforu nedostává, pro vody
znamenají jeho sloučeniny významné znečistění. Plošné a difuzní
zdroje (produkce z chovu zvířat, hnojení minerálními hnojivy,
atmosférická depozice, eroze …) se na znečištění vod dle charakteru
a hospodaření v povodí podílí od 5 do 60 %.
Pokud se jedná o polyfosforečnany v pracích prášcích, existuje
všeobecné povědomí rozšířené mezi lidmi, že už několik let platí
„bezfosfátová“ vyhláška a žádný problém tedy už neexistuje.
Bohužel tak jednoduché to není, stačí se podívat na znění této
vyhlášky:
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VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2006 – 78/2006 Sb.
kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických
přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění
na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky
č. 109/2005 Sb.
Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 26 odst. 3 zákona
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů:
Čl. I
V příloze č. 2 vyhlášky č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických
přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění
na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, se v části II doplňuje
bod 6, který zní:
6. Sloučeniny fosforu
Prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než
0,5 % hmot. se od 1. července 2006 nesmí uvádět na trh a od 1. října
se nesmí uvádět do oběhu.
Toto omezení se nevztahuje
a) na prací prostředky používané pro praní v průmyslu a institucích,
které je prováděné školenými pracovníky,
b) na prací prostředky určené pro vývoz nebo pro distribuci do jiných
členských zemí Evropských společenství.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
Z výše uvedené vyhlášky je patrné, že se netýká „průmyslových“
pracích prášků a vůbec neřeší další čisticí a mycí prostředky.
Zejména mycí prostředky pro použití v myčkách mývají vysoký
obsah fosfátů.

Průmyslové prací prášky
Z vyhlášky 78/2006 vyplývá, že na prací prostředky používané
mimo domácnosti se nevztahuje omezení používat bezfosfátové prací prostředky. Prací prostředky používané v prádelnách mohou mít
obsah fosforečnanů 5–30 %. Prádelny zajišťují čisté prádlo např.
pro hotely, restaurace, nemocnice, administrativní budovy, průmyslové závody a částečně i pro potřeby občanů. Např. pro oblastní
nemocnici Jičín je to 23 tun prádla/měsíc. Je tedy patrné, že objem
prádla praného ve „veřejných nebo průmyslových“ prádelnách je
značný. Nikde jsem ale celkový objem pro ČR nenašel.
Alarmující je skutečnost, že „průmyslové“ prací prášky si dnes, 3
roky po vydání „bezfosfátové“ vyhlášky, může běžný občan lehce koupit. Například v obchodním řetězci Makro jsou tyto prostředky běžně
k dostání bez jakéhokoliv upozornění. Je pravda, že tento řetězec je
koncipován jako velkoobchod pro podnikatele a tudíž dostupnost
těchto „průmyslových pracích prášků“ je pochopitelná. Nicméně
realitou je, že velké množství zákazníků řetězce Makro si zde kupuje
nákup pro osobní spotřebu. Na průmyslových prášcích je pouze
napsáno, určeno pro profesionální použití. Nikde není zmínka,
že tento prací prášek se nesmí požívat pro domácí použití.
Spousta lidí, kteří si tento prací prášek koupí, ani netuší, že
obsahuje fosfáty. Sice si nemyslím, že by se při znalosti obsahu
fosfátů (ano, ve složení jsou uvedeny, ale kdo kontroluje složení?)
rozhodli jinak, protože většina rozhodovacího procesu je založena
na ekonomice (tyto „profesionální“ prací prášky jsou samozřejmě
finančně velice zajímavé). Nicméně výrazný nápis přes obal „POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRACÍHO PROSTŘEDKU VÝZNAMNĚ OHROŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ (něco na způsob varovných nápisů
u tabákových výrobků) by nutil spotřebitele trochu se zamyslet
a bojovat se svým černým svědomím. Je otázkou pro právníky,
zda tato dostupnost fosfátových pracích prostředků není v rozporu
s vyhláškou 78/2006 Sb.
Namátkově z nabídky řetězce Makro:
TIDE FROFESIONAL FORMULA – 5–30 % obsahu fosforečnanů,
ARO PRACÍ PROSTŘEDEK PROFESIONAL – 5–15 % obsahu fosforečnanů.
Dnes v pracích prášcích pro domácnost se často ve složení
objevují fosfonáty. To jsou sloučeniny obsahující fosfor, který
je ale vázaný jinou chemickou vazbou než u fosfátů. Z hlediska
dopadu na životní prostředí jsou lepší, protože živé organismy
využívají takto vázaný fosfor teprve v případě nedostatku. Navíc,
obsah fosfonátů v pracích prostředcích se pohybuje řádově níže,
slouží pouze jako komplexotvorné činidlo (změkčují vodu) a také
jako stabilizační látka pro peroxosloučeniny (bělidla).
Pro další výpočty budu uvažovat odhad, že v těchto prádelnách
se vypere 40 % objemu prádla praného v domácnostech. Všechny
dosazované hodnoty jsou „odborné“ orientační odhady.
Domácnosti:
Produkce prádla 5 kg/os./týden (1 náplň pračky = spotřeba
cca 100 g pracího prostředku) => 260 kg prádla/os./rok = spo

třeba 5,2 kg pracího prostředku/rok. V ČR je 10,5 mil. obyvatel
=> 2 730 000 tun prádla/rok = spotřeba 54 600 tun pracího
prostředku.
Tyto prací prášky by měly být skutečně bezfosfátové, takže
z hlediska objemu vypouštěného fosforu by neměly mít na životní
prostředí dopad. Nicméně je otázka, zda v některých domácnostech
nejsou používány prací prášky určené pro provoz v průmyslových
prádelnách (tím pádem s obsahem fosfátů), respektive v kolika %
domácností jsou tyto prostředky používány.
Průmyslové prádelny:
Odhad 40 % spotřeby v domácnostech: = > 1 092 000 tun prádla/rok = spotřeba 21 840 tun pracího prostředku. Při obsahu
fosfátů 5–30% je to 1 092–6 552 tun fosfátů za rok vypouštěných do odpadních vod.
Možná řešení:
• čištění odpadních vod z prádelen a odstraňování fosforu přímo
u zdroje produkce těchto OV,
• větší osvěta mezi občany (nápisy na průmyslových pracích prostředcích),
• větší osvěta (lobbing) mezi zákonodárci za účelem aktualizace
vyhlášky na zákaz fosfátů v průmyslových pracích prostředcích,
• právní rozbor legálnosti dostupnosti průmyslových pracích
prostředků v řetězci MAKRO (prodej povolit jen držitelům příslušného živnostenského oprávnění na provozování prádelen).

Mycí prostředky
Z vyhlášky 78/2006 vyplývá, že se vztahuje pouze na prací
prostředky. Ostatní čisticí a mycí prostředky nejsou v obsahu
fosforu nijak omezovány. Velkým zdrojem znečištění odpadních
vod fosforem se stávají mycí prostředky pro mytí nádobí v myčkách. Zatímco chemických prostředků se při ručním mytí dávkuje
mnohonásobně méně a jsou vesměs bezfosfátové, tak při používání
myček je situace značně odlišná.
Dle složení je v prášcích do myčky je 15–30 % fosforečnanů.
Ještě horší situace je v případě tablet 3 v 1 až vše v 1. V těchto
tabletách je uváděno > 30 % fosforečnanů. V supermarketu TESCO
ani MAKRO jsem nenalezl žádný bezfosfátový mycí prostředek.
Bezfosfátové mycí prostředky existují, ale jsou hůře dostupné (často
jsou sortimentem obchodů se zdravou výživou nebo předmětem
podomních dodávek). Např. tablety od výrobce Ecover se složením:
více než 30 %: citrát, 15–30 %: karbonát, 5–15%: silikát, perkarbonát, méně než 5%: neionické aktivní prací složky na bázi cukru,
polypeptidu, bělící aktivátor na bázi cukru, citrónové výtažky,
enzymy. Pro výpočty budu uvažovat odhad, že myčku používá 40 %
domácností. Spotřeba myčky na 1 cyklus je 15 l vody a spotřeba
prášku 20 g na 1 cyklus.
Domácnosti:
produkce nádobí: 1 myčka na 2 os./den (1 náplň pračky = spotřeba cca 20 g mycího prostředku = 3–6 g fosforu) => 183 cyklů
běhu myčky na os/rok = spotřeba 3,66 kg mycího prostředku =
0,55–1,1 kg/fosforu na osobu/rok.
Při spotřebě vody 15 l na 1 mycí cyklus a 20 g prášku (3–6 g
fosforu) se produkuje odpadní voda s koncentrací fosforu 0,2 až
0,4 g P/l.
V ČR je 10,5 mil. obyvatel, u 40 % uvažuji používání myčky =>
750 mil mycích cyklů za rok = spotřeba 15 372 tun mycího prostředku => 2 300–4 600 tun fosforu/rok.
Další velké množství fosforu je produkováno v jídelnách, vývařovnách a restauracích.
Možná řešení:
• používání bezfosfátových mycích prostředků (složité, ale možné),
• nepoužívání myček (nereálné),
• zákaz prodeje fosfátových mycích prostředků (zatím problematické vzhledem k účinnosti),
• podpora výzkumu zvýšení účinnosti bezfosfátových mycích
prostředků,
• větší dostupnost bezfosfátových mycích prostředků v běžné
obchodní síti,
• osvěta mezi občany.
Při specifické produkci P 3 g/obyvatele a den při 10,5 milionech
obyvatel je v ČR vyprodukováno až 11 500 tun fosforu za rok.
Porovnáním odhadu produkce fosforu průmyslovými prádelnami
a domácími myčkami s celkovým odhadem produkce fosforu
od obyvatelstva je zřejmé, že tyto produkce fosforu jsou velmi
významným zdrojem fosforu a je více než žádoucí s tím něco
udělat. K účinnému odstranění 1 g celkového fosforu je zapotřebí
cca 20–30 g železitého koagulantu PIX-113. Takže znásobením
odhadů produkce fosforu číslem 20 získáme minimální požadované
množství tohoto koagulantu pro odstranění fosforu. Je zřejmě, že
jak výroba, tak distribuce tohoto koagulátu a výsledná produkce



vysráženého kalu je další výraznou zátěží pro životní prostředí.
Ve světle výše uvedených skutečností je jasné, že nejsystémovější
a nejlevnější řešení je omezit produkci fosforu tam, kde je to jenom
trochu možné, než ho potom složitě a draze odstraňovat.
Tak, jako je zpoplatněno vypouštění fosforu do vod nebo ovzduší,
by bylo záhodno zpoplatnit výrobce prostředků, které obsahují
fosfor. Sazba 70 Kč/kg by byla již významná a třeba by produkovali
prostředky bez fosforu nebo by se alespoň intenzivněji věnovali
výzkumu a inovacím v této oblasti.
Analýzou přítoku odpadních vod na několik ČOV v jednotlivých
letech se neprokázal výrazný vliv vyhlášky 78/2006 Sb. Na některých ČOV se koncentrace fosforu na přítoku v odpadních vodách
snížila (max. o 20 %), ale na většině ČOV zůstala přibližně stejná.
Nicméně pro tuto analýzu nebyl použit statisticky významný počet
ČOV, takže její výsledky lze brát pouze orientačně. Může to být
způsobeno i tím, že už před platností vyhlášky byla dostupná řada
pracích prášků bez obsahu fosfátů.

Závěr
Je alarmující, že i tři roky po nabytí platnosti vyhlášky 78/2006
lze bez jakýchkoliv potíží koupit prací prášek s obsahem fosfátů.
Stačí zajít do obchodního řetězce Makro. Je otázka, zda to není
v rozporu s platnou legislativou.
Průmyslové prádelny produkují odhadem 1 092–6 552 tun
fosfátů za rok vypouštěných do odpadních vod. V České republice se v domácnostech používáním myčky vyprodukuje odhadem
2 300–4 600 tun fosforu/rok. S rostoucím počtem domácností
vybavených myčkou bude toto číslo růst. Při specifické produkci
fosforu 3 g/obyvatele a den při 10,5 milionech obyvatel je v ČR
vyprodukováno 11 500 tun fosforu/rok.
Nejsystémovější a nejlevnější řešení je omezit produkci fosforu
tam, kde je to jenom trochu možné, než ho potom složitě a draze odstraňovat. Jednoduchým řešením by byl zákaz používání
fosfátových pracích prostředků u všech (tedy i pro průmyslové
prádelny). Je zde ale složitá otázka politické průchodnosti tohoto
řešení. V oblasti mycích prostředků by bylo záhodno zintenzivnit
výzkum v bezfosfátové oblasti a zakázat nebo zpoplatnit produkci
fosfátů v těchto prostředcích.
Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci Výzkumného záměru
č. MSM6840770002.
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Phosphorus in washing powders and detergents (Slavíček,
M.)
Key words
phosphorus – washing powders – detergents
Phosphorus is an element which is present in the water in
organic or inorganic substances. Inorganic forms are orthophosphates and polyphosphates. Polyphosphates are the most
often form of occurrence. Phosphorus is an important biogenic
element and it can contribute to the eutrophication of water.
This is the reason for an accurate monitoring and evaluation of
the total phosphorus parameter. In the work, the investigation
of phosphorus and non phosphorus washing detergents use in
laundries and households is made. The phosphorus production
in washing processes in industrial laundries and in automatic
household washing up is estimated.

Tento článek je otevřen k diskusi do 31. března 2009. 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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1
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Studentská vědecká konference (SVK) je tradiční listopadovou
událostí v životě studentů i pracovníků ústavu. V tomto roce se
soutěže zúčastnilo jedenáct studentů s deseti soutěžními pracemi ve dvou sekcích. Jelikož by SVK, mimo jiné, měla studentům
umožnit zdokonalení jejich prezentačních dovedností, obě sekce
byly již tradičně přednáškové.
Soutěž v roce 2009 prokázala, že doby, kdy se u studentů
technických oborů nepředpokládala schopnost srozumitelně
a atraktivně prezentovat vlastní výsledky, jsou již minulostí.
Kvalita předložených prací v tištěné formě byla většinou na
výborné úrovni jak grafickým zpracováním, tak i po stránce
obsahové. V oblasti samotné prezentace se projevil důsledek
strukturovaného studijního programu, jehož součástí je nejen
zpracování samostatných projektů včetně obhajoby, ale také
např. specializovaný kurz prezentace odborných informací. Profil
absolventů ústavu tak reaguje na požadavky zaměstnavatelů,
kteří chtějí nejen odborně vzdělaného pracovníka, ale zároveň
požadují i schopnost prezentace problematiky směrem k veřejnosti, managementu apod.
Snaha o to, aby práce studentů byla maximálně využitelná
nejen ve výzkumu, ale také pro praktickou aplikaci, je patrná
i z témat soutěžních prací. Asi polovina prací má přímý aplikační
potenciál. Ať již se jedná o sledování ČOV s membránovým bioreaktorem, stanovení výtěžnosti bioplynu nebo výzkum kvality
srážkových vod, výsledky jsou vždy přímo využívány v rámci
spolupráce ÚTVP s průmyslovými partnery. Druhou polovinu
pak představují práce, které reagují na nové a aktuální výzvy
v oblasti technologie vody s převážně výzkumným uplatněním.
Sem patří problematika využívání metod molekulární biologie či
zkoumání stanovení a rozložitelnosti farmaceutických a kosmetických produktů.
Rozdíly mezi výkony jednotlivých soutěžících byly většinou velmi
malé, nebylo tedy jednoduché jednoznačně určit pořadí. Komise
v jednotlivých sekcích se shodly na následujícím pořadí:
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Technologie vody I
Veronika Kocková
Josef Drechsler a Martina
Říhová, Lada Uskobová
Martin Dobiáš,
Michal Lipták

Technologie vody II
Eva Sýkorová
Pavla Šmatová
Michaela Fabiánová
Lucie Doláková

Za úspěšný průběh soutěže chceme poděkovat Nadačnímu fondu
Veolia, který je dlouhodobým sponzorem SVK na Ústavu technologie vody a prostředí (ÚTVP). Příspěvek Nadačního fondu Veolia byl
rozdělen jako odměna mezi soutěžící a dlouhodobě motivuje studenty k prezentaci kvalitních prací. Dík patří také všem, kdo vedli
studenty v jejich vědecké činnosti a členům hodnotících komisí.
Poděkování patří také technickým pracovníkům ústavu, kteří se
věnují práci na řadě projektů a konečně i samotnému realizačnímu
týmu postgraduálních studentů, kteří zajistili technickou stránku
zdárného průběhu soutěže.
Vzhledem k tomu, že práce prezentované na SVK jsou do jisté míry
i průřezem současné činnosti ÚTVP, uvádíme také jejich anotace.

Sekce Technologie vody I:
Kvalita srážkových vod (oblast Strážné – Luční hora), KRNAP
Autor: Josef Drechsler a Martina Říhová, školitel: doc. Ing. Nina
Strnadová, CSc.
Práce se zabývá hodnocením kvality srážkových vod v Krkonošském národním parku v období květen–listopad 2009. Odběrová
místa byla zvolena v oblasti Strážné – Luční hora. Prakticky se jedná
o odběry srážkové vody na Luční hoře, Bufetu Na Rozcestí, Adolfce,
Friesovkách, Lahrbushi a v lomu ve Strážném. K hodnotícím ukazatelům patří organické látky, hodnota pH a konduktivita, vybrané
kationty a anionty, především sírany a dusičnany. Odběrová místa
představují zásobníky se stejnou definovanou sběrnou plochou, aby
bylo možné porovnávat i objem akumulované vody a vyhodnotit, zda
se některý ze zvolených profilů nachází např. ve srážkovém stínu.
Hodnotící intervaly jsou čtrnáctidenní. Vedle srážkové vody je pozor-
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Vítězce sekce Technologie vody II Evě Sýkorové předává cenu
předseda hodnotící komise doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Vítězce sekce Technologie vody I Veronice Kockové předává
cenu předsedkyně hodnotící komise doc. Ing. Nina Strnadová,
CSc.

nost zaměřena i na vodu povrchovou, resp. na hodnocení kvality
vody u pramene Labe a posléze jeho toku v Labském dole.

formě bioplynu. Materiály, které svou strukturou nejsou vhodné
pro míchané reaktory, mohou být fermentovány v nemíchaných
vsádkových reaktorech. Práce je zaměřena na sledování anaerobní
fermentace směsného organického materiálu, který byl již aerobně
předfermentován. V laboratorních modelech nemíchaných reaktorů byly sledovány vlivy množství inokula, zvlhčení a charakteru
zvlhčující kapaliny v několika fermentačních cyklech.

Využití kultivačních a molekulárně biologických metod v iden
tifikaci koliformních bakterií
Autor: Petra Kováčová, školitel: RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
Způsob izolace a stanovení celkového počtu mikroorganismů,
který je založený na schopnosti organismů růst na specifických
kultivačních médiích, jsou významné všeobecně používané metody. Tyto metody nám poskytují užitečné informace pro posouzení
jakosti vody a její kontrolu. Cílem této práce je izolace a identifikace mikroorganismů ve vodním prostředí pomocí kultivačních
a molekulárně biologických metod. Zaměřili jsme se na koliformní
bakterie.
Problematika stanovení CHSKCr v pevných vzorcích
Autor: Lada Uskobová, školitel: Ing. Jana Koubová
Chemická spotřeba kyslíku patří mezi důležité skupinové ukazatele organického znečištění ve vodách a bývá využita rovněž
ke stanovení organického podílu v kalech a v pevných vzorcích
nejrůznějšího původu. Stanovení CHSKCr těchto vzorků může být
s ohledem na charakter látek problematické a zatížené větší chybou. V rámci dlouhodobého mezinárodního projektu, konaného
pod záštitou Spanish National Research Council (CSIC), probíhá
testování za účelem nalezení vhodného postupu pro stanovení
CHSKCr v pevných vzorcích a ve vzorcích s vysokým podílem
suspendovaných látek. Tento příspěvek se zabývá představením
projektu a stanovením CHSKCr ve vzorcích, které zaslal organizátor
projektu.
Jakost vody v distribuční síti a ve vodojemech
Autor: Veronika Kocková, školitel: RNDr. Jana Říhová Ambrožová,
Ph.D.
Práca sa zaoberá problematikou udržania akosti pitnej vody
akumulovanej v distribučnej sieti a vo vodojemoch – Stochov, Nové
Strašecí, Tuchlovice a Lány. Taktiež sa dala pozornosť kontrole
technického zabezpečenia spomínaných vodojemov. Pri všetkých
vzorkách bol urobený komplexný mikrobiologický a hydrobiologický rozbor. Z mikrobiologického hľadiska sa venovala pozornosť
kultivovateľným organizmom so špecifikáciou rastu pri 22 °C
a 36 °C. Hydrobiologická stránka sa posudzovala mikroskopickým
stanovením biosestonu a abiosestonu.
Měření specifické aktivity mikroorganismů oxidujících sulfidy
Autor: Michal Lipták, školitel: doc. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Tato práce se zabývá kinetikou odstraňování redukovaných
sirných sloučenin z anaerobních systémů používaných pro čištění
odpadních vod a zpracování kalů včetně bioplynu. Studovanou
technologií je využití mikroaerobních podmínek k oxidaci redukovaných sirných sloučenin. Bylo experimentálně ověřeno použití
této technologie pro oxidaci sulfidických forem síry v reakční
směsi. Byla navržena metodika sledování specifické aktivity mikroorganismů oxidujících sulfidy a byly porovnány hodnoty aktivity
dosahované v různých anaerobních systémech.
Suchá fermentace organických materiálů
Autor: Martin Dobiáš, školitel: prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.
Vysokosušinová („suchá“) anaerobní fermentace je jednou z variant transformace odpadních organických materiálů na energii ve


Sekce Technologie vody II:
Separace vybraných léčiv z vody
Autor: Lucie Doláková, školitel: RNDr. Štěpánka Smrčková, Ph.D.
Ve vodách se kromě přírodních organických látek nachází také
stopová množství nejrůznějších organických látek antropogenního
původu, představujících značná zdravotní či ekologická rizika.
V této souvislosti je, vzhledem k jejich, byť v nízkých koncentracích, ale kontinuálnímu vstupu do životního prostředí, jejich
biologické aktivitě a schopnosti kumulace v ekosystému, pozornost věnována také léčivům a jejich metabolitům či konjugátům.
Je potřeba hledat nejen způsoby, jak tyto chemikálie odstraňovat
z odpadních vod, které patří mezi významné zdroje uvedeného
znečištění, ale současně také monitorovat jejich míru výskytu ve
vodním ekosystému.
Prezentovaná práce je zaměřena především na separaci několika vybraných léčiv ze směsného vodného roztoku s následnou
instrumentální analytickou metodou kvantitativního stanovení
HPLC/UV.
Přípravky pro osobní hygienu: screening chemického složení
a biologické rozložitelnosti
Autor: Pavla Šmatová, školitel: Ing. Hana Kujalová, Ph.D.
Práce je zaměřena na přípravky užívané pro osobní hygienu,
tzn. tekutá mýdla, sprchové gely, pěny do koupele, šampony atd.,
z hlediska jejich chemického složení a biodegradability. Vybrané přípravky byly charakterizovány pomocí hodnot CHSKCr, DOC, MBAS,
BiAS a poté byly podrobeny testování biologické rozložitelnosti.
Vzhledem k tomu, že uvedený typ přípravků není ve smyslu
právních předpisů řazen do kategorie detergentů, jejich uvádění
na trh nespadá do působnosti nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech. Proto ani limity pro
úplnou biologickou rozložitelnost, platné obecně pro detergenty,
nejsou právně závazné pro tyto přípravky. Cílem předložené práce
bylo jednak podat přehled aktuálně platných právních předpisů,
které se týkají přípravků pro osobní hygienu (pravidla pro uvádění
na trh, označování obalů, biodegradabilita, zdravotní nezávadnost
apod.), a jednak ověřit biologickou rozložitelnost náhodně vybraných výrobků tohoto druhu. Biodegradabilita byla posuzována na
základě testu biochemické spotřeby kyslíku v uzavřených lahvičkách dle ČSN ISO 10707. V rámci této práce byl také proveden
průzkum deklarovaného chemického složení přípravků pro osobní
hygienu, byly vytipovány nejběžnější složky a hledány rozdíly ve
složení jednotlivých druhů přípravků.
Stanovení biodegradability vybraných kvartérních pyridini
ových solí
Autor: Michaela Fabianová, školitel: Ing. Michal Cypris
Prezentovaná práce se zabývá stanovením biodegradability
vybraných kvartérních pyridiniových solí, z nichž některé lze na
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základě délky alkylového řetězce zařadit mezi kationtové tenzidy.
Pro stanovení byly použity dva testy, a to BSK test a CO2-headspace
test s použitím adaptovaného inokula. Inokulum bylo adaptováno
v laboratorních semikontinuálních modelech. Výsledky jsou poté
porovnány s předchozími naměřenými údaji z testů s neadaptovaným inokulem.
Test stanovení aktivního chloru postupem DPD-G
Autor: Eva Sýkorová, školitel: Ing. Ľubica Kollerová, CSc.
Cílem této práce je zjištění a charakterizace vlivu změny pořadí
přidávaných činidel na stanovení oxidu chloričitého postupem
DPD-G. Stanovení DPD-G je postup, který je doporučován pro

stanovení oxidu chloričitého za podmínek inaktivace ostatních
forem aktivního chloru glycinem. Postup DPD-G jsem modifikovala
čtyřmi obměnami pořadí jednotlivých činidel. Změny postupu byly
testovány na modelových vzorcích s obsahem aktivního chloru se
známou hodnotou pH. Závislost byla vyhodnocována v celé oblasti
viditelného spektra. Pro vyhodnocení bylo použito hodnocení parametrů kalibračních závislostí pro jednotlivé vlnové délky.
Ing. Martin Srb
e-mail: Martin.Srb@vscht.cz
Fotografie: Ing. Radek Vojtěchovský

Seminář Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích proběhne v Kongresovém centrum Veletrhy Brno dne
16. 3. 2010 od 9.00 hod.
Účastnický poplatek: 1 920,- Kč, členové CzWA 1 800,- Kč, státní správa 1 200,-Kč. Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH.
Info: ARDEC s.r.o., Údolní 58, 602 00 Brno
tel: +420-543 245 032, mobil: 602 805 760, e-mail: iva.hlavinkova@ardec.cz, info@ardec.cz

Ocenění prof. Ing. Jiřího Wannera, DrSc.
medailí prof. Emila Votočka
Od roku 1991 VŠCHT v Praze uděluje významným osobnostem
v oboru chemie medaili prof. Emila Votočky (viz box). Letos byl oceněn profesor Jiří
Wanner, který patří k uznávaným evropským
a světovým odborníkům v oblasti čištění
odpadních vod. Jeho profesní kariéra je úzce
spojena s VŠCHT Praha, kde studoval v letech
1972–1981 v inženýrském studiu a v rámci
vědecké aspirantury a od roku 1981 zde
působí jako pedagog. Ve výzkumné práci se
zabývá biologickým čištěním odpadních vod,
zejména se zaměřením na populační dynamiku mikrobiálních společenství používaných
v biofilmových reaktorech a v aktivačním procesu včetně využití
matematických modelů, biologické odstraňování sloučenin dusíku a fosforu z odpadních vod, separaci aktivovaného kalu, řízení
sedimentačních vlastností a konstrukci dosazovacích nádrží. Je
autorem řady anglicky psaných monografií, stovek odborných
článků, řešitelem mezinárodních projektů a o jeho renomé svědčí
i to, že působil jako hostující profesor na univerzitách v Austrálii,
USA, Itálii, Nizozemí i dalších zemích.
Profesor Emil Votoček
Mimořádný vzestup úrovně výuky chemie
a vědeckého výzkumu na pražské polytechnice v první třetině dvacátého století je spojen s působením Emila Votočka, který zde
byl od roku 1895 asistentem, od roku 1905
docentem a v roce 1907 se stal profesorem
experimentální anorganické a organické
chemie.
Jeho vědecká činnost, která zasahovala
do oblasti organické, anorganické a analytické chemie, přinášela řadu let světový
ohlas české chemii. Spolu s Jaroslavem
Heyrovským, profesorem chemie na Univerzitě Karlově a nositelem
Nobelovy ceny za chemii (1959), založil v roce 1929 reprezentační
časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications, který dodnes přináší vědecké práce českých a zahraničních chemiků
v anglickém jazyce. Profesor Votoček byl vynikajícím pedagogem.
Jeho učebnice anorganické a organické chemie zůstaly nepřeko-

O vysokých odborných a manažerských schopnostech svědčí
jeho dlouholeté aktivní působení v předsednictvu nejprestižnějších mezinárodních organizací zaměřených na vodu: European
Water Association (EWA) a International Water Association (IWA).
Obě tyto mezinárodní profesní organizace významným způsobem
ovlivňují šíření informací, zaměření výzkumu
i globální strategická rozhodnutí v oblasti
vodního hospodářství. V období 2005–2007
vykonával velice prestižní funkci presidenta
EWA, jako první Čech i první zástupce tzv.
východní Evropy v historii této organizace.
Je držitelem několika prestižních ocenění, v roce 1995 získal Cenu Körberovy
nadace (SRN) za evropskou vědu za projekt Použití genových sond a mikrosond
v ochraně životního prostředí a v lékařství. V roce 2008 pak medaili Williama
Dunbara Evropské asociace pro vodu za výzkumné práce na
poli biologického čištění odpadních vod a aktivity při prosazování mezinárodního vědeckého rozvoje, výzkumu a vzdělávání.
Význam profesora Wannera na české vědecké scéně dokládá jeho
členství v prestižním Klubu českých hlav, sdružujícím významné
osobnosti aktivně pracující v oblasti vědy a techniky nebo mající
o rozvoj vědy a techniky mimořádné zásluhy.
-všchtnány po celá desetiletí a těžilo z nich několik generací chemiků.
Zásadní význam mají dodnes jeho zásahy do oblasti českého
chemického názvosloví.
Aktivita profesora Votočka byla unikátní nejen
v oblasti chemických věd.
Jeho záliby v lexikografii
a frazeologii, podpořené
četným cestováním, vyústily v řadu odborných překladů a zejména v několik
slovníků, např. česko-francouzský nebo šestijazyčný
česko-německo-anglickoitalsko-latinsko-francouzský. Profesor Votoček hrál na několik hudebních nástrojů a sestavil
obsáhlý hudební slovník. Složil asi 70 uznávaných hudebních děl
– písní a skladeb pro klavír a malé soubory.
http://www.vscht.cz/homepage/soucasti/historie/emil_votocek

Listy CzWA

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

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda,
Ing. Karel Hartig, CSc., doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc.,
Ing. Petr Prax, Ph.D, Ing. Milan Přibyl, Ph.D, Dr.-Ing. Radovan
Šorm, Ing. Václav Hammer, Ing. Karel Pryl.

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

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA
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Chemická úpravna vody v elektrárně
Ledvice
Energetická skupina ČEZ v rámci obnovy výrobních zdrojů realizuje
v současné době výstavbu prvního nadkritického zdroje v elektrárně
v Ledvicích. Nový zdroj o výkonu 660 MWe je nejen realizací nejmodernější elektrárny ve střední Evropě, ale také největší domácí investicí
skupiny ČEZ v objemu více než 30 miliard korun. Vzhledem k jejímu
umístění do areálu stávající elektrárny klade výstavba enormní požadavky nejen na dispoziční řešení, ale také na harmonogram výstavby.
Firma VWS MEMSEP byla pro tento projekt vybrána jako dodavatel obchodního balíčku OB11 - Chemická úpravna vody. Tento
balíček byl prvním významným technologickým celkem, jehož realizace byla v Ledvicích zahájena. Jeho úspěšné dokončení, zejména
zprovoznění jednotlivých technologických zařízení v rámci PS 12
– chemická úpravna vody a PS 14 – úpravna chladící vody, bylo
nutnou podmínkou jak pro zahájení přípravných prací pro výstavbu
klíčových technologií, tak i pro splnění požadavku nepřerušeného
provozu stávajících bloků po celou dobu výstavby. Z těchto důvodů
byl projekt pod drobnohledem všech subjektů účastnících se výstavby
NZ a zároveň sloužil jako testovací a referenční projekt pro ostatní
obchodní balíčky.
Cílem VWS MEMSEP proto bylo nejen provést dílo požadované
kvality, ale také dodržet termíny realizace a předat včas štafetový kolík
výstavby pro zahájení stavby nového zdroje. Za pouhých dvanáct
měsíců od podpisu smlouvy dokázal VWS MEMSEP nejen vypracovat
projektovou dokumentaci a postavit novou halu chemické úpravny
vody, ale také dodat, namontovat a zprovoznit úpravnu vody tak, že
bylo možné odstavit a demontovat původní CHÚV II zabírající místo
pro výstavbu nového zdroje.
Obchodní balíček OB11 se skládá ze tří provozních souborů.
Technologická zařízení souboru PS12 zajišťují výrobu přídavné
vody pro napájení parních kotlů v množství max. 210 m3/h. Surová
voda je přiváděna ze dvou zdrojů - z Labe nebo alternativního zdroje
z nádrže Všechlapy. V souladu s koncepčním projektem je odstraňována většina suspendovaných látek a podstatný podíl organického
znečištění čiřením v kyselé oblasti, následně filtrována na pískových
filtrech a demineralizována na ionexech.
Čiření vody pro demineralizační linku probíhá ve dvou jednotkách
čiřičů Actiflo® APW3, každá o nominálním výkonu 115 m3/h. Kompaktní technologie Actiflo® v sobě kombinuje výhody zátěžové
koagulace a usazování v lamelové nádrži. Díky přídavku mikropísku
do upravované vody během čiřícího procesu je výrazně urychlena
tvorba vloček a zejména jejich následná sedimentace. Hydraulická
doba zdržení v reaktoru je tak výrazně zkrácena. Technologie má
řadu provozních výhod, např. rychlý náběh i odstavení a především
vysokou flexibilitu v reakci na změnu průtočného výkonu i kvality
surové vody.
Před demistanicí je čiřená voda filtrována na třech pískových filtrech
o průměru 3000 mm. Nominální výkon každého filtru je 70 m3/h.
Pro demineralizaci je aplikována dvoustupňová technologie s plnými kolonami s provozem shora dolů a s protiproudou regenerací.
Z vody za katexovým stupněm je v rámci každé linky odstraněn CO2
v provzdušňovací věži. Demineralizační linky pracují v zapojení 2+1,
při plném zatížení jednotek 3+0. Nominální výkon jedné linky je 70
m3/h. Směs demivody a katexovaného vratného kondenzátu je dočišťována na dvojici směsných filtrů o nominálním průtoku 210 m3/h.
Vedle výroby napájecí vody pro stávající bloky a v budoucnu i pro
nový zdroj jsou součástí PS12 i další dílčí provozní soubory – úprava
teplárenského vratného kondenzátu, úprava turbínového kondenzátu
pro bloky B2, B3, nádrže a stáčení chemikálií a zásobní nádrže demivody a kondenzátu.
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Provozní soubor PS 13 obsahuje úpravu turbinového kondenzátu pro
nový zdroj. Kondenzát je upravován na třech filtrech pracujících paralelně v zapojení 3+0, obsahujících směsné lože silně kyselého katexu
a silně bazického anexu. Před směsnými filtry jsou předřazeny filtrační
katexy pro zachycení železa a ostatních mechanických nečistot.
V provozním souboru PS14 je připravována voda pro doplňování
chladícího okruhu nového zdroje. Úprava přídavné chladící vody je
dimenzována na max. 1400 m3/h. Požadovaný výkon je zajištěn instalací
čtyř čiřičů Actiflo® APW4, každá o nominálním výkonu 350 m3/h.
Jako každá nová technologie byla i technologie zátěžového čiření
v provedení Actiflo® od počátku provázena nedůvěrou. Rezervovaný
postoj investorů k novým moderním řešením je vyvolán často obavami o zajištění bezproblémové funkce neznámé technologie, o zajištění
servisu nebo náhradních dílů, přičemž informace o provozu takové
technologie z mnoha desítek zahraničních referencí pro ně nejsou
přesvědčující. VWSM MEMSEP nabízel technologii Actiflo® již na
projekt „Komplexní obnova elektrárny Tušimice II“. V rámci výběrového řízení však byly na straně zadavatele prezentovány pochybnosti
a obavy z nové technologie a výsledkem byl neúspěch ve výběrovém
řízení.
Díky cílené osvětové činnosti, která zahrnovala nejen technické
prezentace nového typu čiření v rámci různých seminářů a návštěvy
provozovaných instalací v zahraničí, ale také předvedení mobilní
testovací jednotky v ČR, se podařilo seznámit se zátěžovým čiřením
širší odbornou veřejnost. Kompaktní technologie Actiflo® tak byla
v konečné fázi preferována zpracovatelem koncepčního projektu pro
předúpravu vody pro CHÚV v Ledvicích , přičemž jedním z hlavních
důvodů pro tuto volbu byly minimální prostorové nároky této technologie v porovnání s klasickým řešením.
Vhodnost zařazení této technologie byla ještě před vypsáním zakázky dlouhodobě ověřována na pilotní mobilní jednotce s nominálním
průtokem 40 m3/h přímo v lokalitě elektrárny Ledvice. Zkušenosti
z těchto testů byly následně využity při optimalizaci návrhu čiřiče.
Přes toto všechno se při uvádění do provozu projevila nedůvěra až
averze vůči technologii a jejímu dodavateli, mnohdy živená neúspěšnou

Obr. 1. V grafu jsou uvedeny týdenní hodnoty mezi 21.–28. 11. 2009.
Nejvyšší červená křivka grafu znázorňuje hodnoty Fe v μg/l měřené
za pískovým filtrem, prostřední zelená křivka hodnotu za anexem
a spodní modrá pak hodnoty železa za směsným filtrem (garantovaná
hodnota za pískovými filtry je 150 μg/l a za směsnými filtry 5 μg/l).
Srovnávacím měřením nezávislou organizací byla také ověřena
a potvrzena přesnost in line měřících přístrojů.
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konkurencí. Tento postoj se projevil zejména v etapě zprovozňování
technologie zveličováním nedostatečné účinnosti technologie čiření při
odstraňování železa, jehož obsah byl smluvně určen jako dílčí garantovaný parametr. Přitom bylo zřejmé, že díky celkovému chemickému
složení zdrojové vody, relativně nízkému přirozenému obsahu železa
ve zdrojové vodě a nakonec i požadavku provozovatele na použití železitého koagulantu, bude dosažení tohoto parametru problematické.
Tento postoj se zdá málo pochopitelný hlavně z toho důvodu, že za
tímto stupněm čiření následují další stupně úpravy vody, a překročení stanoveného limitu tak má nevýznamný vliv jak na výslednou
kvalitu přídavné vody, tak na průtočné nebo bilanční charakteristiky
technologie.
Přestože se průměrné hodnoty obsahu železa v čiřené vodě pohybovaly v průměru kolem garantované hodnoty 0,4 mg/l a kvalita výstupní vody za demineralizační linkou splňovala požadované parametry
z hlediska anorganického složení i z hlediska redukce obsahu CHSK,
nebyla dosahovaná účinnost pro provozovatele přijatelná.
Ve snaze vyhovět provozovateli jsme se v první fázi uvádění do
provozu soustředili na řešení tohoto pseudoproblému. Za plného provozu stávajících bloků bylo vyzkoušeno několik variant chemického
režimu včetně úpravy pH a úpravy dávky koagulantu (z chemických
rozborů je více než zřejmé, že vyšší hodnoty železa v čiřené vodě jsou
způsobeny vnesením do systému touto cestou). Tyto úpravy vedly sice
ke snížení obsahu Fe za čiřením, ale za cenu zhoršení kvality vody na
výstupu za směsnými filtry.
Proto dodavatel VWSMEMSEP provedl, vědom si garančních,
smluvních ale i finančních komplikací, zásadní rozhodnutí „obětovat“
dílčí a mezistupňový garantovaný parametr obsah železa v čiřené vodě
a plně se soustředit na maximální kvalitu výsledné vody na výstupu ze
směsných filtrů a dodat provozovateli technologii, která bude spolehlivě plnit její základní cíl, a to napájení nového nadkritického bloku.
V tomto rozhodnutí nám pomohlo logické členění obchodních balíčků
vyhlašovatele, kdy jsme jako jediný dodavatel ručili za technologii jako
celek od čerpání surové vody po výstupní parametry za SF.
Po přijmutí zásadního rozhodnutí byl ověřován vliv alkalizace
zdrojové vody při nižších hodnotách alkality na účinnost čiření a na
účinnost filtrace v období standardní kvality surové vody. Výsledkem
těchto zkoušek byla instalace dávkovacího zařízení pro alternativní
úpravu a řízení pH surové vody a čiřené vody před pískovými filtry.
Dále bylo optimalizováno složení filtrační náplně pískových filtrů.
Tímto řešením byla výrazně zvýšena účinnost filtrace a reálně sledované hodnoty obsahu železa na výstupu z filtrů jsou trvale hluboko
pod garantovaným limitem. Zároveň byla zachována nebo i mírně
zlepšena vysoká účinnost kyselého čiření na odstraňování organických
látek, které způsobují vyšší vodivost kotelní vody.
Vzhledem k tomu, že od uvedení do provozu uplynul již téměř rok,
bylo možné vyhodnotit a porovnat provozní parametry a konkrétně

pak parametr obsahu železa v různých fázích technologie předúpravy
a demineralizace. Pro ilustraci jsou v grafu uvedeny náhodně vybrané hodnoty získané kontinuálním měřením na provozním in-line
analyzátoru železa (kompletní data získaná v průběhu šesti měsíců
zkušebního provozu jsou k dispozici u autora tohoto příspěvku).
Jak opakovaně dokazují zahraniční studie i nepřeberné zkušenosti
každého provozovatele, lze u technologických zařízení podobného
typu dosáhnout až o 50 % lepších provozních výsledků než při
uvádění do provozu, přičemž velkou roli hraje zvyšování kvalifikace
a každodenní získávání zkušeností obslužného personálu.
Dlouhodobým provozem technologie zátěžového čiření Actiflo®
v elektrárně Ledvice byly prokázány její přednosti a zároveň byla
potvrzena role VWS MEMSEP s.r.o. jako profesionálního a spolehlivého dodavatele technologických zařízení pro úpravu vody
v energetice.
Ing.Pravoslav Liška
pravoslav.liska@veoliawater.com
VWS Memsep s.r.o.
U Nikolajky 13, 150 00 Praha 5
Tab. 1. Provozní parametry čiření
Surová voda

Čiřená voda.

měsíc

ChSKMn

Fecelk.

ChSKMn

Fecelk.

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

mgO2.l-1
6,81
8,14
7,44
7,19
6,76
5,60

mg.l-1
0,84
0,43
0,32
0,28
0,27
0,29

mgO2.l-1
1,51
1,82
1,67
1,54
1,79
1,22

mg.l-1
0,478
0,501
0,619
0,705
0,6
0,57

Účinnost na
odstranění
organických
látek
%
77,15
77,71
77,42
78,81
73,52
78,21

Tab. 2. Bilance spotřeby chemikálií
měsíc

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Skutečná hodnota
celkové spotřeby
100% HCl

Skutečná hodnota
celkové spotřeby
100% NaOH

Skutečná hodnota
spotřeby 100%
NaOH
pro alkalizaci
g/m3 vyrobené vody g/m3 vyrobené vody g/m3 vyrobené vody
216,0
213,2
10,2
200,0
197,5
9,5
209,0
206,9
10,4
207,0
204,6
10,1
208,0
206,4
10,7
225,3
218,2
9,9

Tab. 3. Provozní parametry filtrace a demistanice
měsíc
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

KNK4,5
mmol.l-1
0,62
0,72
0,69
0,64
0,61
0,58
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VPF
ChSKMn
mgO2.l-1
1,58
1,82
1,52
1,50
1,58
1,34

Fecelk.
mg.l-1
0,112
0,069
0,072
0,10
0,10
0,08

Katexy DL
KNK4,5
Fecelk.
mmol.l-1
µg.l-1
2,38
9,0
2,83
4,0
3,28
6,0
3,44
7,0
3,36
12,0
3,54
6,0

el.vod.
µS.cm-1
0,13
0,13
0,15
0,14
0,18
0,23

Anexy DL
SiO2
µg.l-1
5,0
4,0
5,0
4,88
3,63
3,16

Fecelk.
µg.l-1
4,0
2,0
3,0
3,0
6,0
4,0

el.vod.
µS.cm-1
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,06

SF
SiO2
µg.l-1
5,0
4,0
4,0
4,47
4,76
5,51

Fecelk.
µg.l-1
5,0
3,0
4,0
3,0
6,0
3,0
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Možnosti uskladnenia
anoxickej granulovanej
biomasy v denitrifikačnom
USB reaktore
Ivana Jonatová, Katarína Galbová, Miloslav Drtil,
Lenka Babjaková, Petra Pagáčová
Kľúčové slová
postdenitrifikácia – USB reaktor – anoxická granulovaná biomasa
– uskladnenie anoxickej granulovanej biomasy

Súhrn

Príspevok popisuje vplyv krátkodobých (pol až 2-mesačných)
a dlhodobých (polročných) odstávok na anoxickú granulovanú
biomasu a na opätovné sprevádzkovanie post-denitrifikačného USB
reaktora. V prípade dočasného odstavenia USB reaktora z prevádzky je potrebné anoxickú granulovanú biomasu uskladniť tak, aby si
zachovala svoju štruktúru, sedimentačné vlastnosti, vysokú aktivitu
a aby nebolo potrebné ju po každej odstávke nanovo granulovať.
Anoxická granulovaná biomasa si zachovala štruktúru dobre sedimentujúcich granúl s vysokou aktivitou pri nasledovných spôsoboch
uskladnenia: po polročnom anaeróbnom uskladnení pri 6–8 oC, po
polmesačnom anaeróbnom uskladnení pri 18–20 oC, po 1,5-mesačnom uskladnení v endogénnych anoxických podmienkach pri
18–20 oC (redukovaný prítok s NO3-N do reaktora, ale bez externého
organického substrátu). K rozpadu granúl a strate sedimentačných
vlastností biomasy došlo po polročnom anaeróbnom uskladnení pri
18–20 oC a po 2-mesačnom uskladnení v endogénnych anoxických
podmienkach pri 18–20 oC.
u

1. Úvod
Práca sa zaoberá možnosťami využitia USB (upflow sludge blanket)
reaktorov s vysokými koncentráciami anoxickej granulovanej biomasy
pri zaradenej denitrifikácii dusičnanov (NO3-N=20 mg/l) z odpadových vôd (bližšie k technologickej schéme takejto ČOV v [1,2]). USB
je reaktor s kalovým lôžkom a g/l/s separátorom, je pretekaný zdola
nahor a využíva sa v ňom denitrifikujúca biomasa, ktorá má schopnosť
za špecifických podmienok tvoriť objemné a dobre sedimentujúce
granule [3,4]. Princípom anoxickej granulácie je postupné zvyšovanie
objemového Bv a hydraulického γ zaťaženia, na základe čoho dochádza k vyplavovaniu ľahkej vločkovitej biomasy z inokula. Za týchto
„stresových“ podmienok je prirodzenou vlastnosťou biomasy vytvárať
aglomeráty vo forme niekoľko mm granúl [1-4].
Táto práca nadväzuje na experimenty, ktoré sa venovali zvládnutiu anoxickej granulácie v post-denitrifikačnom USB reaktore
[1,2], výberu vhodného externého organického substrátu (metanol,
G-fáza) [1,2] a vykultivovaniu anoxickej biomasy z rôznych druhov
inokúl (pričom najmä anaeróbna granulovaná biomasa sa ukázala ako
optimálne inokulum [5,6,7]). Cieľom tohto experimentu bolo nájsť
riešenie reálneho prevádzkového problému: po zvládnutí anoxickej
granulácie a vykultivovaní granulovanej biomasy s výnimočnými
vlastnosťami je nutné poznať, ako s touto biomasou nakladať, keď denitrifikačný USB reaktor odstavíme dočasne z prevádzky. Táto biomasa
totiž nie je bežne k dispozícii z iných ČOV ako napr. aktivovaný kal
z biologického stupňa alebo anaeróbne stabilizovaný kal z kalového
hospodárstva ČOV. V prípade využitia tohoto reaktora na ČOV bude
potrebné granulovanú biomasu uskladniť tak, aby si zachovala svoju
štruktúru, výnimočné sedimentačné vlastnosti a vysokú aktivitu,
t.j. aby po každej odstávke, či už niekoľko týždňovej alebo niekoľko
mesačnej, nebolo nutné granulovať nanovo (na otázku „prečo nie?“ je
jednoduchá odpoveď: proces je technologicky relatívne komplikovaný, vyžaduje zvýšenú pozornosť a vzdelanosť obsluhy a najmä, trvá
niekoľko týždňov [1-6]).

10 cm a 15 cm. V jednotlivých testoch boli pre uskladnenie použité
anoxické granulované kaly pôvodne vygranulované z anaeróbneho
granulovaného inokula z IC reaktora (bližšie v [5,6]). Pre denitrifikáciu bol využívaný ako externý organický substrát metanol. Modelová
odpadová voda obsahovala NaNO3 (20 mg/l N), KH2PO4 (1 mg/l P)
a zdroj organického uhlíka (metanol; CHSK : NO3-N = 6). Analytické
stanovenia sa vykonávali podľa [8].

3. Výsledky a diskusia
Situácie, kedy sa na ČOV môže dočasne odstaviť z prevádzky zaradený post-denitrifikačný USB reaktor s anoxickou granulovanou
biomasou, môžu byť nasledovné:
- musí sa odstaviť:
táto situácia nastane pri akejkoľvek poruche v USB reaktore. Tieto
odstávky budú reálne len krátkodobé (maximálne niekoľko hodín
alebo dní, pokiaľ nedôjde k oprave),
- môže sa odstaviť:
→ denitrifikácia v samotnej aktivácii je tak účinná, že koncentrácie
Ncelk, resp. NO3-N už po aktivácii sú nižšie než požaduje Rozhodnutie (napr. Ncelk pod 10, resp. 15 mg/l),
→ v zime pri teplote odpadovej vody pod 12 oC sú podľa slovenskej
legislatívy (Nar.vlády 296/2005 Z.z.) požiadavky na odtokové
koncentrácie Ncelk menej prísne,
→ v priebehu týždňa, resp. mesiaca kolíšu zaťaženia na ČOV (napr.
víkendy vers. pracovné dni alebo nárazové alebo kampaňovité
vypúšťanie vôd z priemyslu napojeného na verejnú stokovú sieť).
Obdobne kolíše aj kvalita vyčistenej vody (pár dní sú koncentrácie
Ncelk a NO3-N vyššie, potom sú zas nižšie),
→ v aktivácii dôjde napr. vplyvom preťaženia alebo zlej obsluhy
k zastaveniu/spomaleniu nitrifikácie a v odtoku po aktivácii nie
je čo denitrifikovať.
Vo všetkých týchto scenároch je logické, ak obsluha odstaví na nevyhnutne potrebnú dobu zaradenú denitrifikáciu z prevádzky a ušetrí
energiu na čerpanie/miešanie a najmä ušetrí na externom organickom
substráte (metanole). Odstávky môžu byť krátkodobé (niekoľko dní,
týždňov), ale môžu trvať aj niekoľko mesiacov. Anoxickú granulovanú biomasu je nutné uskladniť tak, aby si zachovala svoje jedinečné
vlastnosti aj po opätovnom spustení USB reaktora. Odstávky boli
modelované nasledovne:
- anaeróbne uskladnenie:
vypne sa čerpanie odpadovej vody s NO3-N aj externého organického substrátu do USB reaktora. Následne biomasa v priebehu
pár desiatok minút endogénne odstráni NO3-N a zostane v reaktore
v anaeróbnych podmienkach,
- endogénne anoxické uskladnenie:
ponechá sa čerpanie odpadovej vody s NO3-N, ale nedávkuje sa
externý organický substrát do USB reaktora. Prítok do reaktora sa
udržuje čo najnižší, ale zároveň taký, aby v odtoku boli anoxické
podmienky, ktoré sme si interne stanovili ako koncentrácia NO3-N +
+ NO2-N na úrovni 5 mg/l.
Kritériá opätovného spustenia USB reaktora boli pre všetky experimenty rovnaké:
• opätovné spustenie USB reaktora bude pri Bv = 50 až 75 %
z Bv,max pred odstávkou,

2. Experimentálna časť
Overenie vplyvu odstávky na anoxickú granulovanú biomasu bolo
realizované v laboratórnych USB reaktoroch (obr. 1a a 1b), ktoré mali
tvar valca s reakčným objemom 3,22 l a 4,2 l, s vnútorným priemerom
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Obr. 1. a) Laboratórny model jedného z USB reaktorov, b) USB
reaktor s nádržou na modelovú odpadovú vodu
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• Bv sa bude postupne zvyšovať až na hodnotu Bv,max pred odstávkou, pričom k zvýšeniu dôjde po tom, čo koncentrácia NO3-N +
+ NO2-N v odtoku klesne pod 5 mg/l,
• prítoková koncentrácia NO3-N a metanolu
bude rovnaká ako v období pred odstávkou
(20 mg/l NO3-N); pomer CHSKmetanol:
: NO3-N = 6,
• experiment sa ukončí, keď zaťaženie Bv sa
dostane na úroveň Bv,max pred odstávkou
a denitrifikácia bude tak účinná, že v odtoku bude NO3-N + NO2-N pod 3 mg/l.

Dlhodobé (polročné) uskladnenie
anoxickej granulovanej biomasy
v anaeróbnom stave pri 18–20 oC

Obr. 2. a) Priebeh Bv a zmeny vstupných cin a výstupných cout koncentrácií NO3-N počas
prevádzky po odstávke, b) Priebeh zmeny Xc v reaktore a NL na odtoku počas prevádzky
po odstávke. γ v m3/m2.h = kgCHSK/m3.d/7

V tomto experimente sa simulovala situácia, že post-denitrifikačný USB reaktor
s granulovanou biomasou sa dlhodobo odstaví
pri teplotách na úrovni letných teplôt bez
žiadneho zásahu obsluhy. Anoxická granulovaná biomasa pred odstávkou denitrifikovala
v USB reaktore pri nasledovných parametroch
(všetko parametre dosahované pri laboratórnej
teplote cca. 20 oC):
• Bv,max = 22,4 kgCHSK/m3.d, γmax = 3,2 Obr. 3. a) Priebeh Bv a zmeny vstupných c a výstupných c koncentrácií NO -N počas
in
out
3
m3/m2.h, hydraulická zdržná doba θ = 0,13 prevádzky po odstávke, b) Priebeh zmeny Xc
v reaktore a NL na odtoku počas prevádzky
hod,
po odstávke. γ v m3/m2.h = kgCHSK/m3.d/7
• koncentrácia anoxickej granulovanej biomasy v reaktore = 31 g/l (vztiahnuté na
celý objem USB reaktora), kalový index
anoxickej granulovanej biomasy KI = 15
ml/g, zónová sedimentačná rýchlosť uv =
= 7,5 m/h.
Po odstávke bol USB reaktor znovu spustený do prevádzky (obr. 2) a prítok do reaktora bol nastavený tak, aby Bv = 0,5 . 22,4 =
= 11,2 kgCHSK/m3d. Pri tomto Bv hodnota Bx
bola na úrovni 0,77 kgCHSK/kg.d a γ = 1,58
m3/m2.h (θ = 0,27 h). Pri takto nastavenom
zaťažení sa biomasa ani len nepriblížila k pô- Obr. 4. a) Priebeh Bv a zmeny vstupných c a výstupných c koncentrácií NO -N počas
in
out
3
vodnej aktivite. Prvý týždeň bola účinnosť prevádzky po odstávke, b) Priebeh zmeny Xc v reaktore a NL na odtoku počas prevádzky
denitrifikácie na úrovni 25 %, druhý týždeň po odstávke. γ v m3/m2.h = kgCHSK/m3.d/7
sa pohybovala v rozmedzí 25–50 %. Preto sme
po 12 dňoch ešte viac znížili Bv na 5 kgCHSK/
m3.d. Pri tomto Bv sa síce dosiahla účinnosť denitrifikácie 75 %, ale
m2.h; zdržná doba θ = 0,31 h). Teplota v reaktore sa po opätovnom
reaktor sa dostal v podstate do tých istých podmienok ako pri prvom
spustení do prevádzky udržiavala na 18 – 20 oC. Ako vyplýva z obr. 3,
nábehu a primárnej granulácii. Granule sa počas odstávky rozpadli;
kal si zachoval vysokú aktivitu. Do 8 dní sa dosiahlo pôvodné Bv,max
z veľkých 3–5 mm hnedých granúl vznikli malé cca 1 mm čierne
pred odstavením (!); je zrejmé, že granulovaná biomasa si „pamätala“
aglomeráty a vločky (zónové sedimentačné rýchlosti uv na úrovni
metanol ako externý organický substrát. Navyše, biomasa si zachovala
2 m/h). Biomasa stratila pôvodnú aktivitu a po tomto uskladnení bola
štruktúru veľkých 3–6 mm granúl, ktoré vynikajúco sedimentovali
na opätovnú denitrifikáciu minimálne použiteľná.
(uv zostali na úrovni 6–9 m/h; KI od 15 do 23 ml/g) a nevyplavovali
Účinnosť denitrifikácie sa len pomaly zvyšovala a aj to len pod
sa. Odtokové koncentrácie NL boli až na jednu hodnotu pod 10 mg/l
vplyvom novo vznikajúcej anoxickej biomasy. Táto biomasa ale nebola
(obr. 3b). Koncentrácia biomasy Xc počas odstávky klesla o 31 %
vygranulovaná a pri daných Bv a γ sa čiastočne vyplavovala (obr. 2b).
(z 29 g/l na 20 g/l) a počas 10 dní experimentu veľmi rýchlo dorástla
Rast novej anoxickej biomasy bol vizuálne pozorovateľný; pôvodný
až na 23 g/l. Pre porovnanie: pri 18–20 oC odstávke (kap. 3.1) klesla
kal zostával čierny, nová biomasa bola sivohnedá. V podstate bolo
Xc až o 53 %.
potrebné po takejto odstávke USB reaktor znovu anoxicky vygraKrátkodobé (0,5 mesačné) uskladnenie anoxickej
nulovať. Koncentrácia biomasy Xc počas odstávky klesla až o 53 %
granulovanej biomasy v anaeróbnom stave pri 18–20 oC
(z 31 g/l na 14,5 g/l a počas 17 dní opätovného nábehu sa v podstate
Anoxická granulovaná biomasa pred odstávkou denitrifikovala
nemenila; obr. 2b).
v USB reaktore pri nasledovných parametroch:

Dlhodobé (polročné) uskladnenie anoxickej granulovanej
biomasy v anaeróbnom stave pri 6 oC

V tomto experimente sa simulovala situácia, že USB reaktor s granulovanou biomasou sa dlhodobo odstaví pri teplotách na úrovni
zimných teplôt bez žiadneho zásahu obsluhy (vypne sa čerpanie
prítoku aj externého organického substrátu do reaktora).
Granulovaná biomasa pred odstávkou denitrifikovala pri nasledovných parametroch:
• Bv,max = 18,6 kgCHSK/m3.d , γ max = 2,6 m3/m2h, Θ v reaktore =
= 0,17 hod,
• koncentrácia anoxickej biomasy v reaktore = 29 g/l, KI = 25 ml/g,
uv = 9 m/h.
USB reaktor bol po odstávke spustený do prevádzky tak, že Bv =
= 0,5 . Bv,max = 9,3 kgCHSK/m3d (Bx = 0,47 kgCHSK/kg.d; γ = 1,31 m3/
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• Bv,max = 18,6 kgCHSK/m3.d , γ max = 2,6 m3/m2h, Θ v reaktore =
= 0,17 hod,
• koncentrácia anoxickej biomasy v reaktore = 23 g/l, KI = 15 ml/g,
uv = 9 m/h.
USB reaktor bol odstavený z prevádzky a biomasa bola uskladnená
bez miešania v anaeróbnych podmienkach po dobu 15 dní. Následne
bol reaktor znovu spustený do prevádzky tak, že prítok do reaktora
bol na úrovni Bv = 0,75 z Bv,max pred odstávkou (Bv = 0,75 . 18,6 =
= 14 kgCHSK/m3d; Bx = 0,6 kgCHSK/kg.d; γ = 1,99 m3/m2.h; θ =
= 0,2 h). Teplota v reaktore aj po opätovnom spustení do prevádzky
bola na úrovni 18–20 oC.
Ako vyplýva z obr. 4, kal si zachoval relatívne vysokú aktivitu,
aj keď až 9 dní trvalo, kým bolo možné zvýšiť Bv na Bv,max pred
odstávkou. Granulovaná biomasa si „pamätala“ metanol ako externý
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organický substrát a zachovala si štruktúru
veľkých 3–6 mm granúl (uv a KI zostali na
úrovni 7,8–8,5 m/h, resp. 12–15 ml/g). Odtokové koncentrácie NL boli nízke (až na jednu
hodnotu pod 10 mg/l). Koncentrácia biomasy
Xc počas 15-dňovej odstávky klesla nepatrne
(z 23 na 22 g/l) a počas 2 týždňov experimentu
vzrástla na 25 g/l.

Krátkodobé (1,5-mesačné)
uskladnenie anoxickej granulovanej
biomasy v endogénnych anoxických
podmienkach pri 18–20 oC

Obr. 5. a) Priebeh Bv a zmeny vstupných cin a výstupných cout koncentrácií NO3-N počas
prevádzky po odstávke, b) Priebeh zmeny Xc v reaktore a NL na odtoku počas prevádzky
po odstávke. γ v m3/m2.h = kgCHSK/m3.d/7

Anoxická granulovaná biomasa pred odstávkou denitrifikovala v USB reaktore pri
nasledovných parametroch:
• Bv,max = 18,6 kgCHSK/m3.d, γ max = 2,53
m3/m2, Θ v reaktore = 0,16 hod,
• koncentrácia anoxickej biomasy v reaktore
= 25 g/l, KI = 12 ml/g, uv = 8,5 m/h.
Počas odstávky bol minimálny prítok odpadovej vody s NO3-N do USB reaktora ponechaný, ale odstavilo sa čerpanie metanolu. Granulovaná biomasa tak bola uskladnená v endogénnych anoxických podmienkach po dobu
45 dní. Následne bol reaktor znovu spustený Obr. 6. a) Priebeh Bv a zmeny vstupných c a výstupných c koncentrácií NO -N počas
in
out
3
do prevádzky tak, že Bv = 0,66 . 18,6 = 12 prevádzky po odstávke, b) Priebeh zmeny Xc
v reaktore a NL na odtoku počas prevádzky
3
kgCHSK/m d (Bx = 0,68 kg/kg.d, γ = 1,71 po odstávke. γ v m3/m2.h = kgCHSK/m3.d/7
m3/m2.h, θ = 0,24 h). Teplota v reaktore aj po
opätovnom spustení do prevádzky bola na
úrovni 18–20 oC.
kou (18 kg/m3.d; dosiahlo sa v 46. dni; pri tomto zaťažení boli KI =
Ako vyplýva z obr. 5, kal si zachoval relatívne vysokú aktivitu a už
22 ml/g, uv = 12,5 m/h). Ak by sa opätovné zapracovanie reaktora
po 7 dňoch bolo možné zvýšiť Bv na Bv,max pred odstávkou (v kap.
urobilo s prídavkom granulovaného inokula hneď na začiatku, je
3.3 pri kratšom uskladnení, ale anaeróbnom, dosiahnutie Bv,max
pravdepodobné, že opakovaný nábeh reaktora by sa výrazne skrátil
trvalo 9 dní). Granulovaná biomasa si zachovala štruktúru veľkých
(tento postup je možné odporúčať do prevádzkových podmienok).
3–6 mm granúl (uv zostali na úrovni 8 m/h, KI = 12–15 ml/g). OdtoBv,min pre dosiahnutie endogénnej anoxie pri tomto uskladnení bolo
kové koncentrácie NL boli nízke (až na jednu hodnotu pod 10 mg/l).
na úrovni 0,1 kg NO3-N/m3.d; po 50. dni uskladnenia ho bolo možné
Koncentrácia biomasy Xc počas 45-dňovej odstávky klesla z 25 na
znížiť až na 0,06 kg NO3-N /m3.d.
17,7 g/l (ale tento pokles sa výrazne neprejavil na zhoršení účinnosti
4. Závery
denitrifikácie v USB) a počas 10 dní experimentu vzrástla na 19,4 g/l.
Dôležitou informáciou pri tomto spôsobe uskladnenia granulovanej
Laboratórne experimenty odstavenia a opätovného nábehu post-debiomasy je, aké sú minimálne zaťaženia USB reaktora počas odstávky.
nitrifikačného USB reaktora s granulovanou anoxickou biomasou boli
Toto Bv,min (logicky v kgNO3-N /m3.d) sa počas odstávky hľadalo tak,
realizované za účelom nájdenia vhodných podmienok a bezpečnej
že sa postupne znižoval prítok odpadovej vody (s NO3-N; bez metanodĺžky uskladnenia tejto biomasy. Hlavné závery sú:
lu) do reaktora dovtedy, kým NO3-N v odtoku neklesli na úroveň 5 mg/l
• biomasa sa pri dlhodobom (polročnom) anaeróbnom uskladnení pri
(táto koncentrácia bola interne stanovená ako podmienka bezpečnej
18–20 oC rozložila, stratila pôvodnú aktivitu, podstatná časť granúl
anoxie v USB reaktore). Bv,min pri tomto uskladnení bolo na úrovni
sa rozpadla. Po takejto odstávke treba biomasu znova vygranulovať,
0,1 kg NO3-N /m3.d. Vzhľadom na priebežný (aj keď len pomalý) ent.j. USB reaktor znova zapracovať,
dogénny rozklad biomasy sa pre umožnenie vyplavovania zvyškov
• biomasa si pri dlhodobom (polročnom) anaeróbnom uskladnení
rozloženej biomasy ukázalo vhodné pomalé miešanie USB reaktora
pri 6 oC udržala vysokú aktivitu a do 8 dní zvládla maximálne
aj počas jeho odstávky.
zaťaženia, ktorým bola vystavená pred odstávkou. Granule sa
nerozpadli a zachovali si vynikajúce sedimentačné vlastnosti,
Krátkodobé (2-mesačné) uskladnenie anoxickej granulovanej
• biomasa si pri krátkodobom (polmesačnom) anaeróbnom uskladbiomasy v endogénnych anoxických podmienkach
není pri 18–20 oC udržala vysokú aktivitu a do 9 dní zvládla maxipri 18–20 oC
málne zaťaženia, ktorým bola vystavená pred odstávkou. Granule
Anoxická granulovaná biomasa pred odstávkou denitrifikovala
sa nerozpadli a zachovali si výborné sedimentačné vlastnosti,
v USB reaktore pri nasledovných parametroch:
• biomasa si pri krátkodobom (jeden a pol mesačnom) endogénnom
• Bv,max = 18 kgCHSK/m3.d, γmax = 2,57 m3/m2h Θ = 0,24 hod,
anoxickom uskladnení pri 18–20 oC udržala vysokú aktivitu a do
• koncentrácia anoxickej biomasy v reaktore = 18 g/l, KI = 28 ml/g,
7 dní zvládla maximálne zaťaženia, ktorým bola vystavená pred
uv = 9,6 m/h.
odstávkou. Granule sa nerozpadli a zachovali si vynikajúce sediKoncentrácia biomasy Xc počas tejto odstávky (trvala 61 dní)
mentačné vlastnosti. Minimálne zaťaženie USB reaktora s NO3-N
klesla z 18 až na 8,2 g/l. Navyše značný podiel granúl sa rozpadol
(bez metanolu) na udržanie endogénnej anoxie v kalovom lôžku
na vločky a dispergované mikroorganizmy; len malý podiel biobolo pri 18–20 oC 0,11 kgNO3-N/m3.d,
masy zostal v granulovanom stave. Po opätovnom spustení pri Bv
• biomasa pri krátkodobom (dvojmesačnom) endogénnom anoxickom
na úrovni 0,5 . Bv,max = 9 kg/m3.d sa biomasa začala vyplavovať
uskladnení pri 18–20 oC stratila pôvodnú aktivitu a podstatná časť
(obr. 6b; 1. deň). Bolo potrebné znížiť Bv až na úroveň 0,33 . Bv,max
granúl sa rozpadla. Po takejto odstávke treba biomasu znova vygra= 6 kg/m3.d a v podstate znovu USB reaktor zapracovávať a anoxicky
nulovať; t.j. USB reaktor znova zapracovať. Minimálne zaťaženie
granulovať (postupným zvyšovaním Bv; obr. 6a). Počas opätovného
USB reaktora s NO3-N (bez metanolu) na udržanie endogénnej
zapracovania biomasa prvých 28 dní negranulovala, prevažujúca
anoxie v kalovom lôžku bolo 0,1 kgNO3-N/m3.d, po 50 dňoch 0,05
štruktúra boli vločky a dispergované mikroorganizmy – aj keď sa
kgNO3-N/m3.d. Pri dlhšom uskladnení je potrebné počítať s dlhomasívne nevyplavovali, odtokové NO3-N zostávali prevažne nad
dobým opätovným zapracovaním reaktora, ktoré sa dá urýchliť
5 mg/l a Xc sa nezvyšovala. Preto sa do reaktora 28. deň pridalo ďalšie
prídavkom inokula – anaeróbnej granulovanej biomasy.
inokulum – anaeróbna granulovaná biomasa z IC reaktora (zvýšenie
Sumárny záver: viac ako 1,5 mesačné uskladnenie anoxickej graXc z 8 na 20 g/l; šipka na obr. 6b). Reakcia bola pozitívna – už 33. deň
nulovanej biomasy je spojené s rizikom rozpadu granúl a s potrebou
klesli odtokové NO3-N pod 5 mg/l. Následne v priebehu ďalších dní
opätovnej granulácie a zapracovania USB reaktora.
bolo možné postupne zvyšovať Bv až na úroveň Bv,max pred odstáv-
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Bolí vás něco? Kolik léčiv
od nás přiteče do ČOV?
Josef K. Fuksa, Jan Svoboda, Alena Svobodová
Klíčová slova
ekologie – farmaka – Labe – odpadní vody – říční ekosystémy – PPCP
– znečištění

Souhrn

V období 2007–8 byl sledován přísun vybraných farmak do tří
komunálních ČOV různé velikosti (4 500, 60 000, 1 100 000 připojených obyv.). Byly sledovány pouze primární aktivní látky (diklofenak,
ibuprofen, karbamazepin), z metabolitů jen kys. salicylová. Koncentrace farmak v surové odpadní vodě se pohybovaly v rozsahu jednotek
až desítek μg l-1. Podle údajů o spotřebě farmak v ČR byla provedena
bilance teoretické spotřeby farmak v obcích a přísunu do ČOV. Pro
ibuprofen a kys. salicylovou se přísun do ČOV pohybuje v procentech
teoretické spotřeby v obci, pro diklofenak kolem 16 %, pro všechny
tři ČOV. Koncentrace karbamazepinu byly nejvyšší v nejmenší ČOV
a teoretické bilance vycházejí vysoko nad 100 %. Je nutno předpokládat, že i při teoretické účinnosti ČOV 99 %, bude přísun farmak
do řek významně ovlivňovat akvatická společenstva. Vývoj národní
legislativy se kontrole tohoto typu znečištění zatím vyhýbá.
u

Doba intenzivního zatěžování řek nedočištěnými odpadními
vodami ze sídlišť a průmyslu je za námi. Možná ne úplně spolehlivě,
protože prognózy vývoje klimatické změny indikují dlouhá období se
sníženým průtokem, tedy snížení kapacity recipientů odpadních vod,
se kterým dnešní imisní limity prostě nepočítají. Problém se z ukazatelů typu NL, BSK, CHSK apod. přesunuje na specifické polutanty,
které se v řekách vyskytují v relativně nízkých koncentracích (pod
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Storage of anoxic granulated biomass in denitrification USB
reactor (Jonatová, I.; Galbová, K.; Drtil, M.; Babjaková, L.;
Pagáčová, P.)
Key words
post-denitrification – USB reactor – anoxic granulated biomass – storage of anoxic granulated biomass
In the article, the influence of short-term and long-term storage of
anoxic granulated biomass and repeated start-up of post-denitrification USB reactor is described. In the case of temporary storage it is
necessary to maintain the structure, excellent settling properties, high
activity and granulated morphology of anoxic granulated biomass.
All these parameters were retained after: long-term (6 months) storage in anaerobic conditions at 6–8 oC, short-term (2 weeks) storage
in anaerobic conditions at 18–20 oC and short-term (6 weeks) storage in endogenous anoxic conditions at 18–20 oC (reduced inflow of
NO3-N, but without dosing of external organic substrate). Long-term
(6 months) storage of biomass in anaerobic conditions at 18–20 oC
and short-term (8 weeks) storage of biomass in endogenous anoxic
conditions at 18–20 oC caused loss of inicial activity and granules
decomposition, as a result new granulation was needed.
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. března 2009. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

desítkami μg.l-1), ale v lidském používání, a tedy i znečištění, jich stále
jako položek přibývá. Podstatnou složku tvoří PPCP (Pharmaceutics
and Personal Care Products) – od léčiv a kosmetiky po přísady do
čisticích prostředků [3,4]. Jejich zdrojem není výroba, ale komunální
odpadní vody, do kterých se dostávají až po použití, tedy přes WC,
koupelny, pračky, kuchyně apod. Přední místo mezi nimi zaujímají
léky a farmaka, protože mají významný vliv na biologické systémy
– vedle pozitivního působení na člověka-pacienta – také vliv na společenstva vodních ekosystémů v řece i dále v moři. Jaký vliv, to zatím
není obecně jasné, ale zatěžování pozemského ekosystému těmito
látkami je další z „časovaných bomb“ tikajících dalším generacím.
Není to dávno, co ze všech možných oblastí lidské činnosti zmizela
z důvodu ochrany prostředí rtuť, byla zakázána řada pesticidů, PCB
apod., ovšem speciálně pro farmaka pravděpodobně nelze taková
omezení zavést. Pro antibiotika a syntetické hormony (antikoncepce)
jako přímé endokrinní disruptory je efekt znám a konkrétní výsledky
jsou publikovány cca 15 let [7].
V letech 2007–8 jsme se snažili získat data o přísunu vybraných
farmak na čistírny odpadních vod a jejich osudu během čistícího
procesu a dále v tocích [14]. Dostupný soubor metod nám zatím
dovolil pokusit se o bilanci produkce/přísunu do odpadních vod
pro čtyři běžně užívané látky – diklofenak (např. Olfén), ibuprofen,
kyselinu salicylovou (metabolit Acylpyrinu, kys. acetylsalicylové)
a karbamazepin (např. Biston). Předmětem práce je bilance přísunu
farmak na čistírny, takže data o účinnosti vlastních ČOV a o dalším
osudu sledovaných látek nejsou zásadní.

Metody a lokality
Sledovali jsme tři komunální čistírny odpadních vod rozdílných
velikostních kategorií, s mechanickou částí a klasickou aktivací, jejich
charakteristiky jsou uvedeny v tab. 1. Sledované látky samozřejmě
mohou být transformovány již v kanalizaci, před ČOV. Proto uvádíme
relativní délku kanalizačního systému, odečtenou z map jako vzdálenost od radnice (historického středu obce) k ČOV, v případě ČOV C
korigovanou od Staroměstského náměstí podle údolnice Vltavy. Údaje
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o ČOV byly převzaty z databáze VÚV T.G.M. Data o spotřebě farmak
byla převzata z veřejné databáze SUKL pro rok 2008 [17]. Vzorky
odpadní vody byly odebírány jako prosté vzorky z přítoku na ČOV
za česlemi a z přítoku na aktivaci za mechanickou částí. V případě
čistírny A bylo během 5 minut odebráno 5 dílčích vzorků, které byly
ihned smíseny. Celkem bylo v období 2007–8 v různých obdobích
roku odebráno (mezi 9.00 a 14.00 h) a zpracováno 3–5 úplných sérií
vzorků. Vzorky byly po odběru chlazeny, extrahovány na kolonkách
OASIS typu HLB (Waters) a koncentráty byly analyzovány metodou
HPLC/UV. Kalibrace byly prováděny prostřednictvím paralelních
vzorků, ke kterým byla přidávána směs standardů sledovaných látek
(spike). Kalibrační vzorky byly připravovány jak v terénu ihned po
odběru, tak při přípravě extraktů pro vlastní stanovení. Detaily metodiky jsou uvedeny v publikaci [14].

Koncentrace farmak v odpadních vodách

Tabulka 1. Základní charakteristiky sledovaných čistíren
Sledované ČOV
jednotka
A
B
C
Počet obyvatel připojených na ČOV
počet
4 600 60 000 1 100 000
Počet připojených EO
počet EO 6 000 69 000 1 300 000
Objem čištěných odpadních vod
tis. m3.rok 440
4 600 120 000
Objem odpadních vod na EO/den
m3/EO.den 0,199 0,183
0,254
Střední délka kanalizačního řadu
km
2,4
5,5
14

pozici data o (kontrolované) spotřebě jednotlivých farmak ve veřejné
databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv [17], uváděná v počtech
doporučených denních dávek (DDD). Ta lze přepočítat na spotřebu
v absolutních jednotkách. Obecně lze konstatovat, že průměrný občan
ČR v roce 2008 spotřeboval cca 500 DDD nespecifikovaných léčiv
(v roce 2007 538 DDD). Ibuprofen a kys. acetylsalicylová jsou mezi
deseti s nejvyšší spotřebou. Srovnání s daty z roku 2005, která získal
a jiným způsobem zpracoval J. Svoboda [10], ukazuje vedle řádového
rozdílu pro kys. salicylovou pouze dvojnásobný vzrůst spotřeby či
obliby diklofenaku. Rozdíl pro kys. salicylovou je zřejmě dán rozdílem v sestavení bilancí zdrojových dat (2005), údaj SUKL pro rok
2008 je jednoznačně spolehlivější. Sumace pro rok 2005 a 2008 jsou
uvedeny v tabulce 3.
Jak se farmaka dostávají do odpadních vod. Po vnitřním podání jsou
požitá farmaka v pacientově těle metabolizována, v mnoha případech
má vlastní léčivý efekt nějaký metabolit. Na druhém konci jsou farmaka a metabolity vylučovány – ledvinami/močí a játry/stolicí. Podstatné ovšem je, že jsou vylučovány jako relativně rozpustné a polární
konjugáty – chloridy, sírany, glukuronidy apod. Tyto konjugáty mají
jiné vlastnosti než původní látky, což se z analytického hlediska
projevuje především jinou úrovní sorpce na systémy používané při
úpravě vzorků. Konjugáty se postupně rozkládají, takže v systémech
„za pacientem“ se postupně objevují vyšší koncentrace původní látky.
Farmaka podaná dermatologicky pronikají přes kůži do těla, podstatná
část se jich však při mytí vrací do odpadních vod nezměněná. Publikované přehledy podílu vylučování použitých farmak většinou uvádějí
procento „původní látky“, nelze je tedy brát jako absolutní příručku
[1,5,8]. Doporučené denní dávky jsou uváděny pro vnitřní použití,

Základní výsledky jsou uvedeny v tabulce 2. Pro posouzení rozptylu
hodnot uvádíme variační koeficienty (směrodatná odchylka vyjádřená
v procentech průměru). Pro porovnání jsou uvedeny i variační koeficienty pro „klasické“ ukazatele CHSKCr, NL a BSK5 podle současně
odebíraných vzorků. Rozdíly mezi přítokem a odtokem z mechanické
fáze nebyly významné resp. systematické, takže pro další výpočty
můžeme použít jednu průměrnou hodnotu pro každou ČOV. Jak je
patrno z tabulky 2, koncentrace jednotlivých farmak v přítoku nejsou
specifické pro jednotlivé čistírny, s výjimkou vyšší koncentrace karbamazepinu v přítoku na čistírnu A. K tomu je nutno připomenout,
že acylpyrin, ibuprofen a diklofenak většinou užíváme „doma“. Karbamazepin je antiepileptikum, používané pro řadu dalších podobných
účelů, a lze předpokládat, že relativně významnější část jeho uživatelů
je soustředěna v různých zařízeních s ubytováním. V literatuře jsou
jako typický zdroj uváděny „senior houses“. Tato zařízení jsou obecně
lokalizována spíše v menších sídlech a mohou tedy výrazněji ovlivnit
složení místních odpadních vod. Obecně platí, že preparáty, které užívá menší počet pacientů, mají vyšší rozptyl výskytu v prostoru i čase.
Pro ibuprofen existuje také jeden specifický zdroj, zřejmě typický
pro ČR – tajné varny pervitinu z farmak obsahujících pseudoefedrin
(Modafen). Ibuprofen je pak jako odpad vypouštěn do odpadních vod,
odhad odborníků je 10 t/rok. Podobný osud
mají některé preparáty s paracetamolem.
Tabulka 2. Průměrné koncentrace sledovaných farmak [μg.l-1] v jednotlivých čistírnách
Zjištěná data (tab. 2) odpovídají bohatým
a hodnoty CHSK Cr, NL a BSK 5 [mg.l-1] v současně odebíraných vzorcích. Zvlášť jsou uvedeny
literárním údajům o koncentraci uvedených
soubory výsledků pro přítok (za česlemi) a pro přítok z mechanické části do aktivace (mech).
farmak v surové odpadní vodě, ovšem rozPro jednotlivé skupiny výsledků jsou uvedeny variační koeficienty (CV %). Oddíl SUMA je
ptyl v literatuře uváděných dat je obrovský.
zpracován pro celý soubor výsledků.
Důvodem jsou jistě také extrakční a vlastní
ČOV
bod
n
IBU
SAL
DIC
KAR
COD
NL
BSK 5
analytické metody, dnes jsou ale podstatnější lokální zvyky a rozdíly v předepisování
A
česle
4
PRUM
10,2
7,95
3,47
115
587
313
237
a používání jednotlivých farmak v různých
A
česle
4
min
5,4
3,98
1,8
7,13
507
290
130
zemích a způsoby odvádění odpadních vod.
A
česle
4
max
14,3
17,1
6,66
206
679
360
340
Také záleží (v zemích ES standardně) na
A
česle
4
CV%
35,9
77,3
63,1
74,4
14,8
12,9
44,4
datu publikovaných studií, protože změny
A
mech
3
PRUM
8,63
9,23
2,4
190
1120
863
307
popularity jednotlivých farmak a jejich spoA
mech
3
min
6,7
4,5
2,2
93
406
190
190
třeby v čase se významně vyvíjejí, ovšem
A
mech
3
max
11,7
18,2
2,8
251
2290
1900
510
ne dlouhodobě předvídatelným způsobem.
A
mech
3
CV%
31,1
84,1
14,4
44,7
91,2
106
57,6
Např. klasická práce Ternesova [15] uvádí pro
B
česle
5
PRUM
20,5
26,1
5,11
76
652
208
297
celou Spolkovou republiku Německo v roce
B
česle
5
min
3,8
3,3
1,1
41,9
574
604
270
1995 spotřebu diklofenaku 75, ibuprofenu
105 a karbamezinu 80 t/rok. Carbala et al.
B
česle
5
max
48,2
42,7
9,2
145
712
320
320
[1] uvádějí pro jednu sledovanou čistírnu ve
B
česle
5
CV%
81
61,4
68,4
62,1
10,9
63
8,48
Španělsku se 100 000 EO nulový přítok karB
mech
5
PRUM
15,4
20
2,67
46,2
562
150
237
bamazepinu a diklofenaku, pro jinou, v jiném
B
mech
5
min
3,2
6,9
1
18,5
270
104
120
kraji, uvádějí „obvyklé“ koncentrace v surové
B
mech
5
max
26,7
39,1
4,95
96,5
742
300
360
odpadní vodě. Dnes jsou běžně publikovány
B
mech
5
CV%
63,5
71,2
60,4
75,9
45,39
87,27
50,76
údaje o užívání drog podle výskytu jejich
C
česle
5
PRUM
6,98
5,45
2,27
18,7
469
230
257
metabolitů v odpadních vodách či řekách
C
česle
5
min
2,73
1,04
1
4,5
422
220
220
pod čistírnami odpadních vod, umožňující
C
česle
5
max
16,3
12,2
4,1
35,3
531
260
320
dokonce bilanci počtu adiktů/uživatelů
C
česle
5
CV%
91,1
80,4
71,5
67,9
11,9
11,5
21,5
[8,9,18] a jejich víkendových migrací [16].
Proti stanovení farmak je to jednodušší – tyto
C
mech
5
PRUM
18,3
9,13
3,77
18,2
236
79,7
89,3
studie mohou být zaměřeny na indikaci jen
C
mech
5
min
11,6
4,9
1,8
4,23
183
58
91
několika málo látek a metabolitů.
C
mech
5
max
40,3
17,1
5,8
39,8
272
120
130
Podstatná je úvaha vztahu koncentrací farC
mech
5
CV%
67,9
54,5
47
81,5
19,9
43,9
46,5
mak zjištěných v přítoku na čistírny a jejich
SUMA
27
PRUM
14,05
13,18
3,41
70,12
604,3
307,3
237,1
bilance ke spotřebě farmak v ČR, v přepočtu
SUMA
27
MIN
2,73
1,04
1,00
4,23
183
58,0
47,0
na počty obyvatel připojených na příslušSUMA
27
MAX
48,2
42,7
9,2
251
2290
1900
510
né čistírny komunálních odpadních vod
SUMA
27
CV%
77,1
91,0
65,1
105
75,3
135
47,5
(v tabulce 4). V ČR jsou pro rok 2008 k dis-
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Tabulka 3. Kontrolovaná spotřeba sledovaných farmak v ČR.
Data 2005 podle Svobody in [10], data 2008 jsou data SÚKL [17]
přepočtená na kg podle doporučených denních dávek (DDD).
V závorce jsou uvedeny zkratky používané v tabulkách 2 a 4.
SAL znamená kys. salicylovou, stanovenou jako metabolit kys.
acetylsalicylové (acylpyrinu). Pro přepočty g/hlava/rok byly použity
údaje o počtu obyvatel ČR k 1. lednu 2006 a 2009.
Spotřeba v ČR
Ibuprofen (IBU)
Kyselina acetylsalicylová (SAL)
Diklofenak (DIC)
Karbamazepin (KAR)

kg/rok
2005
2008
178 400 205 100
65 000 672 999
7 700 19 883
6 800
7 471

g/obyvatel.rok
2005
2008
17,403 19,594
6,341 64,294
0,751
1,899
0,663
0,714

takže jejich použití pro dermatologicky podané preparáty je zdrojem
další nejistoty v bilancích. Kys. acetylsalicylová a karbamazepin se
používají výhradně vnitřně, 78 % DDD diklofenaku a 30 % ibuprofenu
jsou použita dermatologicky. Varny pervitinu vypouštějí jistě stoprocentní ibuprofen, ovšem zcela nepředvídatelně v čase i prostoru.
Zde pojednáváme pouze podíl farmak vyloučený v původní nebo
konjugované formě, ponecháváme stranou další metabolity, rovněž
vypouštěné do komunálních odpadních vod.

Přísun farmak do čistíren
Farmaka jsou látky, pro které existují „státní“ údaje o jejich prodeji či
spotřebě, zejména u látek distribuovaných přes nemocnice a lékárny.
Data nemusí být dokonalá (např. pro acylpyrin), obecně jsou ale asi
spolehlivější než řada klasických ukazatelů zátěže odpadních vod.
Carbala et al [1] uvádějí přehled spotřeby vybraných farmak na jednoho obyvatele v osmi evropských státech (+ Austrálii), s rozdílnými
daty mezi 1999 a 2005. V tomto a podobných přehledech je ve státech
s obdobnou kulturou podstatný hlavně rok bilance, viz již uvedené
srovnání se SRN 1995 [15]. Údaje pro ČR z let 2005 a 2008 se kromě
všeobecného nárůstu spotřeby ibuprofenu (a chyby pro acylpyrin) od
tohoto souboru podstatně neliší.
Pokusili jsme se tedy pro sledované čistírny a farmaka sestavit bilanci
a srovnat ji se spotřebou farmak českou populací. Výsledky jsou shrnuty
v tabulce 4, navazující na tabulky 1–3. Koncentrace farmak v přítoku
na čistírny zapadají do publikovaných výsledků. Ponecháme-li stranou
karbamazepin, je přísun od průměrného připojeného obyvatele na
všech třech čistírnách srovnatelný. Procento spotřeby farmak, které se
objevuje v odpadní vodě, je proti ibuprofenu a kys. salicylové vyšší pro

diklofenak, což může být dáno tím, že je používán převážně dermatologicky, čili je podstatně méně metabolizován. Zcela jiné jsou ovšem
výsledky bilance pro karbamazepin, odpovídající modelu větší zeměkoule uvnitř té svrchní [6]. Karbamazepin se chová jinak než ostatní
sledovaná farmaka – je rezistentní vůči rozkladu v čistírnách i v tocích
a jeho konjugáty se štěpí podstatně pomaleji, takže v řadě experimentálních dat byl pozorován jeho přírůstek při průchodu čistírnou [12].
Anomálii v čistírně A můžeme vysvětlovat zvýšenou přítomností jeho
uživatelů v poměrně malém sídle (na kanalizačním systému), ale obecný „přírůstek“ karbamazepinu, včetně jeho běžného výskytu v tocích,
zatím čeká na stoprocentní vysvětlení, nejen v rámci této studie.
Jaký mohou mít farmaka ve vodách efekt? Literatura je rozsáhlá a jen
pro některé složky funkce ekosystému jsou prokázány jasné účinky.
Působení endokrinních disruptorů je již známo obecně a může vést až
k podstatné redukci rozmnožovacích schopností některých organizmů,
tedy k zániku jejich populací. Je známa toxicita diklofenaku pro ryby,
vedoucí ke změnám na játrech. Významná je oblast působení farmak
a dalších PPCP jako falešných signálů – pro životní a estrální cyklus, pro
vnímání potravy, predátorů apod. Všechny tyto změny vedou ke snížení
konkurenceschopnosti některých populací vodních organizmů a tedy
ke změnám společenstev. Standardní ukazatelé jakosti vody a skladby
společenstev nejsou na tyto vlivy citlivé. Některá farmaka byla zjištěna
i v podzemní vodě a jsou vážné signály, že se mohou objevit i v pitné
vodě. Předmětem tohoto textu není účinnost čistíren odpadních vod,
ale je nutno konstatovat, že je pro řadu farmak nízká. Ale také, že i při
účinnosti čištění 99% mohou být koncentrace farmak v tocích pro vodní
společenstva závažné. Uvědomme si, že vodní organizmy vnímají prostředí do značné míry olfaktoricky (čich, chuť), a že dnes vypouštíme
do relativně čistých řek s obecně sníženou biodegradační kapacitou,
protože chybí snadno odbouratelný organický uhlík.

Musíme opravdu farmaka v odpadních vodách čistit?

Obecně je jasné, že musíme: není pravděpodobné, že by bylo zakázáno nějaké účinné léčivo proto, že zatěžuje komunální odpadní vody,
řešení je tedy jen v čištění. Obecně se uznává, že klasické čistírny
(zaměřené na odstranění organického uhlíku, případně dusíku a fosforu) farmaka účinně nečistí, např. karbamazepin vůbec ne, a je také
známo, že cesta ke zvyšování účinnosti čistíren vede k prodlužování
stáří kalu, k membránovým systémům atd. Ovšem, z pragmatického
hlediska provozovatele kanalizací a komunálních čistíren, „dnes“
jsou podstatné dnešní tlaky na jakost vypouštěných odpadních vod,
reprezentované především legislativou a aktivitou „povolujících“
a kontrolních orgánů. A to je pro látky, které jakožto léčiva nelze
zařadit do kategorie nebezpečných látek, a které tu ještě včera nebyly
(a třeba za rok nebudou – objeví se nová lepší
Tabulka 4. Bilance přísunu na sledované čistírny odpadních vod a podílu na hlavu (připojeného léčiva, objeví se škodlivost některých zaveobyvatele). Oddíl A kalkuluje publikované údaje podle [17], oddíl B bilancuje naměřené údaje. dených a zmizí, přijde obrat v antikoncepci
Část „% teor. spotřeby přicházející na ČOV“ porovnává zjištěné přítoky na ČOV teoretickými apod.), obecný problém. Ten se musí řešit
spotřebami farmak v obci podle oddílu A. Hodnoty přísunu na ČOV jsou kalkulovány jako pohledem dopředu a flexibilním přístupem
k řešení jednotlivých „situací“. Je zajímavé
průměr hodnot z česlí a odtoku z mechanické část. Přepočet na hlavu viz komentář k tab. 2.
prozkoumat, jak je toto zařízeno v ČR: podle
názoru autorů je to z hlediska imisní situace
BILANCE 2008
IBU
SAL
DIC
KAR
zařízeno špatně a postupně se to zhoršuje
A. Odvozené hodnoty:
unit
podle následujícího vývoje:
kg/rok
205 100
672 999
19 883
7 471
Spotřeba (prodej/výdej) v ČR
Nařízení vlády 171/1992 (kterým se stanog/ob.rok
19,594
64,294
1,899
0,714
Spotřeba na hlavu v ČR
vují přípustné ukazatele znečištění vod) praví
Spotřeba v obci nad ČOV
(§ 3), že vodohospodářský orgán je povinen
8,77
3,30
A
kg/rok
90,52
297,04
přihlížet i k ukazatelům II a III. Tabulka ukaB
kg/rok
1 146,25
3 761,20
111,09
41,77
zatelů II, zejména v bodech 6,7, a 9, verbálně
C
kg/rok
21 768,93
71 430,63
2 109,79
793,25
popisovala možné změny vodních společenB. Naměřené hodnoty:
stev způsobené vypouštěním odpadních vod.
IBU
SAL
DIC
KAR
Koncentrace v přítoku na ČOV
Navazující Nařízení vlády 82/1999 praví (§3),
A
ug/L
9,4
8,6
2,9
152,3
že vodohospodářský orgán může s ohledem
B
ug/L
17,9
23,0
3,9
61,1
na místní vodohospodářské podmínky staC
ug/L
12,6
7,3
3,0
18,4
novit hodnoty ukazatelů i přísnější, případně
Suma přítoku na ČOV
stanovit i další ukazatele a jejich hodnoty,
A
kg/rok
4,16
3,72
1,32
64,34
vyžadují-li to nutné zájmy ochrany vod. Při
B
kg/rok
82,42
107,29
17,87
280,61
povolování vodohospodářský orgán přihlíží
C
kg/rok
1 586,00
872,17
374,45
2 202,96
k ukazatelům a jejich přípustným hodnotám
% teor. spotřeby přicházející na ČOV
IBU
SAL
DIC
KAR
A
%
4,60
1,25
15,02
1 950,42
uvedeným v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízeB
%
7,19
2,85
16,09
671,82
ní. Příloha 2 byla o jeden bod (teplota vody)
C
%
7,29
1,22
17,75
277,71
kratší, jinak identická s NV 171/1992.
Přísun do ČOV na hlavu
Navazující Nařízení vlády 61/2003 praví
A
g/ob.rok
0,9014
0,8056
0,2853
13,9260
(§6), že vodoprávní úřad stanoví emisní limity
B
g/ob.rok
1,4088
1,8340
0,3055
4,7968
do výše emisních standardů uvedených v příC
g/ob.rok
1,4275
0,7850
0,3370
1,9829
loze 1 podle druhu vypouštěných odpadních
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vod a podle typu a množství znečištění ve vypouštěných odpadních
vodách, s přihlédnutím k imisním standardům podle přílohy 3
a k cílovému stavu jakosti vod ve vodním toku podle přílohy 2. Příloha
2 odpovídá příloze 2 NV 82/1999, s přidaným bodem 9 „Dosažení dobrého stavu vodních útvarů povrchových vod podle Rámcové směrnice
2000/60/ES o vodní politice Společenství do 22. 12. 2015“. A název
přílohy zní: „Požadovaný a cílový stav jakosti vody ve vodním toku“,
tedy zásadní změna proti předchozím Nařízením. NV 61/2003 tím
zrušilo možnou aktivní účast vodohospodářského orgánu na sledování a odstraňování látek nezařazených do limitů (v přílohách 1 a 3).
Nařízení vlády 229/2007 s touto záležitostí zúčtovalo rázně a cokoliv
podobného příloze 2 v něm už nenajdeme.
Co z toho plyne (v oblasti komunálních odpadních vod, mimo odpadní vody průmyslové nebo havárie): polutanty, které nejsou v tabulkách,
obecně nejsou předmětem jednání. Orgány tím přišly o řadu problémů
spojených s nejistotou případné rozhodné aplikace Přílohy 2, ovšem
ztratily část autority a povinnost vzdělávat své pracovníky v této oblasti. Postupným vykleštěním a vykucháním verbální přílohy 2 zmizela
možnost legálně tlačit komunální čistírny a jejich managementy alespoň
ke sledování technologií a k podpoře výzkumu v oblasti specifických
polutantů, které se nově objevují dnes a stále. Legislativa ES obsahuje
řadu jasných směrnic k ochraně prostředí před „chemickými látkami“,
počínajíc Rámcovou směrnicí (Příloha VIII a X), které podporují flexibilní přístup národních autorit k novým problémům ochrany životního
prostředí. My zde pojednáváme pouze standardní české „aplikace“,
které navzdory evropským trendům vedou k postupnému snižování
flexibility systémů k ochraně životního prostředí. Koncentrace farmak
v povodí Labe nejsou zatím sledovány systematicky, existují však reálná
data [11,13] a spolkové státy v SRN běžně vydávají zprávy o zatížení
toků farmaky. Také již existují návrhy na stanovení imisních limitů,
respektující závažnost zatížení říčních ekosystémů farmaky a jejich
současné koncentrace např. v Labi [2].

Závěr
Byl stanoven přísun vybraných farmak na tři komunální čistírny
odpadních vod různé velikosti. Přísun ibuprofenu a kys. salicylové
(metabolit acylpyrinu) je pod 10 % teoretické spotřeby v obci nad čistírnou, přísun diklofenaku (dermatologické použití) pod 20 %. Bilance
karbamazepinu není konzistentní se standardními představami.
Na české čistírny komunálních odpadních vod tedy přichází
významná zátěž farmak, obdobná jako v ostatních státech ES. Bilance srovnávající spotřebu farmak na hlavu a přísun do příslušných
ČOV ukazují, že významný podíl farmak spotřebovaný v obci dorazí
kanalizací do čistíren.
Farmaka jako látky s vysokou biologickou aktivitou mohou působit
na vlastnosti populací a společenstev vodních organizmů i při velmi
nízkých vypouštěných množstvích, nejen jednoduše prokázanou
změnou druhového složení, ale změnou aktivit, reprodukční schopnosti apod. To lze očekávat i při účinnosti čištění přes 95 %. Je proto
nutno sledovat jejich přísun na čistírny, zatížení recipientů a účinnosti
současných i plánovaných čistírenských procesů.
V české legislativě a v činnosti vodohospodářských orgánů by se
měly vytvořit přímé nástroje na kontrolu „nových“ polutantů z čistíren
komunálních odpadních vod.
Text je produktem subprojektu 3614 Výzkumného záměru
MZP0002071101. Autoři děkují za jeho podporu.
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Do you fell some pains? How much pharmaceuticals we
discharge to wastewater treatment plants? (Fuksa, J. K.;
Svoboda, J.; Svobodová, A.)
Key words
ecology – Elbe – pharmaceuticals – PPCP – pollution – river ecosystems – waste water
During period 2007-8 the input of selected pharmaceuticals to
three municipal wastewater treatment plants of various size (4 500,
60 000, 1 110 000 people connected) was measured. Only primary
active compounds (diclofenac, ibuprofen and carbamazepine) and
one metabolite (salicylic acid) were determined. Concentrations in
raw waste water were in the range of units to tens micrograms per
liter. A budget of theoretical input (using official data on consumption of pharmaceutics in the state) and measured input for the WTPs
was constructed. For ibuprofen and salicylic acid the measured input
represents units and for diclofenac about 16 per cent of theoretical
consumption in the community, for all three WTPs. Concentrations
of carbamazepine were highest in the smallest WTP and theoretical budget shows inputs highly exceeding 100 per cent. It is to be
assumed that even under theoretical 99 per cent effectivity of WTPs
the discharge of pharmaceuticals will significantly affect aquatic
communities in rivers. Development of national legislation is still
avoiding the control of that type of pollution.
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. března 2009. 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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Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny
ve spolupráci se SZU Praha, CzWA, Limnologickou společností,
EnviWeb,
Vodní hospodářství a ASIO Brno
pořádá 16. – 17. června 2010
4. ročník konference

CYANOBAKTERIE 2010
Místo konání: Hotel Žebětínský dvůr, Brno
Odborný garant: doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Zaměření konference
Konference bude navazovat na předchozí ročníky a bude orientována na technologie a to zejména na
• Technologie pro odstranění a recyklaci fosforu (biotechnologie,
nanotechnologie, separace vod, umělé mokřady pokročilé technologie atd.).
• Řízení kvality povrchových vod (systémová opatření, provázanost
aktivit, plánování v oblasti povodí a PRVK.
• Regulace přívalových srážek (opatření na stokové síti, zasakování
a zadržení vody atd.).
• Novinky v oblasti toxinů sinic (detekce, dynamika, vzorkování,
eliminace atd.).
• Ekologie a životní cykly cyanobakterií.
• Případové studie, ekologické vzdělávání a popularizace problematiky kvality povrchových vod.
Termíny
Abstrakty		
11. 4. 2010
Plné texty		
3. 5. 2010
Uzávěrka přihlášek
10. 6. 2010
Prezentace		
14. 6. 2010
Veškeré informace, přihlášky, platby, termíny, doprava, program,
ubytování a další najdete na www.sinice.cz

Organizátoři Vás zvou na jubilejní 10. ročník konference

PITNÁ VODA 2010
17. – 20. května 2010
OREA Hotel Dvořák, Tábor
Iterinář
17. 5. večer začátek s úvodním programovým blokem např. formou
panelové diskuse
18. 5. společenský večer
19. 5. večer či v průběhu konference – jednání ad-hoc odborných
zájmových skupin.
20. 5. v poledne konec konference
Rámcový program
Opět pozveme některé významné představitele oboru k přednesení
vyžádaných přednášek na důležitá souborná témata.
Poskytneme jednací salonek pro pracovní diskuse (neformální
setkání) ad-hoc skupin zájemců o specifickou problematiku, aby bylo
mj. možné využít toho, že na naší konferenci se setkává
na jednom místě pravděpodobně největší množství vodárensky
zaměřených odborníků. Na minulých konferencích proběhlo velmi
úspěšně již několik takovýchto diskusních setkání. Byla věnována
problematice desinfekce oxidem chloričitým, sinicovým toxinům,
moderním postupům rekonstrukce vodárenských filtrů a Směrnici
ES o jakosti vody. Prosíme, uveďte na předběžné přihlášce nebo
napište organizátorům, jaké problematice byste se chtěli na takovémto setkání s kolegy věnovat. Tato setkání mohou běžet i paralelně
s programem konference.
Bude uspořádána tradičně úspěšná informační výstavka nabídky
progresivních firem, jejichž výrobky a činnost souvisí s problematikou
konference. Prosíme firmy, které mají zájem prezentovat na výstavce
své výrobky či služby, aby se obrátily na organizátora konference. Na
zahájení konference dne 17. 5. večer uspořádáme úvodní programový
blok např. opět formou panelové diskuse s našimi předními vodohospodářskými odborníky a manažery. S předběžnou přihláškou můžete
poslat i okruh Vašeho zájmu v této oblasti či konkrétní dotaz.
Dostatečný prostor bude v programu konference vyhrazen i tentokrát diskusi k předneseným přednáškám.
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Několik informací na závěr
V programu konference, který bude rozesílán v polovině dubna,
uvedeme seznam všech možností ubytování pro účastníky konference, včetně nabídky levnějších variant. Vložné se bude pohybovat
okolo 3 900 Kč. Sborník bude samozřejmě opět k dispozici již při
konferenci.
K účasti srdečně zveme také seniory a studenty našeho oboru, pro
které tradičně připravíme zvýhodněné podmínky účasti. V případě
zájmu kontaktujte prosím organizátora.
Termíny
10. 2. 2010
přihlášení příspěvku poštou nebo e-mailem na adresu: doc. Ing. Petr
Dolejš, CSc., W&ET Team, Box 27, Písecká 2, 370 11 Č. Budějovice,
e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz
20. 3. 2010
konečný termín pro odevzdání příspěvků do sborníku
10. 4. 2010
rozesílání programu konference a závazných přihlášek (2. oznámení)
předběžně přihlášeným účastníkům

Pozývame Vás na XXXII. ročník konferencie
PRIEHRADNÉ DNI 2010, ktorý sa uskutoční
v dňoch 8. - 10. júna 2010 v Banskej Bystrici
„Priehradné dni“ je medzinárodná konferencia, na ktorej sa zúčastňujú už od roku 1961 (Praha) odborníci z oblasti vodného hospodárstva
a ochrany životného prostredia z Čiech, Maďarska, Poľska a iných štátov.
Voda je strategickou surovinou, ktorú je potrebné chrániť v krajine a akumulovanú využívať pre všetkých ľudí, faunu i flóru. Zmeny prírodných
podmienok vyvolávajú potrebu rozširovať si najmodernejšie poznatky
v tejto oblasti a spojiť vedomosti i skúsenosti odborníkov z vysokých škôl,
výskumu, projektových, plánovacích i stavebných organizácií.
Tematické okruhy konferencie:
500 rokov priehradného staviteľstva na Slovensku
1.1 Historické vodné stavby kedysi a dnes – exkurzia do minulosti,
účel a súčasné využitie.
1.2 Záchrana historických vodohospodárskych stavieb - prevádzkové opatrenia, skúsenosti z ich rekonštrukcií a sanácií.
Rekonštrukcie a sanácie vodných stavieb
2.1 Poruchy a anomálie spôsobené prevádzkou vodných stavieb, ich
rekonštrukcie a sanácie, poznatky a skúsenosti z využívania moderných prístupov a technológií.
2.2 Zanášanie nádrží, abrázia brehov, erózia v povodí, spôsoby ich eliminácie, prevádzkové skúsenosti a dopady na prevádzku vodných stavieb.
Vodárenské nádrže a ich význam vo vodnom hospodárstve
3.1 Vodárenské nádrže z pohľadu súčasnosti i budúcnosti.
3.2 Monitoring kvality vody vo vodárenských nádržiach, vplyv
hospodárenia v ochranných pásmach nádrží na kvalitu vôd, účelové
rybárske hospodárene na vodárenských nádržiach.
Využitie vodnej energie ako obnoviteľného zdroja
4.1 Možnosti využitia hydroenergetického potenciálu vodných nádrží
a tokov, hodnotenie súčasného stavu, perspektívy ďalšieho rozvoja.
4.2 MVE - príprava, výstavba, prevádzkovanie, zabezpečenie funkčnosti objektov a následné prevádzkové dopady.
Vodné stavby ako súčasť protipovodňovej ochrany a ich interakcia
s prostredím
5.1 Vodné stavby z pohľadu protipovodňovej ochrany, odvádzanie
povodňových prietokov, ekologické hľadiská.
5.2 Zdroje financovania a ekonomické vzťahy v realizácii protipovodňovej ochrany.
Odborné exkurzie:
Záverom konferencie bude i účasť na odborných exkurziách, kde
sa zhodnotia zrealizované protipovodňové vodohospodárske stavby
začlenené do krajiny.
Forma prezentácie na konferencii:
1) prednáška,
2) posterová prezentácia,
3) firemná prezentácia,
4) reklama v zborníku.
Dôležité termíny:
• Odovzdanie príspevkov do:		
28. 02. 2010
• Rozoslanie programu konferencie,
záväzná prihláška do:			
31. 03. 2010
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• Zaslanie prezentácií do:			
01. 05. 2010
• Doručenie posterov, reklám
(v prípade neprítomnosti) do:		
1. 05. 2010
Adresa pre korešpondenciu:
SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica
tel.: +421-48-47 161 25, mobil.: +421-903 550 160

fax: +421-48-41 464 44
mail: ingrid.kusnirakova@svp.sk, web: www.svp.sk
Bližšie informácie, týkajúce sa účasti na konferencii je možné získať
na vyššie uvedenej adrese alebo na internetovej stránke http://www.
svp.sk.

Pokyny autorům

Přístupové údaje k FTP serveru redakce Vodního hospodářství:
ftp://soubory.vodnihospodarstvi.cz/
uživatelské jméno: není zapotřebí
heslo: není zapotřebí
Pro zasílání textových podkladů používejte program Word. Text je
nejlepší dodat v surové podobě jako volně jdoucí text bez jakýchkoliv
„zkrášlovacích“ efektů, které stejně musíme před sazbou odstranit.
Používejte standardní písmo stejné velikosti (respektujeme tučné
písmo, kurzívu, horní a spodní index a řeckou abecedu. Podtržené
písmo je nevhodné, jelikož vzhledem k velikosti sázeného písma
bývá hůře čitelné).
Na konec textu připojte popisky k obrázkům a tabulkám s uvedením čísla – Foto 1., Obr. 1., Schéma 1., Tab. 1. atd. Stejné označení
obrázků a tabulek používejte i v odkazech v textu, ovšem s malými
začátečními písmeny.
U obrázků s barevným odlišením, používaným zejména v grafech,
je nutné počítat s tím, že obrázek bude pravděpodobně reprodukován
v černobílém provedení. Proto je vhodné grafy dodávat jak v barevné,
tak černobílé verzi (použít různé šrafování, typy čar a značení bodů,
nebo stupnici šedi).
Fotografie v elektronické podobě dodejte v samostatných souborech
ve formátu *.jpg., *.tif nebo *.bmp, eventuálně .psd, v rozlišení 300
dpi, a to ve velikosti, která je konečná (nikoliv 72 dpi).
Grafy, pokud byly vytvořeny v Excelu, dodávejte jako soubory Excel
– neexportujte je do jiných typů souborů! U grafů vytvořené jiným
způsobem preferujeme jejich dodání v podobě vektorové grafiky
(neboli, jak se často říká, „v křivkách“), pokud to není možné, platí
stejné pokyny jako pro fotografie.
Tabulky umístěte taktéž do jednoho samostatného souboru
– zásadně jako tabulku (samostatný soubor Excel nebo tabulka Excel
překopírovaná ve Wordu).
V každém případě prosíme, aby autoři grafické přílohy neukotvovali
k textu a nepoužívali různých křížových vazeb. Je to užitečné, pokud
je text konečným výstupem. Má-li se však upravovat pro další sazbu,
přináší pro redakci další práci, protože někdy je ukotvení složité
odbourat, obzvlášť je-li zaheslováno apod.

Abychom zefektivnili spolupráci mezi redakcí a autory, upravili
jsme pokyny autorům. Ty jsou zveřejněny na www.vodnihospodarstvi.
cz. Pro bezprostřední informování je uvádíme i v této tištěné verzi.

Dělení článků
Články dělíme na sdělení:
1) odborná – zasílejte na stransky@vodnihospodarstvi.cz,
2) informační – zasílejte na stransky@vodnihospodarstvi.cz,
3) firemní – zasílejte na dragoun@vodnihospodarstvi.cz.
ad 1) Jedná se o původní práce, které jsou recenzovány podle
podmínek Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR. Jejich hlavním formálním rozpoznávacím znakem je, že obsahují kromě názvu
i klíčová slova a souhrn, a to jak v českém či slovenském jazyce, tak
i v angličtině. Struktura je následující:
a) Název článku (krátký a jasný se správnou terminologií, vystihující
pouze hlavní zaměření článku – nesnažte se do názvu vtěsnat
„obsah“ článku).
b) Autor(ři) s tituly, adresy pracoviště a spojení. Pro zjednodušení
upřednostňujeme, když je uvedeno jediné telefonické a e-mailové
spojení (korespondující autor).
c) Klíčová slova, charakterizující diskutovanou problematiku článku.
d) Krátký souhrn (asi 10 řádků).
e) Text článku (hlavní části označte mezititulky, které by neměly mít
více než tři úrovně).
f) Literatura (odkazy na literaturu v článku uvádějte v hranatých
závorkách - [1]).
g) Případné poděkování autorů.
h) Název článku, klíčová slova a souhrn přeložte do angličtiny (není-li
překlad ve Vašich možnostech, zajistíme ho v redakci).
Optimální délka odborného článku je asi tři tiskové strany, tj. cca
15 rukopisných stran (rukopisná strana dle normy – 30 řádek, 60
znaků na řádce). Dosti přesný odhad rozsahu článku taktéž získáte,
zjistíte-li si počet znaků včetně mezer (údaj je dle nastavení a verze
programů různě umístěn. Většinou ho najdete na liště vlevo dole rozkliknutím informace „Slova: XYZ“). Na jednu časopiseckou stránku se
vejde cca 9 000 znaků včetně mezer. Z tohoto počtu je třeba odečíst
plochu pro tabulky, grafy, fotky apod. Tedy např. článek mající rozsah
18 000 znaků včetně mezer, bez obrázků, tabulek apod., bude mít po
vysázení trochu přes dvě časopisecké strany (nutno počítat s tím, že
rozsah se rozšíří o název, kapitoly apod.
ad 2) Sem řadíme polemické a diskusní příspěvky, informace
o společenských událostech, recenze, reportáže apod. Pro redakci je
nejjednodušší, když je článek rozdělen na jednotlivé části tak, aby
struktura článku byla následující:
a) název,
b) text, v němž jsou uvedeny odkazy na grafické přílohy (tab. 1., obr.
2., graf 3. apod.),
c) kontakt na autora, tj. jméno, adresa a ev. (nepovinné) e-mail a telefon,
d) grafické přílohy (nejlépe je, když jsou uvedeny ve zvláštním souboru).
ad 3) Podmínky pro uveřejnění těchto typů článků jsou k dispozici
v záložce Pokyny pro inzerenty.

Obecné podmínky pro zasílání příspěvků
Články posílejte na příslušnou e-mailovou adresu – viz výše. Pokud
mají zasílané soubory velikost větší než cca 5 MB, uložte je pokud
možno na FTP server nebo nám je pošlete prostřednictvím virtuálních
zásilkových serverů typu www.uschovna.cz apod. Je to rychlejší pro
Vás i redakci. Taktéž není nadbytečně zatěžována paměť Vašich ani
našich PC. Články není nutné zasílat vytištěné.
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Ing. Ingrid Kušniráková
predseda SVHS pri SVP, š.p. OZ Banská Bystrica

Redakce Vám ráda zodpoví další dotazy.
Děkujeme, že nám šetříte čas!

Nejčastější formální chyby
a) Píše se 95% roztok (95procentní roztok), ale 30 % údajů
(30 procent údajů).
b) Zapisujeme-li čísly rozsah, neděláme mezery před a za pomlčkou, tedy: Výsledky se pohybují mezi 10–20 mg/l.
c) V roce 2000 (bez mezery) se začalo mluvit o 2 000 EO (s mezerou).
d) Oddělovat jednotky, stovky, tisíce... tečkou nebo čárkou je ne
přípustný anglikanismus, tedy píšeme nikoliv 100.000 EO,
nýbrž 100 000 EO.
e) Data se píší s mezerami – 1. 1. 2010, nikoliv 1.1.2010.
f) Mezi číselným údajem a jeho jednotkou píšeme mezeru, např.
25 °C, 1 500 kg apod.
g) U složených jednotek jsou přípustné oba druhy zápisu, tj. m/s,
resp. m·s−1, ovšem je nutné v celém článku používat jen jednu
zvolenou formu.
h) Upozorňujeme, že podle pravidel českého pravopisu se
zkratky akademických titulů (Ing., PhDr., RNDr. atd.) a zkratky akademicko-vědeckých titulů (Ph.D., CSc.) píší s velkými
počátečními písmeny, ale zkratky vědecko-pedagogických
titulů (prof. a doc.) s malými.
i) Za nadpisem ani titulkem obrázku, schématu, grafu, tabulky
a fotografie se tečka nepíše, ani kdyby byl složen z více vět.
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Slovo ještě tak trochu zimní – aneb
sníh není voda
Zažil jsem – ještě jako malé klouče – situaci, o které se běžně píše
takřka ve všech soudobých úvahách o tom, co dělat se sněhem ve
městech, třeba v Praze. Ve zprávách o minulých řešeních a postupech se popisuje, že se povolali nezaměstnaní, kteří tu bílou nadílku
nejen odklidili, ale ještě byli rádi, že si přijdou na nějakou tu korunu.
A že spokojení byli všichni – oni nezaměstnaní, radnice i občani.
Jistě to byla pravda, tuším, že o tom zpíval i pan Werich a tomu
bylo a je možno věřit. Po pravdě řečeno: právě tohle si nepamatuji.
Za mého dětství už nebyli nezaměstnaní, protože byla válka, ale
ten výše načrtnutý postup fungoval stále. Když napadl sníh, přišla
do ulice parta chlapů s hrably a lopatami, přivalili plechové káry
s velkými koly, otevřeli kanalisační poklopy a pak už jen hrabali,
nakládali, shazovali – no a během dvou hodin bylo čisto a oni táhli
o ulici dál. Bylo to jednoduché až primitivní, ale účinné. A to se
dělalo v době, kdy vlastně ten sníh v ulicích ani moc nevadil – auta
skoro nejezdila a pro koňské povozy (které obstarávaly významnou
část pouličního ruchu) nebyl sníh zas tak velkým problémem.
Po dlouhých letech jsem si na tuto dětskou zkušenost vzpomněl.
To jsem pracoval v instituci, která se zabývala ochranou vod před
znečištěním a dost často jsme dostávali „zimní“ otázky asi tohoto
druhu: „Copak to nevadí, když se do té Vltavy hází takové svinstvo,
to s tím nemůžete něco udělat?“ Jen pro vysvětlení: to bylo v době,
kdy se drahá „stověžatá matička“ pozvolna rozpadávala, ani ne tak
z nezájmu, ale pro nedostatek prostředků na běžné potřeby města
a lidí v něm – musil se budovat socialismus, a tak na běžné věci
nezbývalo. Se sněhem v ulicích se nic nedělalo a jen občas, když
ho napadlo příliš mnoho, se rozkázalo podnikům, aby daly brigádníky a náklaďáky, a sníh (nebo spíš to, v co se pomocí soli, písku,
škváry, ukapávajícího oleje z aut a padajícího popílku proměnil) se
odvážel. Ze středu města (jinde se to snad ani nedělalo) na nábřeží
Na Františku a tam do Vltavy. Ve Vltavě se pak u břehu vytvářelo
malé pohoří z jakési tmavě hnědé hmoty, vzdáleně připomínající
rozervaná skaliska, od kterých se táhl slabý olejový film.
Na zmíněné otázky jsme odpovídali vesměs vyhýbavě. Vlastně
jsme nevěděli, co odpovědět. A říkat, že i nás to štve, nebylo k ničemu. Tehdejší zákonnost na to neměla žádný metr (ostatně ono tehdy
na té zákonnosti mnohdy ani nezáleželo) a město Praha bylo v některých ohledech jakýmsi státem ve státě, kde to platilo dvojnásob.
Po třiceti letech se věci změnily. Některé víc, jiné míň. Předpokládám, že v tom sněhu (nebo v tom, v co se na ulicích promění) už je
méně škváry, popílku a oleje. Nicméně ani teď není – v té podobě,
v jaké se na stejné místo ve Vltavě vyváží – čistý a bílý. Něco, co do
vody nepatří, v něm určitě je. Změnila se – a dost podstatně – také
právní základna ochrany vod.
Na to na všechno jsem si znovu vzpomněl, když jsem si 18. ledna
přečetl v MF Dnes krátkou zprávu:
„Inspekce: Sníh není voda
Obyvatelé metropole, které znepokojuje odvoz tun odklizeného
sněhu do Vltavy, mohou být klidní. Podle České inspekce životního
prostředí vyvážením sněhu do vodních toků nedochází ke střetu
s vodním zákonem. Sněhové srážky jsou ve své podstatě dešťovými
srážkami a vodní zákon neupravuje nakládání se srážkovými vodami

a neřadí je mezi vody odpadní. Proto se na odvádění srážkových vod
neuplatňují stejné principy jako na vypouštění odpadních vod. Ty lze
na rozdíl od srážkových vod vypouštět pouze na základě povolení
vodoprávního úřadu. (pha).“
Nečetl jsem v MF Dnes žádnou následnou opravu nebo další
komentář ze strany prvotního informátora, takže se zdá, že to takhle
na Inspekci řekli, tedy i mysleli.
Řekl bych, že „obyvatelé metropole“ – tedy původní tazatelé – si
zasloužili jaksi kloudnější odpověď. Možná ale, že jim tahle stačila
– kdož ví? Každopádně svým dotazem prokázali, že to, co se do
Vltavy hází, není ta klasická „bílá peřina“. Ale myslím si, že přece
jen je dobré se k odpovědi krátce vrátit na jakémsi odbornějším fóru,
tedy ve Vodním hospodářství.
Nechci zavádět diskusi na thema, že povrchové odtoky srážkových
vod, pokud mohou mít škodlivý vliv na vody, jsou podle našeho vodního práva už hezky dlouho odpadními vodami (§ 11 vládního nařízení
č. 14/1959 Sb., kterým se provádí zákon o vodním hospodářství, §
22 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, § 38 dnes platného vodního
zákona č. 254/2001 Sb.). Ono totiž skutečně není v žádném z uvedených předpisů (a domnívám se, že ani v žádném jiném vodoprávním
dokumentu) výslovně napsáno, že sníh (příp. led) je voda. Osobně se
domnívám, že odpadní voda, jakož i srážková voda znečištěná po svém
dopadu na zem, jsou vodou, i když zmrznou (opačný výklad by mohl
vést k velmi zajímavým konsekvencím). Nicméně: proč ne?! A navíc:
jedná se asi o problém v podstatě dost marginální.
Proč tedy o celé věci uvažuji a píšu? A proč se mi (teoreticky snad
možný) názor Inspekce nezdá? To proto, že jakmile prohlásím, že sníh
spadlý na městskou komunikaci a znečištěný (více či méně) běžnými
činnostmi, probíhajícími na takových komunikacích, tj. obsahující ty
výše jmenované znečišťující ingredience, není odpadní vodou, mám
k disposici prakticky automaticky náhradní řešení k ochraně vod:
Tento sníh je závadnou látkou – viz § 39 odst. 1 platného zákona – má
všechny znaky závadné látky podle tohoto ustanovení. A závadné
látky je v podstatě zakázáno vypouštět či vhazovat do vod. V tomto
principu je významný rozdíl mezi našimi možnostmi před 30 roky (viz
výše) a dnešním stavem vodního práva. My jsme tehdy tento nástroj
v rukou neměli. Proto jsme odpovídali vyhýbavě.
Ing. Václav Vučka, CSc.
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. března 2009. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

UPOZORŇUJEME OBCHODNÍ PARTNERY NA NOVÉ SÍDLO FIRMY
TECHNOAQUA, s.r.o.
U Parku 513
252 41 Dolní Břežany
e-mail: mail@technoaqua.cz, technoaqua@seznam.cz
www.technoaqua.cz
tel.: +420 724 971 161, +420 244 460 474
fax: +420 271 767 155

