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A WORLD OF ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

Pozdě brečet nad rozlitým mlíkem
Aby toto rčení bylo aktuální, je třeba nahradit mléko ropou.
V Mexickém zálivu se potopila vrtná věž provozovaná BP a začala
z ní unikat ropa. Nejdříve se hovořilo o několika tisících litrů denně,
to je obdoba několika desítek hekťáků piva (kdysi se pivo dodávalo
v hektolitrových sudech, ještě je pamatuju). Postupně byly odhady
upřesňovány, až se vyšplhaly na skoro milion litrů denně. Je to asi
deset pětadvacetimetrových plaveckých bazénů. Trochu nepoměr.
Podle mne hned od začátku bylo politikům a manažerům jasné,
že rozsah havárie bude větší, ale oni (nejen za velkou louží) žijí
v představě, že obyčejného člověka je lepší držet v nevědomosti,
neznepokojovat ho. Jako v té komedii od Chytilové, kdy průvodčí
ve vlaku zasypaném lavinou uklidňuje cestující, že se nic neděje,
že na něj dopadlo jen menší množství sněhu.
Další dny jsme se dověděli, že: „Firma sdělila, že je jasné, že náklady spojené s likvidací skvrny uhradí“ (z toho implicitně vyplývá,
že k následným škodám vzniklým zánikem biotopů, zdrojů obživy
rybářů, hoteliérů apod. se nehlásí). To ostatně potvrdila i další zpráva: „Náklady na likvidaci škod po úniku ropy v Mexickém zálivu
mohou překročit 14 miliard dolarů. Na společnost BP zřejmě připadne více než polovina.“ Zajímalo by mě, proč se BP o škody chce
podělit s ostatními, když se o zisky (kromě daní) nedělí? To dělení
o škody by bylo spravedlivé, pokud by v daních byla i pojistka proti
ekologickým haváriím. Tak tomu není.
Obdobně je tomu i u nás. Když se stane nějaká havárie, tak se to
zahraje do autu, firmě se napaří směšná (z jejího pohledu) pokuta ve
výši, řekněme, jednoho milionu, proti níž se odvolá... No a odstranění škody se zaplatí z eráru. Přitom už více jak rok platí zákon o ekologické újmě, který však dosud prý ještě nebyl správními orgány
využit, byť jim umožňuje nejen pokutovat, nýbrž i vymáhat škodu.
Na druhou stranu zákon také stanoví, že firmy se musí finančně
zabezpečit na nápravná opatření případných havarijních škod
(znečišťovatel platí). Protože to bude velký zásah do ekonomiky
podniku, byla účinnost tohoto opatření odsunuta do roku 2013.
Zajímalo by mě, zda podniky, jejichž činnost může mít negativní
vliv na vodní prostředí, se patřičným způsobem připravují, nebo to
nechává management vyhnít.
Je sice pravda, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také se říká, že za
chyby se platí. Ta druhé moudro by se mělo ale upřesnit, že nikoliv
daňový poplatník, nýbrž ten, kdo pochybil, platí.
Ing. Václav Stránský
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optimalizací vašeho
čerpacího systému lze
zmenšit ztráty vody
způsobené prosakem

Tlak vody v kohoutku zůstavá konstatní, pokud jedinečný řídící
tlakový systém od společnosti Grundfos omezuje ztráty vody
prosakováním ve vodovodní síti. Úspory mohou být značné.

Více o redukci ztráty vody prosakováním na
www.voda-grundfos.cz
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Možnosti využití
přírodních způsobů čištění
odpadních vod a posouzení
vlivu předčištění
Miloš Rozkošný, Michal Kriška, Jan Šálek
Klíčová slova
přírodní způsoby čištění vod – kořenová čistírna – mechanické
předčištění

Souhrn

První část článku se zabývá klasifikací čitíren odpadních vod
založených na mokřadních technologiích a jsou zmíněny hlavní
výhody a nevýhody této technologie. Jsou zde zmíněny výsledky
výzkumu vlivu různých druhů předčištění na mokřad. Biologické
septiky jsou vhodné pro předčištění z malých zdrojů odpadních
vod (tj. domů, hotelů a vesnic do 200 EO. Naopak usazovací nádrže
se jeví jako nejlepší řešení pro předčištění velkých zdrojů (vesnice
do 1 000 EO). Oba tyto typy nádrží musí být řádně udržovány
a provozovány. Musí být zakryty. Bylo vyzkoušeno, že hydraulické
zatížení a odlehčení od dešťových vod má důležitý vliv na provoz
kořenových čistíren a jejich životnost.
u

Úvod
Výzkum využití přírodních způsobů čištění má v České republice
dlouholetou tradici. Již v druhé polovině třicátých let minulého století
se touto problematikou zabývali významní vodohospodářští odborníci,
zejména prof. Ing. Dr. K. Jůva, DrSc. v oblasti závlah, půdních filtrů,
mechanických způsobů čištění, skrápěných biologických filtrů, po
válce prof. Ing. Dr. J. Cablík, DrSc. v oblasti malých vodních nádrží
a závlah průmyslovými odpadními vodami. Ve Výzkumném ústavu
vodohospodářském to byla a je oblast biologických nádrží a půdních
filtrů. Tato problematika byla rovněž rozvíjena ve Výzkumném ústavu
meliorací Ing. K. Stehlíkem, CSc. a později Ing. J. Zavadilem, CSc. Na
tuto tradici jsme již v šedesátých letech minulého století navázali,
podrobnosti uvádí [19, 20, 11]. Další poznatky související s problematikou vegetačních kořenových čistíren uvádí také [29]. Celosvětové
poznatky s pojené s využíváním umělých mokřadů pro čištění odpadních a znečištěných vod uvádí souhrnně v obsáhlé monografii [9].
Přírodní způsoby čištění odpadních vod využívají přirozené, přírodě blízké samočisticí procesy, které probíhají v půdním, vodním
a mokřadním prostředí. Vegetace, půda a vodní prostředí se přímo
podílejí na čistícím procesu, zejména tím, že tvoří vhodné filtrační,
sedimentační a sorpční prostředí, vytvářející příznivé podmínky
pro rozvoj mikroorganismů, podílejících se na čisticím procesu [9].
Rostliny využívají zpřístupněné živiny (nutrienty), především dusík
a fosfor k tvorbě biomasy, kterou je možné dále různým způsobem
využívat [20,21,25,26]. Stručný přehled jednotlivých přírodních
způsobů čištění je uveden v tab. 1.
Přírodní způsoby čištění nacházejí uplatnění zejména při čištění
splaškových odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních,
restauračních zařízení a letních táborů, menších obcí obvykle do
500 obyvatel, při čištění odpadních vod ze školních zařízení, škol
v přírodě a stravovacích zařízení. Podle složení odpadních vod jsou
tyto způsoby použitelné i pro čištění odpadních vod z dílen, malých
průmyslových závodů, organicky nízkozatížených zemědělských
odpadních vod, erozními smyvy znečištěných povrchových vod
apod. Významné je využití těchto způsobů čištění k dočištění odpadních vod, zde se především uplatňují stabilizační nádrže a závlaha
čištěnými odpadními vodami; nepoužitelné jsou k čištění odpadních
vod s vysokým obsahem organického znečištění, olejů, derivátů ropy,
extrémně kyselých a zásaditých vod a odpadních vod obsahujících
toxické látky překračující mez toxicity, nadlimitním obsahem tenzidů,
pesticidů, radioaktivních látek apod.
Přednosti přírodních způsobů čištění spočívají v ekologickém
charakteru čistírenského zařízení, v možnosti příznivého začlenění
do životního prostředí, v poměrně jednoduchém technologickém
provedení, v nižších provozních nákladech, srovnatelných inves-
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Tab. 1. Přehled možností využití přírodních způsobů čištění
Druh přírodního způsobu
čištění

Možnosti využití zařízení

a) Půdní (zemní) filtry
Vertikální proudění bez
i s vegetací
Horizontální proudění bez
i s vegetací

Čištění znečištěných srážkových a odpadních vod malých producentů, dočištění
čištěných vod

b) Kořenové čistírny odpadních vod (půdní filtry s vegetací)
Horizontální povrchové
proudění

Čištění odpadních a znečištěných povrchových vod v příznivých klimatických
podmínkách

Horizontální podpovrchové
proudění

Čištění srážkových a komunálních odpadních vod, jejich dočištění za jinými
způsoby čištění

Vertikální s prouděním
směrem dolů

Čištění srážkových a komunálních odpadních vod, dočištění při celoročním
provozu

Vertikální s prouděním
vzhůru

Čištění splaškových odpadních vod
převážně v bezmrazém období, při zateplení i celoročně

c) Biologické nádrže (součást stabilizačních nádrží)
Aerobní nízkozatěžované

Čištění zneč. povrchových a komunálních
odpadních vod, u nás převažující způsob
čištění

Aerobní vysokozatěžované

Čištění komunálních odpadních vod
v klimaticky příznivých (bezmrazých)
oblastech

Aerobní průběžně
provzdušované

Intenzívní čištění komunálních odpadních
vod při průběžném provzdušování

Dočišťovací biologické
nádrže

Dočištění odpadních vod za přírodními
i umělými stupni čištění

Fakultativní biologické
nádrže

Biologické nádrže tvořící přechod mezi
anaerobním a aerobním režimem čištění
odpadních vod

Anaerobní průtočné
a sedimentační biologické
nádrže

Anaerobní čištění předřazené aerobnímu
čištění plnící funkci sedimentační a čistící

Anaerobní akumulační
biologické nádrže

Čištění odpadních vod kampaňových
producentů, kterými jsou cukrovary,
škrobárny, lihovary aj.

d) Akvakultury a bioeliminátory
Nádržní a žlabové akvakultury

Čištění a dočištění odpadních vod pomocí
různé emerzní, submersní, vzplývavé
a plovoucí vegetace

Bioeliminátory

Čištění odpadních vod ve žlabech
s vyjímatelnými sítovými přepážkami
z vegetačními nárosty

f) Závlaha odpadními vodami (minimálně mechanicky čištěnými)
Závlaha komunálními odpadními vodami

Vegetační závlahy (výjimečně celoroční)
provoz závlah čištěnými odpadními
vodami

Závlaha různými druhy
vhodných průmyslových
odpadních vod

Vegetační závlahy odpadními vodami
především z potravinářského průmyslu

Závlaha zemědělskými
odpadními vodami

Vegetační závlahy silážními a provozními
odpadními vodami z mléčnic, přípraven
apod.

Závlaha tekutými stabilizovanými a hygienizovanými kaly a kejdou

Využití hnojivého účinku a vodní hodnoty
tekutých stabilizovaných odpadů a kejdy

Pozn.: Podrobnosti řešení vegetačních kořenových čistíren uvádějí Kočková
et.al [11], Šálek a Tlapák [25], Vymazal [29], problematiku půdních filtrů Effenberger a Mattielo [3], ČSN CEN/TR 12566-2, problematiku biologických nádrží
Šálek[22], Šálek a Malá[23] edit., Šálek-Kujal-Doležal [27], závlah odpadními
vodami Šálek[19,20,21], technické řešení zařízení Šálek-Žáková-Hrnčíř [26]
a Šálek a Tlapák [25], kteří uvádějí podrobný seznam naší a zahraniční literatury jednotlivým způsobům řešení. Aktuální výsledky sledování účinnosti
čištění vegetačních kořenových čistíren, biologických nádrží a půdních filtrů
uvádí Mlejnská, Rozkošný, Baudišová et al. [14].
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tičních nákladech s umělou (aktivační, mikrofiltrační, biodiskovou)
čistírnou, nízké potřebě energií, možnostech nárazového přetížení
balastními vodami, poměrně rychlém zapracování a dobrém čistícím účinku v krátké době po zahájení provozu, poutání části dusíku
a fosforu vegetací, schopností krátkodobého i dlouhodobého přerušení
provozu, čištění organicky nízko zatížených odpadních vod, které
není možno čistit umělými způsoby. U závlah odpadními vodami
je to navíc ekonomický účinek spočívající ve významném zvýšení
výnosů zemědělských plodin při téměř kvalitním dočištění přírodními
a umělými způsoby čištěných odpadních vod.
Určité nedostatky přírodních způsobů čištění nespočívají ve vlastní
metodě čištění, ale v chybném vyřešení oddělování srážkových vod
u jednotné stokové sítě, v nekvalitním mechanickém čištění, podceňování potřeby kvalifikované obsluhy (což jsou však problémy, s nimiž
se lze setkat i u jiných typů čistíren odpadních vod). Při vysokém znečištění se setkáváme u jednoduchých kořenových čistíren s nedostatečným odstraňováním amoniakálního znečištění, nízkým poutáním
fosforu. Problematika kyslíkového režimu a nitrifikace amoniaku byla
výzkumně uspokojivě vyřešená a uplatněná při zpracování návrhů
zařízení druhé generace, jejich popis bude předmětem samostatného
článku. Určitým nedostatkem kořenových čistíren odpadních vod
(dále KČOV) jsou poměrně vysoké nároky na plochu 4 až 6 m2 na 1EO.
U biologických nádrží je potřebná plocha podle uspořádání od 3 do
15 m2 na 1 EO. Další podrobnosti uvádějí [16, 17, 24, 25, aj.]

Napojení na stokovou síť - přívod surových odpadních vod

Většina našich venkovských obcí má vybudovanou jednotnou stokovou síť, kterou se odvádějí srážkové a splaškové vody. Ve většině
případů, které jsme zkoumali, bylo nevyhovující uspořádání odlehčovacích komor, které nedokáží zajistit nepřetěžování mechanického
stupně čištění. Vyznačují se krátkými přelivy, určenými k oddělení
srážkových vod, zcela nevhodným způsobem regulace průtoku škrtícími plochými kanalizačními šoupátky apod. Mnohonásobně zvýšený
přítok směsi odpadních a srážkových vod na mechanický stupeň čištění zapříčiňuje krátkou dobu zdržení v lapácích písku a usazovacích
nádržích a zapříčiňuje vyplavování dříve zachycených kalových částic
do půdních filtrů, filtračních polí vegetačních kořenových čistíren,
biologických nádrží apod. Důsledkem tohoto nedostatku je rychlé
zakolmatování filtračního prostředí a zanášení biologických nádrží.
Řešením je podstatné prodloužení bočních přelivů odlehčovacích
komor a jejich doplnění vhodnými typy regulátorů, které spolehlivě
propustí pouze návrhový průtok na mechanický stupeň čištění. Další
možností je oddílná kanalizace, zvláště splašková, zvláště dešťová.
Samostatným problémem je způsob nakládání s často značně znečištěnými srážkovými vodami, jejichž složení na počátku odtoku vody
z přívalové srážky nevyhovuje příslušným směrnicím.

Mechanický stupeň čištění

Lapáky tuků a olejů převážně chybí, setkali jsme se s použitím
dodatečně instalovaných norných stěn ve štěrbinových nádržích.
Tato úprava není dostatečně funkční a často se zachycený materiál
ani nevyklízí. Nezachycené tukové částice se dostávají na filtrační
pole, kde způsobují obtížně odstranitelné zakolmatování. Tato zařízení
považujeme v odůvodněných případech za nezbytná.
Usazovací nádrž je důležitou součástí mechanického stupně čištění a rozhoduje o množství nerozpuštěných látek transportovaných
dále na kořenová pole, příp. biologické nádrže. Množství nerozpuštěných organických a minerálních látek, zachycených v usazovacích
nádržích, ovlivňuje nejen výsledný čistící účinek čistírny, ale rozhoduje o životnosti filtračního pole kořenových čistíren, zkracují intervaly odkalování biologických nádrží a zvyšují náklady na údržbu.
V praxi se před přírodní způsoby čištění zařazují nejčastěji tyto
typy usazovacích nádrží:
• zemní usazovací nádrže s horizontálním prouděním, buď klasického provedení s 2 až 3 hodinovým zdržením, nebo anaerobní
usazovací biologické nádrže se zdržením vody 1 až 3 dny,
• upravené biologické septiky, vybavené přepážkami a nornými stěnami, využívané jako usazovací nádrže s horizontálním prouděním,
• jednoduché velkoobjemové septiky s horizontálním prouděním
s vtokovou a výtokovou nornou stěnou,
• usazovací nádrž s horizontálním prouděním typu KMN s oddělenými vyhnívacími prostory po bocích usazovacího prostoru,
• typizované štěrbinové nádrže montované z dílců resp. monolitické, s horním usazovacím a dolním vyhnívacím prostorem. Oba
prostory jsou od sebe odděleny štěrbinou. Půdorysný tvar nádrží
je čtvercový, kruhový nebo obdélníkový.
Typizované železobetonové usazovací nádrže s horizontálním, vertikálním a s radiálním prouděním a odděleným kalovým hospodářstvím
nebyly v ČR doposud jak součást přírodních způsobů čištění realizované; v zahraničí (SRN) se prvé uspořádání navrhuje a osvědčilo se.

Metodika práce
Výzkumné práce se soustředily na sledování vegetačních kořenových
čistíren odpadních vod v moravských krajích a části kraje Vysočina, se
zaměřením na mechanický stupeň čištění odpadních vod. V následující
tab. 2 jsou uvedeny hodnoty návrhových parametrů a základní charakterizace sledovaných kořenových čistíren odpadních vod. Jednotlivé
čistírny byly sledovány dlouhodobě s intervalem vzorkování 1 měsíc.
Odebírány byly slévané vzorky. Odběrové profily byly umístěny tak, aby
bylo možné posoudit čistící účinek jednotlivých stupňů čištění (na přítoku, za usazovací nádrží, za filtračními kořenovými poli, na odtoku).
Na vybraných lokalitách byly sledovány usazovací nádrže následujících typů:
• velkoobjemový septik (určený pro přibližně 600 EO)
• biologický tříkomorový septik (pro přibližně 250 EO)
• jednoduchá zemní usazovací nádrž s horizontálním prouděním
(pro přibližně 150 EO)

Mechanický stupeň čištění tvoří česle, lapák písku, lapák tuku
a primární sedimentační nádrže a je nezbytnou součástí většiny
přírodních způsobů čištění. Podrobnosti technického uspořádání
mechanického stupně čištění uvádějí [4,
25, aj.]. Výsledný čisticí účinek mechanické Tab. 2. Charakterizace sledovaných čistíren
stupně čištění rozhoduje o životnosti a funkci
Lokalita:
A
B
C*
D
E
půdních filtrů, filtračních kořenových polí,
2000
2004
1994-2002
1995
1996
V provozu od
biologických nádrží aj.
Návrhový počet EO
780
480
640
267
675
Česle se většinou navrhují ručně stírané
s roztečí 20 až 30 mm. Při odtoku vody z příNadmořská výška
250
400
150
500
520
valových srážek dochází k jejich rychlému
Typ kanalizace
Jednotná
Jednotná
Jednotná
Jednotná
Jednotná
ucpání. Řešením jsou strojně stírané jemné
Měřený denní průtok
198,7
85,5
117,4
196,9
106,4
česle, které se doporučují u větších čistíren.
- průměr (m3.d-1)
Lapák písku je dalším slabým místem.
Předčištění
Č-LP-ŠN-DUN Č-LP-KMN Č-LP-SEPT Č-LP-SEPT Č-LP-KMN
Značná rozkolísanost průtoku způsobuje
Počet kořen.polí
3
2
2
3
2
při nízkých průtocích usazování jemných
Povrchová plocha
3 900
2 400
1 850
2 260
1 550
organických látek, které postupně vzplýpolí (m2)
vají a odtékají. Při zvýšených průtocích se
2
Plocha na 1 EO (m )
5,0
5,0
2,9
8,5
2,3
v důsledku vysoké průtočné rychlosti nezaštěrk
Filtrační
materiál
štěrk
štěrk
štěrk
štěrk
chytí pískové částice a tyto jsou transportováa písek
ny dále. Stávající způsoby regulace průtočné
Vegetace
Rákos
Rákos
Rákos
Rákos
Rákos
rychlosti nejsou uspokojivě vyřešené. Fyzicky
Dočištění
DBN
Ne
Ne
Ne
Ne
velmi náročná je ruční těžba písku sedimentů
u štěrbinových lapáků písku s horizontálním *Pozn. Lokalita „C“ – od roku 2002 mimo provoz.
průtokem, problematický je způsob dalšího
Legenda: Č
jemné ručně stírané česle
LP
horizontální lapák písku
nakládání s vytěženým materiálem. Určitou
SEPT septik
ŠN
štěrbinová nádrž
možností je použití vertikálních lapáků písku
ZUN
zemní usazovací nádrž
DUN dešťová zdrž
s možností praní stlačeným vzduchem a těžKMN nádrž typu KMN
DBN dočišťovací biologická nádrž
bou např. proudovými čerpadly.
Rákos – Phragmites australis (rákos obecný)
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F
1995
150
390
Jednotná
174,5
ZUN
3
540
3,6
štěrk
Rákos
Ne
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• typizovaná usazovací nádrž s horizontálním
prouděním typu KMN (pro250 EO a 480
EO)
• typizovaná štěrbinová nádrž (pro přibližně
800 EO)
Při posuzování jejich vlivu se hodnotily
základní ukazatele čistícího procesu, kterými
jsou konduktivita, pH, změny obsahu rozpuštěného kyslíku, ukazatele NL (nerozpuštěné
látky), BSK5, CHSKCr, N-NH3, N-NO3, Pcelk.

Tab. 3. Hydraulické a látkové zatížení lokalita A

Výsledky

Tab. 4. Hydraulické a látkové zatížení lokalita D

Profil

Přítok na ČOV
Přítok na ČOV

Hydraulické
zatížení
m3/ (m2.den)

BSK5

CHSKCr

NL

N-NH4+

g / (m .den)
Návrhové
0,04 – 0,08
10,0
–
11,00
–
Vypočtené podle měřených hodnot – průměrné hodnoty
0,051
2,50
5,69
2,74
1,45

Pcelk.

2

–
0,24

Hydraulické
Pro hodnocení byly použité výsledky z šetProfil
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+
Pcelk.
zatížení
ření, jenž byly prováděny na vybraných ČOV
3
2
2
m / (m .den)
g / (m .den)
v moravských krajích a kraji Vysočina. Část
poznatků byla průběžně publikována na sedNávrhové
mi specializovaných seminářích [18,23]. Dále
Přítok na ČOV
0,055
4,92
--------jsou uvedeny výsledky sledování účinnosti
Vypočtené podle měřených hodnot – průměrné hodnoty
mechanického předčištění splaškových vod
Přítok na ČOV
0,089
0,90
2,78
0,91
0,67
0,11
přiváděných na vegetační kořenové čistírny
jednotnými kanalizačními sítěmi. Hodnoceny
(vyjádřeno aktuálním průtokem v době vzorkování) a vzájemné závisbyly jednotlivé typy usazovacích nádrží, které tvoří vždy hlavní objekt
losti mezi jmenovanými ukazateli. Byla posouzena vzájemná korelace
mechanického předčištění na sledovaných čistírnách [24]. Jelikož se
naměřených hodnot datových souborů z odběrových profilů na KČOV
jedná, jak bylo uvedeno, o jednotné kanalizační sítě, je třeba věnovat
– lokalita A (přítok na KČOV – přítok na lapák písku; přítok na kořepozornost i otázce odlehčení vod při vyšších průtocích. S tím je spojenová pole – odtok ze štěrbinové usazovací nádrže; odtok z kořenových
na také otázka hydraulického a látkového zatížení biologického stupně
polí – přítok do dočišťovací biologické nádrže a odtok z dočišťovací
čištění, což jsou filtrační kořenová pole. Zejména při nedostatečné
biologické nádrže – odtok z KČOV). Jako podpora pro vyhodnocení
údržbě a odkalování usazovacích nádrží dochází k úniku kalu na tato
vzájemných závislostí byly spočteny korelační koeficienty také metopole, což vede k jejich kolmataci [9,11,14,17,18,24,25]. Vliv hydraudou parciální korelace. Výsledky korelační analýzy potvrdily závislost
lického zatížení na účinnost čištění dokládají také práce [1,6].
hodnot konduktivity a koncentrací amoniakálního dusíku na množství
Hodnocení látkového a hydraulického zatížení
odpadních vod (což souvisí zřejmě s naředěním odpadních vod balastZ výsledku analýz látkového zatížení odpadních vod na KČOV
ními vodami – závislost je negativní, tzn. s nárůstem průtoku klesá
v moravsko-slezských krajích a části kraje Vysočina je patrné, že
množství amoniaku v odpadní vodě) [14,16]. Byly potvrzeny vzázatížení čistíren ve většině případů neodpovídá projektovým předpojemné korelační vztahy pro koncentrace nerozpuštěných látek, BSK5
kladům [14,16,24]. Hydraulické zatížení bývá vyšší, látkové naopak
a CHSKCr a také je patrná určitá závislost mezi ukazateli organického
nižší. Příklady dvou čistíren zastupujících dvě velikostní kategorie
znečištění, chloridy a celkovým fosforem [14,16].
KČOV (pod 500 a nad 500 EO) jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4.
Na obr. 1 je uveden výsledek výpočtu hydraulického zatížení
Monitoringem byl zachycen i výskyt extrémních hodnot látkového
kořenových polí za dobu sledování dané čistírny. Výrazně vyšší
zatížení, kdy byly čistírny i krátkodobě přetíženy [16]. I při těchto
maximální hodnoty průtoku odpadní vody v nevegetačním období,
situacích, pokud se jedná o krátkodobé přetížení, byla dosažena dobrá
způsobené zejména táním sněhu a vyššími srážkami v jarním období,
účinnost čištění. Např. hodnoty koncentrace NL vyšší jak 400 mg.1-1,
byly zaznamenány na lokalitách A a F. Průměrné hodnoty průtoku
resp. 1 000 mg.1-1, byly čistícím procesem eliminovány na hodnoty
ve vegetačním a nevegetačním období se na čistírnách příliš nelišily
25 a 45 mg.1-1. Koncentrace BSK5 320, 375 a 500 mg.1-1 naměřené na
s výjimkou lokality F (8x vyšší hodnota než pro vegetační období)
přítoku byly sníženy na koncentrace 100, 80 a 20 mg.1-1 (hodnoty jsou
a také Lokality D, kde byl zjištěn průměrný průtok v nevegetačním
vybrané z analýz provedených na sledovaných čistírnách).
období asi o 70 % vyšší než ve vegetačním období.
V tabulkách 3 a 4 jsou uvedeny hodnoty vypočteného látkového
Hydraulické zatížení kořenových polí bylo během sledování vyšší
zatížení filtračních kořenových polí pro základní ukazatele a rozsah
v nevegetačním období na lokalitách A, D a F (zde velmi výrazně – pro
hydraulického zatížení filtračních kořenových polí čistíren na lokaprůměrnou hodnotu 8x, pro maximální hodnoty až 16x) – viz obr. 1.
litách A a D na základě dat získaných během období monitoringu.
Hydraulické zatížení se také projevuje v hodnocení účinnosti čištění
Tabulky také uvádí i hodnoty návrhového látkového a hydraulického
na základě naměřených koncentrací sledovaných ukazatelů znečištění
zatížení, podle kterých byla filtrační kořenová pole projektována.
vod [1,2,5,6,14,16]. Nárůst doby zdržení vody ve filtračních kořenoDále byla sledována závislost koncentrací ukazatelů organického
vých polích (v přímé závislosti na hydraulickém zatížení) má pozitivní
znečištění, forem dusíku, celkového fosforu, chloridů a síranů, jakož
vliv na účinnost čištění, a to zejména u dusíku a fosforu [7,8,28,30],
i fyzikálně-chemických ukazatelů jakosti vod (koncentrace kyslíku, pH
[10], [12] odvodily rovnice pro odhad koncentrací nerozpuštěných
a konduktivita) na množství odpadních vod přitékajících na čistírnu
látek, organického znečištění a amoniakálního dusíku na odtoku
z vegetačních kořenových čistíren s mechanickým předčištěním
vod, a to v závislosti na přítokových koncentracích a hydraulickém
zatížení.

Hodnocení vlivu mechanického předčištění na čistící
účinek
Velkoobjemový septik (lokalita C)

Obr. 1. Rozsah hodnot hydraulického zatížení kořenových polí
během vegetačního (veg.) a nevegetačního (nev.) období na
sledovaných čistírnách
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Z výsledků šetření funkce usazovacích nádrží jednoznačně vyplývá,
že velkoobjemový septik klasického provedení je nefunkční a naopak
nárazově výrazně zhoršuje kvalitu odpadní vody.
Koncentrace nerozpuštěných látek je téměř ve všech případech
o 60 % vyšší na odtoku. Z 22 měření byly 4 hodnoty v rozmezí 80 až
100 mg.l-1, 14 hodnot bylo v rozmezí 100 až 150 mg.l-1 a 4 hodnoty
byly v rozmezí 150 až 200 mg.l-1. Velkoobjemový septik u silně znečištěných odpadních vod byl hlavní příčinou zakolmatování filtračních polí vegetační kořenové čistírny. Příčiny nedostatečné funkce je
možné shrnout takto:
• z NL obsažených v odpadních vodách tvoří značnou část produkty
zpracování ovoce a vinné révy; jedná se o materiál, který pozvolna
sedimentuje a snadno se vyplavuje se při zvýšených průtocích,
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• usazený kal při anaerobním vyhnívání snadno vzplývá a je vyplavován z velkoobjemového septiku do filtračních polí,
• odkalování velkoobjemového septiku je problematické, septik je
uzavřen pevným stropem a vybaven několika vstupními otvory,
které neumožňují plynulé a rovnoměrné odčerpání kalu fekálními
vozy. V septiku zůstává při odkalování značná část rozrušeného
kalu, který je rovněž vyplavován,
• na nedostatečné funkci zařízení se částečně projevuje i nevhodné
uspořádání přepážek, nedostatek norných stěn a řada dalších nedostatků.
KČOV s tříkomorovým biologickým septikem pracujícím jako usazovací nádrž s anaerobní stabilizací kalu byla sledována na lokalitě
D. Výsledky dosahovaného čistícího účinku na stupni mechanického
předčištění (horizontální štěrbinový lapák písku a tříkomorový biologický septik) jsou uvedeny v následující tab. 5. Pro porovnání jsou
uvedeny i výstupní průměrné koncentrace vybraných ukazatelů na
odtoku z biologického stupně čištění (kořenových polí), který tvoří
zároveň odtok z čistírny. Přítok odpadní vody na tuto čistírnu byl
během dvouletého sledování zaznamenán v rozmezí 0,2 až 5,9 l.s-1
(průměrná hodnota 2,3 l.s-1; medián 1,7 l.s-1). Objem usazovacího
prostoru septiku je 76 m3. Vypočtená hodnota doby zdržení je 3,6 hod
pro maximální naměřený průtok a 9,3 h pro vypočtený průměrný
průtok. Teoretická doba zdržení vody pro návrhový denní průměrný
průtok 1,5 l.s-1 je 13,8 h.
Podrobný výzkum štěrbinových nádrží byl uskutečněn na lokalitě
A. Mechanický stupeň čištění tvoří ručně stírané česle, štěrbinový
lapák písku a štěrbinová nádrž. Výsledky šetření jsou uvedené v tab. 6.
Čistící účinek mechanického stupně čištění se štěrbinovou nádrží je
v tomto případě pro NL a organické znečištění nízký – dlouhodobá
průměrná hodnota je 13–15 %. Přítok odpadní vody na tuto čistírnu byl

během dlouhodobého sledování zaznamenán v rozmezí 0,5 až 19,2 l.s-1
(průměrná hodnota 2,4 l.s-1; medián 1,9 l.s-1). Objem usazovacího
prostoru nádrže je 22 m3. Vypočtená hodnota doby zdržení je 0,3 h
pro maximální naměřený průtok a 2,5 h pro vypočtený průměrný
průtok. Teoretická doba zdržení vody pro návrhový denní průměrný
průtok 1,8 l.s-1 je 1 h.
V praxi lze pro mechanické předčištění odpadních vod před přírodními způsoby čištění doporučit štěrbinové nádrže – obr. 2, je však
nezbytné dodržet projektové zásady. Důležité je zachování minimální
doby zdržení 2 hodiny. K zabezpečení plynulé funkce se doplňují:
• nornou stěnou na zachycení tuků a olejů (pokud se nenavrhuje
samostatný lapák tuku),
• krytem, aby nedocházelo k zarůstání hladiny usazovací nádrže
řasami, které ucpávají výtokové otvory v rozdělovacím potrubí;
• usměrňovacími přepážkami.
Vnitřní vybavení štěrbinových nádrží je vhodné zhotovit z plastů,
aby se na hladkých šikmých stěnách usazovacího prostoru nezachycovaly nečistoty. Návrh modernizace a úpravy sedimentačního
prostoru, vtokové a výtokové části štěrbinových nádrží vyžaduje
samostatný výzkum.
V porovnání celkové účinnosti se však, až na výjimky, ukazují štěrbinové nádrže jako nejméně účinné, jak dokladuje také podrobnější
přehled zpracovaný ve VÚV T.G.M., v.v.i. [13]. Pravděpodobně se při
hodnocení projevil vliv nedostatečné údržby a nevhodného režimu
odkalování na sledovaných čistírnách. Tento jev byl zaznamenán
a pozorován na mnoha ze sledovaných čistíren [14] a je třeba provozovatele na riziko snížené účinnosti usazovacích nádrží při nedostatečné
údržbě upozorňovat, a to již ve fázi projektové.
Typová usazovací nádrž typu KMN. Čistící účinek usazovací nádrže
KMN s bočními vyhnívacími komorami, určenými pro anaerobní stabilizaci kalu, byl sledován na lokalitě B. Výsledky sledování potvrzují
zkušenosti, získané také na jiných KČOV (např.
lokalita E), kde je mechanické předčištění
Tab. 5. Výsledky sledování funkce stupně mechanického předčištění s biologickým septikem. odpadních vod prováděno kombinací horiLokalita D
zontální lapák písku a usazovací nádrž typu
KMN. Výsledky sledování účinnosti čištění
Odtok z mechanického
Účinnost
Ukazatel
Přítok do ČOV
z lokality B jsou uvedeny v tab. 7. Pro porovpředčištění
mech.
nání jsou opět uvedeny průměrné koncentrace
předčištění
min.
max.
min.
max.
vybraných ukazatelů na odtoku z ČOV, který
(mg.l-1)
(mg.l-1)
(%)
tvoří odtok z kořenových polí. Přítok odpadní
NL
1
311
2
29
62
vody na tuto čistírnu byl během dvouletého
BSK5
3,7
40
3,4
22
39
sledování zaznamenán v rozmezí 0,2 až 4,6
CHSKCr
15
114
8
66
24
l.s-1 (průměrná hodnota 1,1 l.s-1; medián 0,8
N-NH4+
0,68
45,8
0,80
25,3
- 12
l.s-1). Objem usazovacího prostoru nádrže je 50
N-NO30,03
18,3
0,03
19,4
7
m3. Vypočtená hodnota doby zdržení je 1,6 h
Pcelk.
0,54
14,2
0,58
3,42
25
pro maximální naměřený průtok a 12,6 h pro
vypočtený průměrný průtok. Teoretická doba
zdržení vody pro návrhový denní průměrný
Tab. 6. Výsledky sledování funkce stupně mechanického předčištění se štěrbinovou nádrží.
průtok 4,2 l.s-1 je 0,9 h.
Lokalita A
Kombinovaná mělká nádrž typu KMN
s oddělenými, po bocích umístěnými vyhnívaOdtok z mechanického
Účinnost
Ukazatel
Přítok do ČOV
cími (stabilizačními) prostory se neosvědčila,
předčištění
mech.
usazovací prostor se obtížně odkaluje a vyhnípředčištění
min.
max.
min.
max.
vací kalové prostory se nedají dostatečně
-1
-1
(mg.l )
(mg.l )
(%)
vyprázdnit, pozorován byl únik vzplývavého
NL
5
800
13
228
15
kalu dále na kořenová pole. Výsledky našich
BSK5
6,7
310
8,6
140
13
průzkumů prokazují, že vlastní provoz je
CHSKCr
27
748
15
379
13
obtížně zvládnutelný – obr. 3.
N-NH4+
3,60
69,3
4,35
60,1
8
S klasickými usazovacími nádržemi s horiN-NO3< 0,15
46,1
< 0,15
18,5
32
zontálním a radiálním prouděním vyžadujícíPcelk.
1,05
15,8
1,60
10,8
-1
mi mechanické stěrací zařízení a pravidelné
přečerpávání kalu z kalové jímky do vyhnívací
(stabilizační) nádrže (odděleného kalového
Tab. 7. Výsledky sledování funkce stupně mechanického předčištění s nádrží typu KMN.
hospodářství) jsme se nesetkali.
Lokalita B
Ukazatel

Přítok do ČOV
min.

max.
(mg.l-1)

NL
BSK5
CHSKCr
N-NH4+
N-NO3Pcelk.
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2
14
28
1,65
< 0,15
1,57

254
627
1240
71,0
31,9
18,2

Odtok z mechanického
předčištění
min.
max.
(mg.l-1)
8
294
13
290
29
405
2,24
73,2
< 0,15
28,7
1,80
12,2

Účinnost
mech.
předčištění
(%)
28
54
53
-7
0
21

Zemní usazovací nádrže

U malých čistíren odpadních vod obcí do
100 až 200 EO je možné v příznivých podmínkách navrhnout dvojici zemních těsněných usazovacích nádrží. Usazovací nádrže
pracují střídavě, jedna je v provozu, druhá se
odvodňuje. Doba zdržení, podle vlastních zkušeností ze SRN [27], se navrhuje min. 3 dny.
Použití malých zemních usazovacích nádrží
bez usměrňovacích staveb, s nepravidelným
vyklízením, postrádajících norné stěny
zabraňující úniku vzplývavého kalu, se nedo-
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Obr. 2. Vývoj řas na nekryté štěrbinové nádrži znečištěných tuko
vými částicemi

Obr. 3. Usazovací nádrž KMN se vzplývavým kalem, který následně
odtéká a kolmatuje filtrační pole

poručuje a čistící účinek jednotlivých nádrží je nízký, rovněž je zde
nebezpečí vzplývání a vyplavování kalu, což dokumentuje obr. 4.
Sedimentační proces v těchto nádržích je ovlivňován řadou negativních činitelů a jevů:
• absencí usměrňovacích staveb, nerovnoměrností proudění, vznikem
zkratových proudů,
• vzplýváním a únikem (odtokem) plovoucího kalu,
• obtížným vyklizením kalu (pokud je pouze jedna nádrž, která je
stále v provozu).
Dvojice zemních nádrží je použitelná na zachycení povrchových
smyvů, plní funkci usazovacích nádrží, provoz je střídavý, jedna nádrž
je v provozu, druhá se odvodňuje a následně vyklízí.
U domovních KČOV a podmíněně u KČOV do 200 EO lze využít
i biologické septiky s více komorami, podrobnosti uvádějí ŠálekŽáková-Hrnčíř [26].

Závěr
Přírodní způsoby čištění odpadních vod jsou alternativním řešením
k umělým způsobům čištění odpadních vod malých producentů. Navrhují se v místech, kde jsou pro tento způsob čištění příznivé podmínky.
V tomto příspěvku jsou uvedené základní možnosti jejich využití, ale
také přednosti a slabá místa. Hlavní pozornost je věnována nezbytnému
předčištění odpadních vod, jehož kvalita významně ovlivňuje výsledný
čisticí účinek, životnost filtračních polí, biologických nádrží i estetický
vzhled. V referátu jsou shrnuté poznatky z výzkumu mechanického
předčištění, realizovaného v letech 2000 až 2008.
Poděkování: Příspěvek byl zpracován s přispěním výzkumného
záměru MZP0002071101.

Obr. 4. Malá zemní usazovací nádrž zarostlá vláknitými řasami
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Sociální, únosná nebo
drahá cena vody?
Miroslav Vykydal
Klíčová slova
sociálně únosná cena vody – plány oblastí povodí – plné odpisy
– financování obnovy – regulace

Souhrn

Financování nákladů na vodohospodářské služby je stále aktuální
otázkou. Je nutné realizovat řadu opatření na povodí řek k dosažení
dobrého stavu vod, zajistit udržitelnost klíčové síťové infrastruktury
VaK, regulovat přirozeně monopolní službu ve veřejném zájmu a mít
při tom na zřeteli únosnost ceny pro vodné a stočné zejména v rámci nákladů domácností. Musíme trvale hledat odpověď na otázku
o možnosti dosažení úplného pokrytí všech nákladů v oboru VaK
včetně tvorby finančních zdrojů pro obnovu zejména vodovodních
a stokových sítí. To vede k úvahám o tom, zda již nyní je voda „drahá“, nebo může být ještě „dražší“, když neopomene fakt, že mimo
finanční ceny má voda mnohem vyšší (a možná nevyčíslitelnou)
hodnotu pro náš život.
u

Plány oblastí povodí
Na konci roku 2009 byly schváleny na úrovni jednotlivých krajů
zásadní dokumenty pro další vývoj vodního hospodářství – plány
oblastí povodí. Jedná se o komplexní pohled na stav vod, vymezení
cílů a programů opatření k jejich dosažení. Byla tak zahájena reálná
implementace Rámcové směrnice o vodách, která je závazná také
pro ČR jako jeden z členských států EU. Po realizaci prvního plánovacího cyklu budou následovat další dva, ve kterých bude nutné
splnit především ta opatření, která byla nyní odložena především
z finančních důvodů. Nelze vyloučit ani revizi definice cílového
stavu vod a s tím souvisejících opatření k jejich dosažení. Toto
riziko nelze v současné době vyloučit a ani kvantifikovat. Svědčí
o tom konstatování uvedená v různých formách, ale s totožným
obsahem ve všech plánech oblastí povodí. Např. v [1] je nedořešená
metodická základna (vyplývající především i z nedořešeného metodického přístupu v rámci celé EU) charakterizována takto: Za situace,
kdy nebyly požadované environmentální cíle, referenční podmínky
a metodické postupy pro hodnocení stavu vodních útvarů k dispozici
ani v červnu 2007, bylo nutno hledat náhradní řešení, které nakonec
vyústilo do zpracování „Metodických postupů státních podniků Povodí
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Possibility of watewater treatment constructed wetlands use
and an assessment of the mechanical pre-treatment role in
treatment process (Rozkošný, M.; Kriška, M.; Šálek, J.)
Key words
wastewater treatment constructed wetlands – mechanical pre-treatment
The first part of the article deals with the classification of the
wastewater treatment constructed wetlands by the technology and
there are also mentioned main advantages and disadvantages of
the technologies. The results of a survey of different kinds of the
pre-treatment facilities impact on the wetlands are summarized in
the article. Biological septic tanks are possible solution of pre-treatment for the small point sources of wastewater (i.e. houses, hotels,
villages under 200 P.E.). Conversely, Imhoff tanks seem to be the
best solution of pre-treatment for the larger sources (villages up to
1000 P.E.). These tanks must be maintained and operated properly.
They must be covered. It was approved, that the hydraulic load
and rainwater unloading have important impacts on the wetlands
operation and life-time.
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. července 2010. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
pro hodnocení chemického a ekologického stavu a rizikovosti útvarů
povrchových vod, ekologického potenciálu útvarů povrchových vod,
chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod v prvních
plánech oblastí povodí“, které správci povodí zpracovali ve spolupráci
s dalšími odbornými subjekty. MZe pak pověřilo správce povodí, jako
pořizovatele jednotlivých plánů oblastí povodí, postupovat při hodnocení stavu a rizikovosti stavu vodních útvarů pro návrh opatření prvních
plánů oblastí povodí podle těchto metodických postupů i s vědomím
určitého rizika, že ve druhém období plánů oblastí povodí po roce
2015 může dojít (s ohledem na dopracování výše uvedených, dosud
chybějících referenčních podmínek) ke změnám obsahu Programů
opatření v plánech oblastí povodí.

Nerealizovatelné náklady
Ale již dnes byly identifikovány náklady, které nebylo možné z hlediska dostupnosti reálných finančních zdrojů realizovat do roku 2015.
Nejedná se o zanedbatelné částky, např. nevyřešený investiční deficit
se v oblasti povodí Dyje pohybuje ve výši více jak jedné miliardy Kč,
viz v [2]: Kromě jiného byla provedena analýza proveditelnosti a stanovení priorit pro návrhy výstavby a intenzifikace ČOV a pro návrhy
výstavby a rekonstrukce kanalizací, vše v sídlech nad 2 000 ekvivalentních obyvatel. K zajištění odpovídajících hydromorfologických
podmínek vodních útvarů byla identifikována potřeba revitalizačních
opatření o celkových investičních nákladech cca 1,524 mld. Kč,
což znamená, že jsou z hlediska finančních zdrojů nerealizovatelná.
Část z nich je v tomto prvním Plánu oblasti povodí Dyje navrhovaná
k realizaci (zahrnuta do programu opatření) a část k přípravě tak, aby
mohly být provedeny ve druhém plánovacím období. Do programu
opaření jsou zahrnuta opatření za cca 240 mil. Kč, která jsou z hlediska finančních zdrojů realizovatelná. Současně bylo ovšem zjištěno
v oblasti povodí Dyje dosažení stropu ve zvyšování ceny vody z hlediska její sociální únosnosti [2]. Zásadní otázkou tedy zůstává reálnost
financování zbývající více jak jedné miliardy investic pro zbývající
dvě další šestiletá plánovací období, v nichž je všeobecně očekáván
pokles dotací z fondů EU.

Trvalé dotace – ano, nebo ne?
Závislost realizace nutných opatření pro zlepšení stavu vod na
výrazných národních dotacích zvyšuje riziko jejich skutečného provedení, a tím se také zvyšuje riziko, že nebude dosaženo základního
strategického cíle – dobrého stavu vod [2]: …platby za vodohospodářské služby prostřednictvím vodného a stočného se pohybují již na úrovni, která je těsně pod její sociální únosností. Další zvyšování plateb
pro financování navržených opatření tak již nebude možné a na tomto
poli se ani nadále nebude možno obejít bez dotační politiky. Nedojde
tak ani ke splnění vytyčeného oborového koncepčního cíle [3]: …Současně s tím bude možné zavést postupné odbourání masivních dotací
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ze státního rozpočtu určených na výstavbu a obnovu infrastrukturního
majetku vodovodů a kanalizací (počínaje od roku 2010).

Ekonomická analýza
Nedílnou součástí plánů oblastí povodí je také ekonomická analýza.
Její význam je nesmírně důležitý pro národní interpretaci článku 9
Rámcové směrnice o vodách, který se zabývá úhradou nákladů za
vodohospodářské služby, a to nejméně v členění na kategorie průmysl,
domácnosti a zemědělství. Členské státy přitom mohou přihlédnout
k sociálním, ekologickým a ekonomickým důsledkům úrovně úhrady,
jakož i ke geografickým a klimatickým podmínkám dotčené oblasti
nebo oblastí. Celkově je možné ve všech souvislostech interpretovat
celý článek 9 Rámcové směrnice o vodách (zejména uplatnění odstavce 4 z článku 9) takto: Členské státy neporuší tuto Směrnici, pokud
nezajistí do roku 2010 (s ohledem na sociální důsledky) adekvátní přispění různých uživatelů vody (rozdělených přinejmenším na průmysl,
domácnosti a zemědělství) k úhradě nákladů za vodohospodářské služby, a to na základě ekonomické analýzy provedené v souladu s přílohou
III Směrnice a při uvážení principu „znečišťovatel platí“ v souladu se
zavedenou praxí. Jedná se o jednu ze zásadních koncepčních otázek
– zda mohou být náklady za vodohospodářské služby plně hrazeny
uživateli těchto služeb. Za nejvýznamnější kategorii musíme rozhodně považovat „obyvatelstvo“, a musíme tedy analyzovat vliv opatření
z plánů oblastí povodí na vývoj cen pro vodné a stočné. Můžeme
tedy v rámci ekonomické analýzy obhájit „výjimku“ z úplného samofinancování nákladů vodního hospodářství, nebo je nutné prokázat,
že již došlo k úhradě všech nákladů na vodohospodářské služby za
přispění všech uživatelů vod.

Úhrada veškerých nákladů není možná
Ačkoliv plány oblastí povodí neobsahují jednoznačná konstatování o splnění nebo nesplnění článku 9 Rámcové směrnice o vodách,
můžeme z některých faktů usuzovat, že plné úhrady nákladů nebylo
dosaženo. Podle [7] mezi důvody, proč uživatelé (znečišťovatelé)
nehradí veškeré náklady, patří zejména to, že nejsou uplatňovány
„plné odpisy“ infrastrukturního majetku, které by byly založeny na
reálné reprodukční hodnotě tohoto majetku. Při hodnocení významu
a vlivu zavedení plánu financování obnovy VaK se v [4] konstatuje
jeden z důvodů nízké tvorby zdrojů pro obnovu infrastruktury:
Dosavadní praxe poukazuje na skutečnost, že v mnoha případech
kalkulovaná cena pro vodné a stočné nepokrývala ani náklady,
které vznikaly při výrobě a distribuci pitné vody, popř. odvádění
a likvidaci odpadních vod. Do ceny nebyly často zahrnovány odpisy
infrastrukturního majetku nebo v případě pronájmu infrastruktury byla
požadována po nájemci jen minimální platba za pronájem z důvodu
zachování co nejnižší ceny pro konečné spotřebitele. Cílem zpracování
plánu je tak mimo jiné upozornit vlastníky na tyto nerovné podmínky,
které tak vznikají na trhu vodovodů a kanalizací mezi jednotlivými
subjekty, a sblížit podmínky jednotlivých vlastníků.

Sociálně únosná cena
Jednou z možných cest k reálnému přístupu k financování opatření
v rámci plánů oblastí povodí je prokazování úrovně dosažení sociálně únosné ceny. Abychom však mohli takto postupovat, musíme
se v rámci ekonomické analýzy konkrétně zabývat (mimo jiné) také
otázkou výpočtu sociálně únosné ceny. Potom můžeme v souladu
s Rámcovou směrnicí o vodách …přihlédnout k sociálním důsledkům
úrovně úhrady za vodohospodářské služby. V rámci plánů oblastí
povodí byl k této problematice zvolen jednotný koncepční přístup.
Celkové shrnutí výsledků je uvedeno např. v [5]: Za sociálně únosnou
výši vodného a stočného se v ČR považuje hranice 2 % průměrných
čistých příjmů domácnosti. Ve vyspělých zemích EU se však podíl za
vodné a stočné pohybuje v rozmezí 1,0 až 1,5 % průměrných čistých
příjmů domácnosti. Přestože v oblasti povodí Dyje se tento ukazatel
v horizontu let 2010 až 2015 zvýší oproti referenčnímu roku 2005 jen
cca o 0,3 % na cca 1,9 %, nebude možné výrazně změnit cenovou
politiku ve směru ke zvýšení environmentálních plateb. Důvodem je
jednak skutečnost, že úroveň vodného a stočného v oblasti povodí Dyje
je téměř 8 % pod průměrem ČR, a dále, že ve většině oblastí povodí se
k roku 2015 blíží míra sociální únosnosti 2 %.

Pravidlo pěti procent
Dvě procenta z průměru čistých příjmů všech domácností odpovídají v ČR přibližně hodnotě pěti procent z příjmů nejchudších
domácností. V širším kontextu lze na základě dostupných informací
konstatovat, že zatím tak často citovaná prahová hodnota sociální
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únosnosti s odkazem na Světovou banku je stále jediným konkrétním
údajem sloužícím k vyčíslení výsledné hodnoty sociálně únosné ceny.
Ačkoliv se jedná o pouhý empirický indikátor, který byl odvozený jako
„pravidlo pěti procent“ [6], byl akceptován ze strany Evropské komise
k výpočtu hranice sociálně únosné ceny v rámci finanční analýzy
pro určení míry dotace a udržitelnosti projektu již v období 2004 až
2006 a také v prostředí OPŽP pro období 2007 až 2013. Současně se
také používá tento postup v rámci ekonomické analýzy v plánech
oblastí povodí.

Předpokládaný vývoj ceny vody
Konkrétní výsledky ekonomické analýzy signalizují v roce 2015
navýšení cen pro vodné a stočné o šedesát procent vůči stavu v roce
2005. Pro oblast povodí Horního a středního Labe je uvedeno [8]:
Prognóza trendu objemu, cen a nákladů spojených s užíváním vod
přesto předpokládá zvyšování plateb za odběry vody i ceny za vodné
a stočné rychleji než inflace. To je však limitováno sociální a ekonomickou únosností, neboť podíl úhrady ceny vody (vodné, stočné)
na čistém průměrném měsíčním příjmu domácnosti byl v roce 2005
1,5% a předpokládá se jeho růst (v roce 2010 na 1,6% a v roce 2015
na 1,8%). S ohledem na toto zatížení domácností nejsou v prvním
plánovacím cyklu (tj. do roku 2015) navrhována opatření pro zvýšení
návratnosti nákladů za vodohospodářské služby. Průměrné vodné
a stočné (v Kč/m3) se z hodnoty 44,96 v roce 2005 zvýší až na 71,93
v roce 2015 (nárůst o 60 %). Ještě vyšší hodnoty výsledné průměrné
ceny budou v oblasti povodí Dyje [5]: Následně jsou pak vlastníci
vodovodů a kanalizací příjemci vodného a stočného, které v oblasti
povodí Dyje činilo v roce 2005 průměrně 48,1 Kč za m3 vody, což bylo
8 % nad průměrem ČR (44,5 Kč/m3). Podíl výdajů na vodné a stočné
vzhledem k čistému příjmu domácnosti byl na úrovni 1,6 %, přičemž
za sociálně únosnou se považuje hranice 2 %. Průměrné vodné a stočné (v Kč/m3) se z hodnoty 48,13 v roce 2005 zvýší až na 77,01 v roce
2015 (nárůst o 60 %).

Financování obnovy
Zatím však stále nepokrývají ceny pro vodné a stočné veškeré
nezbytné náklady. Alarmující je zejména skutečnost, že se nevytváří
dostatečné zdroje pro obnovu VaK, přičemž „klasický“ národní dotační
program MZe nepodporuje obnovu vodovodních a kanalizačních sítí.
To je jistě správná strategie, která předpokládá postupný přechod na
plnou úhradu všech nákladů v oboru vodovodů a kanalizací. Není
ovšem zřejmé, zda skutečný cenový trend naplňuje cíl této strategie.
V [7] se uvádí přesně opačná strategie, tj. strategie trvalé dotační
podpory obnovy VaK: Lze však konstatovat, že až na nevýznamnou
výjimku v případě některých malých obcí, platí uživatelé, resp. znečišťovatelé, veškeré provozní náklady související s vodohospodářskou
službou, mimo „plných odpisů“. Tyto „plné odpisy“, resp. náklady
obnovy v sektoru vodovodů a kanalizací, pokud by byly uplatněny, by
významně zvyšovaly cenu VHS a to nad současnou úroveň sociální
únosnosti ceny pro vodné a stočné. Dotovány jsou pouze investice
do infrastruktury.

Plné reálné odpisy VaK
Finanční analýzy, které v rámci OPŽP pro období 2007 až 2013
slouží k výpočtu míry dotace, se také zabývají problematikou dosažení
plných odpisů (udržitelnosti infrastruktury). Základní strategií je trvalé zvyšování ceny meziročně o pět procent (bez vlivu inflace), a to až
do doby dosažení plných odpisů nebo dosažení sociálně únosné ceny.
Pokud nedojde v časovém období 30 let k dosažení plných odpisů,
je zvoleno vyšší tempo nárůstu ceny (jedná se však o menší počet
projektů). Dosud dostupné informace potvrzují možnost dosažení
plných odpisů velmi často až na konci časového období 30 let při
nepřekročení sociálně únosné ceny.

Pokrytí nákladů na údržbu
Úroveň ceny však ovlivňují i „běžné“ provozní náklady. Zejména se
aktuálně jedná o náklady na preventivní údržbu. Z některých postojů
provozovatelů vyplývá, že nemají dostatek prostředků (z důvodů nutnosti dosahovat „přiměřeně“ nízké ceny) na provozování v rámci zavedené odborné praxe. To znamená, že nemohou používat standardů,
postupů, metod a procedur, které jsou v souladu nejen se závaznými
předpisy, ale také technickými normami, metodickým doporučením
a specifikací zavedené (doporučené) odborné praxe podle SOVAK (viz
publikace SOVAK – Příručky provozovatele). Konkrétně byl na podzim
2009 tento názor prezentován v [9]: Pro další diskusi je třeba uchopit
termín „Zavedená odborná praxe“, který často používají konzultanti

122

MŽP ve své argumentaci k výkonovým ukazatelům, přičemž nejčastěji
citují Příručku provozovatele vodovodní či kanalizační sítě vydanou
SOVAK. Doporučení obsažená v těchto příručkách jsou návodem
k dosažení jakéhosi optimálního stavu při provozování VaK. Ten
kdo počítá s tím, že provozovatelé v ČR jsou v běžné praxi schopni
dosáhnout tohoto optimálního stavu, není seznámen s realitou našeho oboru. Záměrné zaměňování těchto doporučení s reálným stavem
vede konzultanty MŽP k mylnému závěru, že většině provozovatelů
nevznikají žádné dodatečné náklady spojené s implementací výkonových ukazatelů. K výkonovému ukazateli zaměřenému na vývoj ztrát
vody a časových limitů na přerušení dodávky vody bylo konstatováno
nedostatečné financování oprávněných potřeb provozovatelů [9]:
Zavedení tohoto výkonového ukazatele pod sankcemi představuje
ve svém důsledku dokonalou past na provozovatele z následujících
důvodů. O investicích do obnovy majetku rozhoduje vlastník. O objemu
oprav, který mohu jako provozovatel kalkulovat do ceny V+S, rozhoduje v důsledku rovněž vlastník, ať už formou pouhého schvalování
ceny nebo nastavením pravidel pro kalkulaci jednotlivých nákladových
položek. Jako provozovatel jsem odpovědný za úniky vody, ale nemám
pravomoc rozhodovat o alokaci zdrojů na jejich odstraňování. Prostředky na opravy musím primárně alokovat do oblasti havárií, protože
jejich odstraňování v daných časových limitech je rovněž pod sankcí.
V případě, že mi vlastník neumožní vytvářet dostatečné zdroje na
potřebné opravy skrytých úniků, mám dvě možnosti. Zaplatím opravy
ze svého zisku, abych splnil limity úniků. Zaplatím pokuty ze svého
zisku za nesplnění limitů úniků. Další otázka je, k čemu je dobré
plnění ukazatele preventivní kontroly úniků, když kalkulace ceny
neumožní provádění oprav k odstranění těchto úniků. Zdá se, že
pokud by provozování VaK bylo realizováno v souladu se zavedenou
odbornou praxí, a to především dle doporučení oborového sdružení
SOVAK, mohlo by dojít k dalšímu (neočekávanému) zvýšení ceny.
Ještě problematičtější se však jeví provozování s trvale podhodnocenou preventivní údržbou, přičemž cílem standardní údržby má být
zejména dosažení obvyklé životnosti VaK a předcházení haváriím
a poruchám. Vnější projevy tohoto „nestandardního“ provozování se
mohou objevovat nejprve jen výjimečně a neměřitelně. Postupně však
mohou představovat riziko pro budoucí zvýšené náklady na obnovu
VaK, a tím roztáčení cenové spirály nebo tlaku na dotování obnovy.

Regulace oboru
Obvykle se také s pojmem „únosná cena“ spojuje pojem „regulace
cen“, popř. „oborová regulace“. Zájem o tuto problematiku dokazuje
také studie, jejíž výsledky jsou v [10] (přednáška byla prezentována
na 2. IWA International Conference on Water Economics, Statistics
and Finance, Řecko 2009), ve které se uvádí: Protože jsou tyto služby
tradičně poskytovány veřejnými subjekty na komunální, regionální
a národní úrovni, předpokládalo se, že tyto obavy se „přirozeně“ promítnou v rozhodovacím procesu, což vedlo ke vzniku výrazu „seberegulace“. V případě vodohospodářských služeb a ostatních propojených
průmyslových odvětví, a to i za neúčasti soukromého sektoru, je čím
dál více uznáván potenciální přínos formálně autonomního regulátora. Autonomní regulace se týká i ostatních veřejných služeb (elektřina,
plyn a telekomunikace), proto i regulátoři pro vodohospodářský sektor
jsou zřizovány v celé řadě zemí po celém světě. V rámci této studie bylo
po celém světe identifikováno 136 regulačních orgánů vodohospodářských služeb (k lednu 2008). Tyto regulátoři se nacházejí v 57 zemích
světa, přičemž dvanáct z nich se nachází v Africe, pět v Asii, šestnáct
v Evropě (dva v Eurasii), dva v Oceánii a dvacet dva v Americe. Při
bližně ve 25 % zemí existují regulátoři pro vodohospodářský sektor.

Informování veřejnosti, dostupnost vody pro nejchudší
O úrovni jednotlivých regulátorů také vypovídá jejich informační
otevřenost vůči veřejnosti: Ve 30 % případů také regulátoři buď nemají
dostatek dostupných informací na svých webových stránkách, nebo
nemají webovou stránku vůbec. Ve skutečnosti má na svých webových
stránkách dostupné informace o kvalitě služeb poskytovaných různými provozovateli jen 40 % regulátorů. Studie [10] uvádí také různé
formy řešení, které umožňují zajistit přístup k pitné vodě pro sociálně
nejslabší skupiny obyvatelstva. Často jsou také zaváděny sociální
tarify. V nejchudších státech, kde nejsou výnosy z tarifů dostatečné
k plnému krytí nákladů na tyto služby a není ani vzájemné dotování
mezi skupinami uživatelů dostatečné, a vlády musí stále řešit podporu
pro zajištění obecného přístupu ke službám VaK (prostřednictvím
daňových výnosů) a (nebo) zde působí také externí dotace (např. přes
oficiální rozvojovou pomoc). Lze také přijmout jiné přístupy. Jedním
z takových příkladů je vytvoření fondu solidarity, do kterého přispívají
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odběratelé (např. dva belgické regiony a Francie). Dalšími příklady jsou
chilský model (snížené fakturace vodného v intervalu 20 % a 85 %
nad 15 m3/měsíc prostřednictvím sociální sítě) a používání blokových
tarifů bez poplatků za první blok tak, jak je tomu v Zambii a v Jižné
Africe (prvních 6 m3 vody je bez poplatku) a ve Vlámském regionu
v Belgii (prvních 15 m3 vody je bez poplatku). …Ve většině zemí, kde
se používají struktury blokových tarifů, je cena pro první blok v typickém případě nastavena na nízké úrovni – příznivě pro nízkou úroveň
spotřeby. Kromě toho je pro nízkopříjmové uživatele někdy uplatňován
systém sociálních tarifů. Některé státy mají zvláštní tarifní systémy pro
konkrétní skupiny uživatelů (např. velké rodiny, důchodci, nezaměstnaní, dlouhodobě nemocní nebo postižení lidé). Příkladem takového
státu je Velká Británie, Austrálie a Portugalsko.

Kvalita služeb, výkonové ukazatele, pokuty
Mezi významné role regulátorů patří dle [10] také kontrola kvality
služeb: V 80 % studovaných případů regulátoři monitorují a dohlížejí
na kvalitu poskytovaných služeb. I když si všichni respondenti uvědomují, že regulace kvality služeb hraje zásadní roli, ne všechny státy
a/nebo regulátoři zavedly na tomto poli nezbytné postupy a systémy.
Bylo to často vysvětlováno existencí jiných priorit, jakými je propagace lepšího přístupu ke službám. Přesto všichni uvedli svůj budoucí
záměr zavést nebo pokračovat ve zlepšování tohoto postupu. Cíle pro
zlepšení kvality služeb se jasně liší, a to v závislosti na úrovni rozvoje
daného státu. Nicméně metodologie používané k vyhodnocení kvality
služeb se nijak významně neliší. Nejčastěji používaným nástrojem
jsou výkonové ukazatele, které jsou používány v 95 % případů tam,
kde existuje regulace kvality služeb. Používaným postupem je ve velké většině případů tzv. „sunshine“ regulace. Tato regulace spočívá
v tom, že výkonnost každého provozovatele je porovnána, zveřejněna
a diskutována (bez mechanismu formálních pokut) tak, aby byl tlak
veřejnosti uplatňován vůči těm, kteří vykazují nejnižší výkonnost a aby
byly identifikovány nejlepší postupy. Někdy je také vypracováváno
pořadí, které uvádí celkovou výkonnost provozovatele ve srovnání
s ostatními (8 % případových studií). V jiných zemích (přibližně 25 %)
jsou udíleny určité sankce za neplnění požadovaných úrovní služeb,
což má dopad na výši zisku provozovatele. K tomuto dopadu může
dojít prostřednictvím sytému cenotvorby, nebo přes přímé kompenzace
uživatelům nebo státu (asi 12 % případových studií).

Regulace cen
Z hlediska formy ekonomické regulace bylo v [10] publikováno, že
obvyklým obdobím pro regulaci (např. cenový strop) je 5 let a jsou
využívány různé přístupy (nebo jejich kombinace): Metody ekonomické regulace používané v různých sledovaných zemích/státech se
pohybují v rozsahu od regulace povolené úrovně návratnosti (např.
USA a Indonésie) až po regulaci pomocí cenového stropu (např.
Anglie a Wales a Zambie). Přibližně 58 % sledovaných států zavedlo
určitý typ explicitní regulace, přičemž z těchto zemí se 60 % rozhodlo
přijmout regulační metodu založenou na povolené míře zisku. Pokud
jsou přijaty regulační metody založené na pobídkách k výkonnosti, je
převládající volbou regulace pomocí cenového stropu, která představuje 59 % případů. Zbývajících 41 % metod založených na pobídkách
k výkonnosti používá metody benchmarkingu k získání faktoru „X“.
Studie také prokázala, že dva státy (Chile a Peru) používají zavedený
pevný model a dále, že čtyři státy používají zcela nebo částečně metodu
regulace pomocí stropu pro výnos (např. Trinidad a Tobago, Austrálie,
Brazílie a Skotsko). Mnoho zemí používá kombinaci výše uvedených
metod, které umožňují buď výběr některé z nich, nebo jejich změnu
podle provozovatele. Další země ještě žádnou metodu nezavedly. I když
jsou metody ekonomické regulace založené na povolené míře zisku
stále dominantní, přijetí systémů založených na stanovení cenových
stropů nebo stropů na výnos od počátku do konce několikaletých období se stále více rozšiřuje. Jsou čím dál více uznávány výhody těchto
systémů spočívající v poskytování silnějších pobídek na výkonnost
provozovatele a lepší harmonizaci jeho zájmů se zájmy odběratelů.
Relevantními příklady v tomto ohledu jsou např. postupy ekonomické
regulace v Anglii a Walesu, Austrálii a v Peru.

Obecné zásady regulace
Na závěr studie [10] provedli její autoři obecné shrnutí: Z provedeného výzkumu vyplývají následující klíčová sdělení: (i) regulace musí
vyvažovat tři „vrcholy trojúhelníku“ – závazky spojené s veřejnými
službami, kvalitu poskytovaných služeb a tarify; (ii) stále větší počet
zemí si čím dál více uvědomuje výhody autonomní a dokonce nezávislé regulace sektoru, pokud jde o celkové zlepšování sociálního bla-
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ha a důvěryhodnosti procesu, jeho transparentnosti a zodpovědnosti;
(iii) regulátoři by měly mít přiměřené pravomoci k sestavování pravidel,
dozoru a vymáhání; (iv) regulační rámec musí obsahovat podmínky,
mechanismy pro veřejné diskuse, zveřejňování informací a výzvy na
posilování zodpovědnosti regulátora; (v) regulační proces by měl být
jasný a transparentní pro všechny zúčastněné strany a informace by
měly být široce dostupné; (vi) v rozvinutých zemích, v rámci závazků
spojených s veřejnými službami, by měl být zajištěn zejména univerzální přístup ke službám, a to při zajištění ekonomické efektivnosti
prostřednictvím plného pokrytí nákladů, minimalizace křížových
dotací a propagace zásady „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“; (vii)
požadované úrovně služeb by měly být definovány ze zákona nebo
pomocí regulace a měly by být pravidelně posuzovány na základě
veřejných konzultací a zveřejňovány; (viii) používání benchmarkingu
by mělo být propagováno a pobídky k výkonnosti by měly být jádrem
ekonomické regulace.
Česká republika není v této studii [10] prezentována nějakými konkrétními informacemi, zdá se, že autoři studie neměli možnost (nebo
nedokázali) pochopit náš vícerozměrný regulační prostor.

Úvaha na závěr aneb drahá, nebo levná voda?
Je možné vůbec formulovat nějaký obecný závěr k problematice
„únosné ceny vody“? Možná k tomu může posloužit, mimo jiné, také
úvaha významného reprezentanta vlastníků VaK a současně oborového sdružení SOVAK – viz [11]: Kde tedy prostředky na investice vzít?
Odpověď je jednoznačná. Další financování vodárenské infrastruktury
musí zajistit vlastníci tohoto majetku z vlastních zdrojů. Získají je
z vodného a stočného. Jiné cesty není. Samozřejmě si všichni přejeme,
aby cena vodného a stočného byla co nejnižší. Nemůžeme však přitom
ignorovat potřebu udržovat sítě a zařízení v dobré provozuschopné
kvalitě a přitom i zajišťovat další rozvoj vodárenské infrastruktury.
Každý další rok otálení v zajišťování investičních zdrojů bude mít
v budoucnosti krutý dopad na vlastníky, provozovatele i spotřebitele.
Čím déle budeme odkládat získání investičních zdrojů z vodného
a stočného, tím strmější a razantnější bude později nárůst ceny
vody. Přitom je jasné, že hlavní roli při stanovení ceny vody mají
vlastníci vodárenského majetku. Ti musejí zajistit, a spotřebitelům
samozřejmě vysvětlit, že hlavní nárůst ceny vody je z důvodů získání
investičních zdrojů na obnovu majetku, že většina vybraných peněz za
vodné a stočné se bude vracet zpět do obnovy sítí a zařízení. Představy o tom, že bude nadále platit solidarita většího s menším a vše
vyřeší státní nebo evropské dotace, jsou mylné. Výroba kvalitní pitné
vody a její dodávka kdykoliv z kohoutku a následné odkanalizovaní,
vyčištění a navrácení do přírody je drahá, je to služba, za kterou je třeba platit. Je to služba, v jejíž ceně musí být i část na její zachování,
to je na investiční zdroje.
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Social, tolerable, or expensive price of water? (Vykydal, M.)
Key words
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Financing costs for water services are still a topical issue.
It is necessary to implement a number of measures for river basins in order to achieve good water status, to ensure
sustainability of key water and sewerage network infrastructure
(VaK), to regulate the naturally monopolistic service in the public
interest, and at the same time to take into account the price tolerance
for water usage in particular within the household costs. We must
constantly seek answers to questions about the possibility of achieving complete coverage of all costs in the field of water and sewerage
systems, including the creation of financial resources, particularly
for the rehabilitation of water supply and sewerage networks. This
leads one to think whether water is „expensive“ now, or whether it
may become even more „expensive“ in the future, if we don‘t neglect
the fact that besides the financial price, water has a much higher (and
possibly priceless) value to our lives.
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. července 2010. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

TNV 75 7477 Jakost vod – Stanovení síranů odměrnou metodou
s dusičnanem olovnatým (Pro stanovení síranů odměrnou metodou
s dusičnanem olovnatým platí ČSN 75 7447 Jakost vod – Stanovení
rozpuštěných síranů – Odměrná metoda s dusičnanem olovnatým,
vydaná v březnu 2010, která výše uvedenou TNV plně nahrazuje).
TNV 75 7520 Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku
dichromanem CHSKCr (Pro stanovení chemické spotřeby kyslíku
dichromanem platí normy ČSN ISO 15705 (75 7521) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) – Metoda ve zkumavkách
a ČSN ISO 6060 (75 7522) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby
kyslíku, které výše uvedenou TNV nahrazují).

TNV 75 7385 Jakost vod – Stanovení železa a manganu – Metoda
plamenové atomové absorpční spektrometrie (Pro stanovení železa
a manganu metodou AAS platí ČSN 75 7385 Jakost vod - Stanovení
železa a manganu – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie, vydaná v březnu 2010, která výše uvedenou TNV plně
nahrazuje).

TNV 75 7625 Jakost vod – Stanovení radonu 222 kapalinovou
scintilační měřicí metodou (Pro stanovení radonu 222 kapalinovou
scintilační měřicí metodou platí ČSN 75 7625 Jakost vod – Stanovení
radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou, vydaná v březnu
2010, která výše uvedenou TNV plně nahrazuje).

TNV 75 7415 Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů (Pro stanovení celkových kyanidů platí ČSN 75 7415 Jakost vod – Stanovení
celkových kyanidů po destilaci – Metoda fotometrická, odměrná
a potenciometrická, vydaná v březnu 2010, která výše uvedenou TNV
plně nahrazuje).

TNV 75 7837 Jakost vod – Stanovení koliformních bakterií v nedesinfi
kovaných vodách (Pro stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách platí ČSN 75 7837 Jakost vod – Stanovení koliformních
bakterií v nedesinfikovaných vodách, vydaná v březnu 2010, která výše
uvedenou TNV plně nahrazuje).
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Použití membrán
pro úpravu vody ve světě
Koji Hattori, Jiří Červenka, Jana Vondrysová
Klíčová slova
keramická membrána – koagulace – membránová filtrace – mikrofiltrace – odstraňování virů – ozonizace – PAC – pitná voda – regenerace

Souhrn

Technologie membránové filtrace je používána nejen v průmyslových aplikacích, ale i v komunální sféře. Využívány jsou keramické
a polymerní membrány, přičemž použití polymerních membrán
v současnosti převažuje. V minulosti byly keramické membrány
aplikovány v průmyslových procesech. Masivnější využití keramických membrán v komunální sféře bývalo omezeno především jejich
vyšší cenou, a to i přesto, že výkon keramických membrán a jejich
odolnost byla lepší než u membrán polymerních. Tento problém překonala japonská firma METAWATER, dodávající systém filtrace na
keramických membránách. S novou technologií firma expandovala
zejména na trhu úpraven pitných vod v Japonsku. V článku je představen systém membránové filtrace na keramických membránách
METAWATER pro úpravu pitné vody a pro čištění při opakovaném
použití odpadní vody.

1. Historie technologie filtrace na keramických
membránách
V roce 1985 byla odstartována průmyslová aplikace keramických
membrán 1. generace (specifikace elementu: 1 m délka, ∅ 30 mm,
0,4 m2). První membrány této generace byly instalovány na úpravně
pitné vody v roce 1996. Pro další snížení nákladů a zvýšení výkonnosti
membrán byly v letech 2001–2006 v Japonsku vyvinuty a instalovány
membrány 2. generace (specifikace: 1 m délka, ∅ 180 mm, 15 m2) a 3.
generace (specifikace: 1,5 m délka, ∅ 180 mm, 25 m2). Keramické
membrány 1., 2. a 3. generace jsou znázorněny na obr. 1.
V roce 2008 byla tato technologie vybrána pro projekt úpravny vody
o kapacitě 171 070 m3/den (7 128 m3/h) pro město Yokohama. V srpnu
2009 dosáhla v Japonsku produkce pitné vody na 87 úpravnách, které
pracují s keramickými mikrofiltračními membránami, celkového
výkonu 406 000 m3/den (obr. 2).
První instalace mimo Japonsko s výkonem 37 850 m3/den (1 600 m3/h)
byla navržena v CO/USA v roce 2009.

2. Vlastnosti keramické membrány
Keramická membrána má několik jedinečných vlastností, mezi které
patří stálost membrány při opakovaném mechanickém a chemickém
praní (standard backwash, chemical enhanced backwash), její dlouhá
životnost, stabilita vůči zákalu, vysoký průtok membránou při nízkém
tlaku, nízká vlastní spotřeba vody atd. V případě výměny membrány
je možno materiál recyklovat, a není tudíž odpadem.
Membrána má nominální velkost pórů 0,1 µm a patří do kategorie
mikrofiltračních membrán (MF). Surová voda je vedena do 2 000
membránových filtračních komůrek, které mají průměr 2,5 mm, a je
kompletně odváděna jako filtrát (přímá filtrace). Velký objem membránových filtračních komůrek (celkem 15 litrů) může zachytit velké
množství znečišťujících látek (obr. 3).

3. Integrování koagulace do systému filtrace vody
(obr. 4.)
Spojením koagulace a filtrace lze na keramických membránách čistit
různé typy vod. Ačkoliv nominální velikost pórů membrány je 0,1 µm,
tento integrovaný filtrační systém odstraňuje nejen nerozpuštěné látky,
ale i některé rozpuštěné látky, bakterie, protozoa a viry.
Při testování odstraňování virů byl proveden pokus za použití dvou
typů virů s rozdílným isoelektrickým bodem, MS-2 a PhiX-174. Oba
viry byly dávkovány do surové vody, odebírané z vodní nádrže s celkovým výskytem mikroorganismů přibližně 107 KTJ/ml, a filtrát byl
odebírán hned po pracím cyklu a 1 hodinu po začátku filtrace. V obou
případech byl obsah virů ve filtrátu pod mezí detekce pro všechny
vzorky. Účinnost odstraňování virů byla vyšší než LRV 6 (obr. 5).
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4. Mechanismus praní keramické membrány
V porovnání s polymerními membránami jsou cykly filtrace a praní keramické membrány specifické. Koagulovaná voda je vedena na
membránu po dobu 1–12 hodin (cyklus filtrace) a potom následuje
cyklus praní. V první fázi je praní prováděno vodou o tlaku 5 barů.
Za těchto podmínek dochází k odtržení vrstvy látek, akumulovaných
v průběhu filtrace na povrchu membrány. Dále následuje proplach
stlačeným vzduchem o tlaku 2 bary. Vzduch je veden do horní části
keramické membrány tak, aby došlo k vypláchnutí zbytků znečištění.
Použitím vysokého tlaku vody a výplachu vzduchem je obnovena propustnost membrány ve velice krátkém čase, cca 10 sekund (obr. 6).

5. Praktické použití keramické membránové filtrace
Schematické znázornění různých typů provozních aplikací je
uvedeno na obr. 7. Procesu separace na keramické membráně lze
předřadit koagulaci a v případě surové vody s vysokým podílem organických látek dávkování práškového aktivního uhlí (PAC). Lze použít
nejenom PAC standardního zrnění (18–33 µm), ale i PAC s menším
zrnem (0,6–0,8 µm).
Nejstarší membránová úpravna vody s keramickými mikrofiltračními membránami v Japonsku byla uvedena do provozu v roce 1998.
Surová voda je čerpána z řeky, ve které dochází vlivem počasí a zemědělské aktivity k sezonním výkyvům kvality vody. Úpravna vody
v Kyoto má kapacitu 425 m3/d. Před membránovou filtrací je zařazena
koagulace s přídavkem malého množství polyaluminiumchloridu
(PACl) jako koagulantu. Tok přes membránu je 64 l/m2/h. Zpětný
proplach probíhá každých 6 hodin (BW interval). Chemické čištění
keramické membrány je aplikováno 1x ročně (CIP – cleaning-in-place). Jak je zřejmé z obr. 8, propustnost membrány zůstává zachována
v průběhu celého 12letého období provozu (TMP – transmembránový
tlak). Během této doby nedošlo k žádným poruchám membrán.
Dalším příkladem je úpravna vody v Shizuoce s kapacitou
10 500 m3/d (obr. 9). Zdrojem surové vody je říční infiltrát dobré kvality.
Při úpravě je používána nízká dávka koagulantu (0,025 mg/l Al). Membrána je provozována s vysokým provozním průtokem – 200 l/m2/h.
Zpětný proplach probíhá každých 6 hodin (BW interval). Chemické
čištění (CIP) keramické membrány je aplikováno každé 2 roky.

6. Nové aplikace
Technologická aplikace mikrofiltrace na keramických membránách
byla v roce 2009 vybrána pro výstavbu nové úpravny vody ve městě
Parker, Colorado, USA [1]. Nádrž Rueter-Hess bude nově koncipována jako vodárenský zdroj. Do této nádrže je zaústěn odtok z čistírny
odpadních vod se sekundárním stupněm čištění. Koncentrace DOC
v surové vodě v nádrži je očekávána v průměru 6 mg/l a 12 mg/l
v letním období. Požadavky na kvalitu vyčištěné vody z hlediska
zbytkového DOC a zákalu jsou tyto: méně než 4 mg/l, optimálně 2 mg/l
DOC a zákal méně než 0,05 NTU. Aby mohlo být garantováno vysoké
odstranění DOC a zákalu, budou použity dva procesy: ACTIFLO®
TURBO-Process pro čiření s vyšší dávkou koagulantu a CARB-Process
pro adsorpci na PAC s finální filtrací na keramických membránách.
Při pokusech, uskutečněných na pilotním zařízení, bylo dosahováno
účinnosti odstranění DOC 80–85 %. Proces je znázorněn na obr. 10.
Skupina METAWATER jako člen Special Purpose Company (SPC)
získala v roce 2008 projekt na úpravnu vody v Yokohamě v Japonsku
[2]. Nově rekonstruovaná membránová úpravna vody, která má výrobní
kapacitu 171 050 m3/den, je 25letý projekt BTO (Build-Transfer-Operation), který zahrnuje 20letý provoz a servis. Jako předúprava bude použita
předchlorace (oxidace manganu a železa), dávkování práškového aktivního uhlí (S-PAC) (adsorpce barvy, TOC a THM) a koagulace pomocí
PACl. Jako PAC bude použito PAC s nestandardním jemným zrněním
s výsledkem výrazného snížení množství použitého PAC (o 20 %) (obr.
11). Úpravna vody bude uvedena do provozu v roce 2014.

Obr. 1. Specifikace keramické membrány
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Obr. 3. Struktura
keramické membrány

Obr. 2. Mapa instalovaných úpraven

Obr. 4. Systém filtrace keramickou membránou

Obr. 5. Odstraňování virů

Obr. 6. Filtrace a praní

Obr. 7. Provozní aplikace

Obr. 8. Výsledky provozu (dlouhodobý provoz)

ç

vh 5/2010

Obr. 9. Provozní výsledky (vysoký průtok)
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Tab. 1. Mobilní úpravny vody v kontejnerech
Typ
AMAYA M10
AMAYA M25

Výkon (m3/h)
10
25

Pozn.
10‘ ISO 1 D kontejner
20‘ ISO 1 C kontejner

Tab. 2. Balené úpravny vody – kompletní technologické zařízení je
umístěno na rámu
Typ

Obr. 10. Systém v CO/USA [1]

AMAYA S8
AMAYA S16
AMAYA S24
AMAYA S36

Uspořádání
(rozsah*)
1E×2M
2E×2M
3E×2M
3E×3M

m
(kg)
5 970
8 460
10 620
13 260

Q
(m3/h)
8
16
24
36

L×W×H
(m)
7,6×2,1×3,1
7,9×2,1×3,1
8,2×2,1×3,1
9,4×2,1×3,1

*) E – element, M – modul

Tab. 3. Sestavy filtračních modulů pro dodávky stacionárních
úpraven vody AMAYA – Typ A

Obr. 11. Technologické schéma ÚV v Yokohamě (171 050 m3/den)

Sestava
(rozsah*)
1E×2M
10E×2M
3E×3M
10E×3M
4E×4M
10E×4M
9E×5M
10E×5M
7E×6M
10E×6M

Filtr. plocha
(m2)
50
500
225
750
400
1 000
1 125
1 250
1 050
1 500

Rozměry L×Š×H
(m)
3,1×4,9×3,6
5,3×4,9×3,6
3,6×5,9×3,6
5,3×5,9×3,6
3,8×6,9×3,6
5,3×6,9×3,6
5,1×8,3×3,6
5,3×8,3×3,6
4,6×9,3×3,6
5,3×9,3×3,6

Hmotnost
(t)
11,0
18,0
15,0
23,5
18,0
28,0
31,5
33,5
31,5
38,0

Výkon Q
(m3/h)
8
80
36
120
64
160
180
200
168
240

*) E – element, M – modul

Tab. 4. Sestavy filtračních modulů pro dodávky stacionárních
úpraven vody AMAYA – Typ B

Obr. 12. Systém regenerace odtoku z ČOV v Tokiu
Mikrofiltrace na keramických membránách bude také aplikována
pro úpravu vyčištěné odpadní vody z ČOV v Tokiu [3]. Dříve byl na
stejné úpravně instalován systém polymerních membrán (PVDF), ale
vlastnosti těchto membrán nesplnily očekávání. Před mikrofiltrací
bude vyčištěná odpadní voda podrobena ozonizaci a koagulaci (odstranění CHSK a barvy). Produkt bude využíván v obchodní zóně jako
užitková voda, eventuálně pro sanaci zdrojů. Předpokládaná kapacita
je 7 000 m3/d (obr. 12).
Zmíněná úpravna bude uvedena do provozu v roce 2010 za podmínek provozního průtoku 170 l/m2/h a při 90 minutovém intervalu
praní. Výsledky testů jsou uvedeny na obr. 13.

Sestava
(rozsah*)
7E×6M
10E×6M
8E×7M
10E×7M
8E×8M
10E×8M
9E×9M
10E×9M
10E×10M

Filtr. plocha
(m2)
1 050
1 500
1 400
1 750
1 600
2 000
2 025
2 250
2 500

Rozměry L×Š×H
(m)
3,9x7,7x3,8
4,7x7,7x3,8
4,2x8,4x3,8
4,7x8,4x3,8
4,2x9,1x3,8
4,7x9,1x3,8
4,4x9,8x3,8
4,7x9,8x3,8
4,7x10,5x3,8

Hmotnost
(t)
23,5
30,0
29,5
34,5
33,5
39,0
40,5
44,5
48,0

Výkon Q
(m3/h)
168
240
224
280
256
320
324
360
400

*) E – element, M – modul

7. Aktivity firmy METAWATER ve střední a východní
Evropě
ENVI-PUR s.r.o., jako obchodní zástupce a partner firmy
METAWATER pro oblast střední a východní Evropy, nabízí v současné
době tři výkonové řady úpraven vod s keramickými mikrofiltračními
membránami pod obchodním názvem AMAYA, a to v tomto
uspořádání:
1) mobilní úpravny vody v kontejnerech
(tabulka 1)
2) balené úpravny vody umístěné na rámu
(tabulka 2)
3) stacionární úpravny vody se sestavami
filtračních modulů, které jsou popsány
v tabulkách 3 a 4. Tyto sestavy filtračních
modulů jsou určeny pro vyšší požadované
výkony
V současné době je pozornost zaměřena na
využití mikrofiltrace na keramických membrá- Obr. 13. TMP (transmembránový tlak)

127

Obr. 14. Membránová úpravna vody
AMAYA 5
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nách pro úpravu povrchové vody. Testy budou prováděny na provozním
modelu mobilní jednotky AMAYA 5 s výkonem 5 m3/h (obr. 14).

Závěr
Sestavy nízkotlakých membrán (UF/MF) jsou v současnosti stále
častěji zařazovány do procesu úpravy vod. Jejich původní funkce
finální bariéry ve vícestupňovém separačním procesu se postupně
rozšiřuje a nyní lze tyto systémy použít také jako jediný úpravárenský separační stupeň. Významné zjednodušení procesu však klade
zvýšené nároky na kvalitu membrány. V případech, kdy je membrána
používána pro úpravu povrchových zdrojů nebo při užití membrán
při následné úpravě vyčištěných městských odpadních vod, jsou pro
stabilní provoz nezbytné chemicky odolné a mechanicky robustní
sestavy. Výsledky získané za těchto podmínek na keramických mikrofiltračních membránách firmy METAWATER jsou velice nadějné.
S cílem využití této perspektivní úpravárenské technologie v České republice a ve střední a východní Evropě, navázala před lety
společnost ENVI-PUR, s.r.o., spolupráci s firmou METAWATER Co.,
Ltd., Japonsko. Výsledkem spolupráce je nově připravená výkonová
řada kompaktních úpraven vody pro tento region o výkonu 2–110 l/s
(s možností násobného výkonu – paralelní řazení jednotek) dodávaných pod názvem AMAYA.
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Les, voda a my
Od malička se pohybuji po přírodě, toulání mi bylo i profesí.
Představoval jsem si, že jako důchodce prožiji zbytek života v klidu,
odstěhován do stařičké chaloupky v Jižních Čechách, obklopen mými
milovanými lesy. Ale skutečnost mne velmi zklamala.
V sedmdesátých létech, za doby vlády ministra Hrůzika, se mnozí
„vědci“ podíleli na vědeckém odůvodnění, proč se má dříve krásný les,
který nesloužil pouze k těžbě „hmoty“, ale i zadržování a přirozenému
čištění vynikající pitné vody, poskytující domov živým tvorům od mikroskopických až po velké savce, ptáky, les, poskytující zdraví, radost
a rekreaci lidským návštěvníkům, proč se tento les má změnit ve smetiště, nepořádek, změněný lidskou leností, bezohledností a lhostejností.
Dřívější vládci byli varováni mnohými odborníky, co se stane s přírodou, kvalitou vody, zemědělské půdy a lesy. Nejen, že oni nedbali,
ale dnešní vládci, přes veškeré proklamace a sliby, v tom pokračují.
Současní „odborníci“ již nepamatují, jak vypadala naše zem dříve,
takže tápají a nedovedou si představit rozumné řešení. Navíc do toho
zasáhl fenomén byznysu.
Zabýval jsem se vlivem kvality lesa na kvalitu povrchových a podzemních vod. Výsledky jednoznačně ukazují na úzkou vazbu mezi
stavem lesa a kvalitou vody. Ale dnes se odborníci rozdělili na dva
tábory. Na těžaře a ochranáře. Jedni vidí pouze přetékající pokladnici
a druzí svou specializaci, která ale nepojme komplexnost problému.
Sobecké zájmy, neodbornost, politické čachry zničily naši zem, která
by měla šanci zaměstnat lidi, kteří přišli o práci v zemědělství, lesnictví a rybářství, v oboru tvorby krajiny a cestování.
Zní to jako zlý vtip, když dnes jdete po lese, po značené turistické
cestě, kde na stromě je přibitá tabulka, informující o podpoře našich
lesníků v zeleném cestování a značení cest, když tato značená cesta
je náhle rozježděna a rozbahněna hlubokými kolejemi, způsobenými
nevhodnou těžkou mechanizací, kterou jiné státy používají pouze na
zpevněných složištích, kdy pro vrstvy neuklizených větví nelze ani
překážku obejít lesem a musíte se vrátit. Je pravda, že všechny lesy
nejsou ve stejně špatném stavu, avšak situace se jednoznačně horší.
Vyvrcholilo to Šumavským národním parkem. Staří lesníci věděli,
že kůrovec se množí soustřednými kruhy od nakaženého stromu.
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Using of membrane processed for water treatment in the
world (Hattori, K.; Červenka, J.; Vondrysová, J.)
Key words
ceramic membrane – coagulation – drinking water – membrane
filtration – micro filtration – ozonation – PAC – reclamation – virus
removal
Membrane filtration technology has been widely applied to many
kinds of fields, not only industrial applications, but also municipal
applications. For these applications, both polymeric membranes,
that dominate the major parts, and ceramic membranes have been
used. Ceramic membrane has been mostly limited to a certain special application because of its higher cost, although the membrane
performance and durability are better than those of polymeric
membranes. But METAWATER, a Japanese company that supplies
from ceramic membrane to filtration system, broke through the
cost problem and has been expanding the market share of drinking
water treatment plant (DWTP) in Japan. In this paper, METAWATER
ceramic membrane filtration system for municipal drinking water
and reclamation application is introduced.

Tento článek je otevřen k diskusi do 31. července 2010. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
To ale znamenalo dát strom do karantény – porazit a pokud možno
nejrychleji jej vyexpedovat z lesa. Kůrovec zde byl i dříve, stejně
jako mniška bekyně a mnoho dalších škůdců. Avšak tehdejší lesníci
řešili problém jednoduchými, ale účinnými metodami, vycházejíce
z přírodních znalostí.
Dnes jedna parta chce vytěžit holosečí a pak znovu osázet ohromné
vytěžené plochy. Druhá parta chce les ponechat, s bláhovou nadějí, že
si příroda pomůže sama. Ta první parta vidí pouze své zisky, s nezodpovědným přístupem k budoucnosti. Tito lidé si neuvědomují, že velké
holoseče mohou změnit původní biotop od půdního mikro- i makroedafonu, přes rostlinnou skladbu od nižších po vyšší rostliny, o fauně
nemluvě, tak, že bude velmi obtížné lesní ekosystém obnovit. Ta druhá
parta zase nedomýšlí do konce celý cyklus sukcesních procesů lesního
ekosystému. Šumava velmi dlouho není prales, včetně Boubína, ani
známý Karel Klostermann nepopisuje šumavské hvozdy jako pralesy.
Když jsem procházel lesy amerických národních parků, tak jsem
viděl na příklad v Yellowstonu ohromné plochy suchých hustých lesů.
Říkal jsem si, kdyby tak sem někdo hodil nezhasnutou sirku, nebo
kdyby udeřil blesk. Zanedlouho jsme viděli u Teton Hilus hořící lesy
a rok nato vyhořel i Yellowstone. To je tragédie pouze pro návštěvníky,
kteří několik let uvidí spáleniště. Uvědomil jsem si, že to je ta nezbytná
koncovka, důležitá pro přirozenou obnovu lesa, kterou si však my zde
pro přelidnění a kulturní krajinu nemůžeme dovolit.
Národní parky se ve svých propagačních prospektech holedbají
krásnými kvetoucími loukami. Mám mnohdy podezření, že mnoho
z těchto „ochránců“ již dlouho nebylo v terénu. Když mnozí ochranáři,
věřím, že v dobré vůli, avšak v nevědomosti, zakázali lidskou činnost
jak v lesích, tak zemědělskou, brzy krajina vypadá tak, jak ji mnohdy
vidíme. Avšak ta činnost lesnická, zemědělská, rybníkářská a jiná,
mající vazbu k přírodě, musí být poněkud navrácena tam, kde lidská
činnost, podporovaná vědou, ale ne úzce specializovanými nadšenci,
kterým chybí ona důležitá komplexnost, ale skutečnými odborníky,
jejichž krédo je zdravý rozum, umožní minimalizovat lidské škodění
a žít s přírodou v pokoře a porozumění.
Často vzpomínám a lituji předčasného odchodu moudrého Josefa
Vavrouška, jehož názory mi mluvily z duše.
Ing. Václav Vojtěch
VencaVojtech@seznam.cz
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Vysoké školství
vodohospodářského směru
v ČR status quo 2009

vysokoškolského vzdělávání funkční a odpovídá dnešnímu stavu praktického a vědeckého poznání? Nemáme dnes spíše hovořit o inženýru
životního prostředí místo klasického inženýr vodohospodář?
Ostatně v anglosaské literatuře se dnes často užívá zkratka E3
(Environmental Engineering Education) pro vzdělávací proces spojený
s kombinací inženýrství životního prostředí a klasickým vodohospodářským inženýrstvím.

Jaroslav Pollert, Petr Hlavínek

Vodohospodářské vzdělání

Klíčová slova
vodohospodářské inženýrství – inženýrství životního prostředí – vzdělávání – třístupňový systém

Souhrn

Inženýrství životního prostředí na univerzitách je obor, který se
celosvětově rapidně mění. Tradičně byl součástí programu stavebního inženýrství a zabýval se kvalitou pitných a odpadních vod,
úpravou, návrhem a regulačními opatřeními. V posledních letech se
však inženýrství životního prostředí stalo mnohem širším oborem
zahrnujícím vodu, odpadní vodu, znečištění půdy, znečištění vzduchu, rizikovou analýzu, ekosystémy, lidské zdraví, toxikologii, trvale
udržitelný rozvoj, regulační aspekty a řadu dalších. Potřeba zavést
inženýrství životního prostředí / prevenci znečištění / projekt pro
koncept životního prostředí do výuky studentů bakalářského/magisterského/doktorského studia je považována za stále důležitější.
u

Úvod
Stavební inženýrství je profesionální inženýrská disciplína, která
rozvíjí poznatky matematiky a fyziky do řady aplikací. Jednou z řady
aplikací je vodní stavitelství, které z hlediska historického je jedním
z nejstarších oborů, kde se uplatnil vědecký přístup: Archimédes
ve 3. st. př. n. l. odvodil zákon (těleso ponořené do kapaliny je
nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem
vytlačené). Přišel i s praktickým řešením, které se používá dodnes:
Archimédův šroub.
Vodní stavitelství je inženýrský obor, který je spojen s využitím,
kontrolou, čištěním, ochranou a dalších správních činností spojených
s vodou. Činnosti zahrnují: jímání, úpravu a distribuci pitné vody,
odvodnění urbanizovaných i neurbanizovaných území, zavlažování,
ochranu před povodněmi, kontrolu eroze, čištění odpadních vod,
kontrolu čistoty vod, využití vodní energie, řízení a kontrolu vodních zdrojů atd. Všechny tyto činnosti jsou praktikovány absolventy
inženýrských škol (většinou stavebního zaměření) nebo absolventy
škol s chemickým nebo s environmentálním zaměřením. V EU je více
jak 150 takových institucí.

Vodohospodářský trh a připravenost vysokého školství
Investiční a pracovní trh v sektoru voda – životní prostředí se po
celém světě stále více zvětšuje. V Evropě se odhaduje, že pouze na
segment: jímání, úprava a distribuce pitné vody; odvodnění urbanizovaného území a čištění odpadních vod je nutné vynaložit přibližně
15 mld. EUR/rok. Statistiky hovoří o tom, že každý Evropan spotřebuje
ročně dva olympijské bazény vody (50 x 25 x 2 m). Voda bude asi
brzo nedostatkové zboží. Neudržitelné je, že voda se v domácnostech
z asi dvou třetin spláchne do záchodu. Např. Austrálie dává ročně
do vodohospodářské infrastruktury (pitná voda, stokování a čištění
a závlahy) cca 55 mld. AUD = 825 mld. Kč.
Situaci v České republice shrnul na konci května 2009 Ing. Barák
– předseda SOVAK ČR: Pro vodohospodáře je největším problémem
v krátkém i delším časovém horizontu obnova vodárenského majetku. V ČR máme 37 tisíc km vodovodní a 70 tisíc km kanalizační sítě,
2 255 ČOV, 12 645 vodojemů, 3 645 úpraven pitné vody. Hodnota
tohoto majetku přesahuje v reálných cenách 1 000 miliard Kč. Při
průměrném stáří vodárenského majetku 40 let bychom ročně měli
vracet do obnovy téměř 25 mld. Kč. Reálná částka je však na úrovni
7–8 mld. Kč. Majetek stárne se všemi důsledky a někde je na hranici
schopnosti dodávat nebo čistit vodu. Také spotřeba vody klesá: v roce
1989 činila specifická spotřeba vody v celém Československu 153 l,
v roce 1999 už jen 105 l a v roce 2009 je pouhých 90 l na osobu a den,
přičemž hygienické minimum v EU je 110 l.
Je vůbec na tyto obrovské finanční a také fyzické objemy naše vysoké
školství připraveno? Jakou výši vzdělání a dovednosti absolventů škol
praxe žádá? Je vůbec současný systém klasického vodohospodářského
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Částečnou odpověď na výše uvedené otázky mohou ukázat rozbory
požadavků pracovních agentur z pěti zemí EU [1] vyhledávajících
nové vodohospodáře včetně aplikačních oblastí, do kterých jsou
většinou absolventi odborného vodohospodářského vzdělání žádáni
a směrováni. Rozbor 360 pracovních inzerátů ukazují obr. 1, 2 a 3.
V současné době je v České republice celá řada vysokoškolských
institucí, které připravují odborníky v oblasti vodního hospodářství
a vodních staveb a také odborníky v environmentálních oborech spojených s vodou. Zdá se tedy, že co do počtu institucí je vysokoškolské
vzdělání zajištěno. Výuku zajišťují:
Inženýrské školy se zaměřením stavebním a inženýrstvím
životního prostředí
• České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a její
katedry,
• Vysoké učení technické Brno, Fakulta stavební a její ústavy,
• Česká zemědělská univerzita Praha, Fakulta životního prostředí
a její katedry.
Absolventi výše uvedených inženýrských škol mohou najít uplatnění v projekční, investorské, realizační a provozní oblasti vodního
hospodářství. Jako specialisté rovněž ve státní správě, vodohospodářském výzkumu a v dalších odvětvích, především v oblasti ochrany
a tvorby životního prostředí, zemědělství, dopravě, průmyslu, energetice a zdravotnictví.
Vysoké školy se zaměřením chemickým nebo enviromentálním
• Jihočeská univerzita České Budějovice, Zemědělská a Přírodovědecká fakulta,
• Masarykova univerzita Brno, Fakulta přírodovědecká,
• Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta agronomická a lesnická a dřevařská,
• Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí,
• Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta,
• Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta,
• Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta technologie
ochrany prostředí,
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Absolventi škol se zaměřením chemickým nebo enviromentálním
se uplatňují v chemických a jiných průmyslových podnicích jako
odborníci pro ochranu životního prostředí, zejména v oblasti odpadového hospodářství, dále ve státní správě, odborech životního prostředí
městských a obecních úřadů a ve firmách a institucích zabývajících
se poradenskou, projekční a výzkumnou činností v oblasti životního
prostředí.

Skladba vysokoškolské výuky (obr. 4, 5)
Většina univerzit a fakult ve světě, v Evropě a v ČR se zařazenou
výukou vodního hospodářství poskytuje studentům stejné základní
předměty (i když v různé šíři) – matematika, fyzika, stavební mechanika, geologie, mechanika zemin, hydraulika, hydrologie atd. Většina
těchto základních předmětů je zařazena do bakalářského programu
a do magisterského programu pak jsou již zařazeny předměty specializované – hydrotechnické stavby, jímání a distribuce pitné vody,
stokování, čištění odpadních vod, ochrana životního prostředí krajiny
a urbanizovaného území atd. Opět lze říci, že základní skladba předmětů je zejména ve středoevropském regionu prakticky stejná.
V průběhu posledních 50 let zaznamenalo „klasické“ studium vodního stavitelství poměrně rozsáhlou proměnu tím, že prohloubilo ve
svých programech otázky environmentálního vzdělávání. Zejména
po roce 1980 nastartovaly v USA programy „environmental engineering“, které postupně pronikly a ovlivnily skladbu studia celosvětově.
Je možné říci, že dnes klasické vodohospodářské/environmentální
inženýrství má kdekoliv na světě stejné základy, když jednotlivé
předměty programu jsou upřednostňovány podle toho, jak silný je
představitel vědní disciplíny na té které univerzitě. V zásadě je možné
říci, že studijní programy téměř vždy zahrnují [2]:
• Základy vědních disciplin – matematika, chemie, fyzika, geologie
atd.
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Obr. 1. Výše vzdělání pro uplatnění na pracovním trhu

Obr. 2. Preference schopností uchazeče o pracovní místo ve vodo
hospodářském sektoru

Obr. 3. Hlavní oblasti uplatnění absolventů vodohospodářského
studia

Obr. 4. University a jejich fakulty, které mají ve svém studijním pro
gramu zařazeno vzdělávání v E3 (vzorek 72 univerzit z celého světa)

Obr. 5. Hlavní kategorie předmětů vyučovaných na univerzitách se
zařazeným programem E3 (vzorek ze 46 univerzit celého světa)

Obr. 6. Délka studia pro vypracování závěrečných prací (diplo
mových) v jednotlivých stupních vysokoškolského vzdělávání
(průměr z 33 univerzit EU)

Obr. 7. Počty absolventů oboru „voda“ na různých vysokých školách
v ČR a SR

Obr. 8. Počty „diplomantů“ katedry zdravotního a ekologického
inženýrství ČVUT v Praze

• Základy aplikovaných vědních disciplín – statistika, dynamika,
hydraulika, hydrologie, nauka o materiálech atd.
• Základy inženýrských věd – mechanika, základy stavebního
inženýrství, základy strojního a elektro inženýrství atd.
• Základy environmentálního inženýrství – chemie a biologie akvatických systémů, kvalita vod, environmentální statistika, komunální
a průmyslové odpady atd.
• Základy environmentální kvality – kontaminace území a vod,
dopady znečištění, rizika jejich odstraňování atd.

• Základy lidského zdraví – vliv kontaminantů na lidské zdraví, jejich
expozice, rizika, možnosti časového zatížení atd.
• Základy environmentální politiky a zákonů.
Prakticky celá střední Evropa včetně ČR má tradiční model výuky
vodohospodářského inženýrství včetně zdravotního a ekologického
v rámci stavebních fakult. Praxe však vyžaduje i odborníky se základy
z jiných oborů, kteří mají řešit problémy spojené s vodohospodářskou nebo environmentální problematikou. V mnoha případech jim
schází buď základy technického vzdělání, nebo obráceně vzdělání
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environmentální. Tento nepříznivý stav je hlavně způsoben „zakonzervováním“ tradičního dělení univerzit (je to problémem zejména
ve středoevropském regionu, ale v mnoha případech v EU), které
nemohou nabídnout interdisciplinární doplňkové vzdělávání ze
zcela pragmatického důvodu: tím je financování škol podle studentů
– peníze ze státního, ale i ze soukromého rozpočtu jdou pouze na
studenta tam, kde je imatrikulován. Tedy v případě, že je nabídnuta
rozšiřující výuka pro jiné studenty, pak ten, kdo nabízí tuto službu,
koná svoji činnost zdarma. Např. v celém Německu z 18 universit
zajišťujících vzdělání v oboru stavební inženýr s vodohospodářskou
tematikou pouze TU Dresden nabízí rozšiřující interdisciplinární
environmentální programy s tím, že je to pouze její prestiž.
Po překonání bariéry směrování finančních prostředků (změnou
zákonů a právních omezení), bude možné rozšířit vzdělání např. podle
následujícího schématu (tab. 1), který je pouze určitým návrhem vycházejícím z diskuzí s projektanty a provozními pracovníky v oblastech
spojených s vodovody, kanalizacemi a čištěním odpadních vod.
V dnešní době legislativa nejrůznějšího druhu na národní, EU
a světové úrovni v oblasti životního prostředí zejména ve spojitosti
s vodou extrémně narůstá. Bohužel absolventi inženýrských oborů
mají obecně velice nízké právní vědomí dané i tím, že základní právní
výuka je většinou na našich školách řízena katedrami a pracovníky
bez dostatečné specializace. Většinou se jedná o pracovníky kateder
společenských věd, kde právní výuka je pouze okrajovou záležitostí.
Obráceně však i dnešní absolventi právnických fakult mají téměř
nulové znalosti z technických disciplín, ale rozhodují v různých
úkonech ve velice důležitých technických a ekonomických záležitostech. Např. na Právnické fakultě UK existuje katedra práva životního
prostředí, ale s problémy životního prostředí z technického hlediska
se studenti neseznamují.

Výuka vodohospodářského a environmentálního
inženýrství a jeho prestiž
Přijetím tzv. boloňské deklarace EU v roce 1999 došlo v celé EU
k zavedení jednotného třístupňového systému vzdělávání na vysokých
školách: bakalářský, magisterský a doktorandský stupeň – obr. 6. Školy
si však mohly určit délku trvání jednotlivých stupňů. Na absolventy
jednotlivých stupňů jsou kladeny různé nároky pro vypracování
závěrečných prací, tomu musí i odpovídat délka času vyčleněného
pro jejich vypracování, což vypovídá i o výši dosaženého vzdělání.
Ve vodohospodářských inženýrských oborech navíc o absolventy
bakalářského studia je z praxe minimální zájem, a proto prakticky
všichni studenti v ČR i ve středoevropském regionu končí svá studia
až po magisterské závěrečné práci.
K tomuto problému se vyjádřilo tzv. Konsortium TU9 (nejlepších
devět technických univerzit v Německu; všechny mají zařazenu výuku
E3), které hodnotilo v květnu 2009 deset let tzv. boloňské deklarace.
Z prohlášení TU9 zaznělo: bakalářské studium slouží pouze jako
orientace v oboru, ale pro praxi je nutné v podstatě zachovat minulý
systém – „Diplom Ingenieur“. Zejména absolventi, kteří během studia
měli možnost seznámit se s výzkumem, jsou nejvíce potřební a praxe
je požaduje. Dále TU9 doporučilo, aby doktorandské studium bylo
možné provádět pouze na pracovištích, která dlouhodobě provádějí
výzkum a mají na ně vybavení. Zakládání nových výzkumných pracovišť vyžaduje nejen nové finanční prostředky, ale pracoviště není
možné vybavit kvalitními školiteli. Každý stát má své omezené lidské
a mozkové zdroje.
Mít v životopise napsaný akademický titul z velké univerzity s tradicí, nebo z menší regionální vysoké školy je podstatný rozdíl. Alespoň
pro absolventy vysokých škol, kteří se ucházejí o práci. Zaměstnavatelé totiž stále považují diplom z tradiční „kamenné“ univerzity
za doklad kvalitnějšího vzdělání než titul z menší školy. Exkluzivní
průzkum Hospodářských novin z 22. června 2009, které oslovily sedm
personálních agentur v Česku, jež firmám vyhledávají a doporučují
nové zaměstnance (včetně vodohospodářů), ukázal, že v technických
oborech se blýsknou kandidáti s diplomem z ČVUT v Praze nebo
VUT v Brně. Jednou z velkých výhod těchto tradičních škol je, že
absolventi těží z toho, že se během studií dostali k výzkumu, který
většinou vedou profesoři, kteří patří v Česku a často i mezinárodně
ke špičce. A jaký je pohled firem na soukromé školy? Firmy většinou
zkoumají, zda diplom je opravdu kvalitní, nebo jen „koupený“ za
vysoké školné. Pozn.: V technických oborech není v Česku dnes ani
jediná soukromá vysoká škola.
O náročnosti inženýrského vodohospodářského, resp. E3 studia
svědčí i kvalifikace pro inženýra vodohospodáře stanovená Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR:
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Tab. 1. Možnosti nabídek výuky pro interdisciplinární výuku
studentů z oborů mimo tradiční stavební inženýrství
Studenti se
základním studiem
v oborech

Doplňující předměty na jiných školách

Základy vodního hospodářství včetně zásobování
pitnou vodou, stokování a čištění, likvidace kalů
Územní plánování,
atd.
ekonomika, právo
Základy plánování infrastrukturních staveb
a likvidace odpadů
Základy inženýrství životního prostředí
Základy čištění odpadních vod
Procesy úpravy pitné vody
Přírodní vědy, strojní Kontrola kvality vod
a elektro inženýrství Metody analýz vod
Základy inženýrství životního prostředí,
vodovody, kanalizace
Základy čištění odpadních vod
Procesy úpravy pitné vody
Výpočetní technika,
Modelování čištění odpadních vod
IT
Koncepce a plánování vodovodů a odvodnění
urbanizovaných území

Vysoce kvalifikovaný pracovník s odbornými dovednostmi – orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci – je schopen vypracovat návrh na vyhlašování záplavových
území a ochranných pásem vodních zdrojů, navrhovat opatření
k ochraně vod, vykonávat autorský a technický dozor při realizaci projektů v oblasti vodního hospodářství, zpracovávat posudky a rozbory
studií pro vodní díla, posuzovat parametry vodních děl z hlediska
jejich bezpečnosti a stability, provádět hydrologické a hydrotechnické
výpočty, provádět výpočty související se zpracováním projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství, připravit a zpracovat podklady
pro cenovou kalkulaci a ekonomické vyhodnocení projektů atd. K tomu
potřebuje odborné znalosti z oblastí: hydraulika, hydrologie, vyhodnocení ekonomické efektivnosti investic a projektů, technické kreslení ve
stavebnictví, krajinné inženýrství, stavební materiály a jejich vlastnosti,
technologie zdění a betonování, geodézie, ekologie se zaměřením na
vodní hospodářství, ochrana vod a monitoring jakosti vody, vodní hospodářství (legislativa, principy atd.), vodní stavby a vodní díla včetně
zásobování pitnou vodou a odkanalizování urbanizovaných území včetně čištění odpadních vod, zásady a předpisy pro řešení mimořádných
událostí na vodních dílech a vodních tocích atd. V evropském vnímání
se kromě již zmíněných typů znalostí počítá se znalostmi hydrologie
a hydraulikou ve vztahu k morfologii vodních útvarů a stále častěji
s ekonomickými základy posuzování nejenom stavebních akcí, ale také
souvisejících environmentálních a sociálních dopadů.
Jako nejvhodnější příprava pro tuto pozici je absolutorium magisterských studijních programů stavební inženýrství se specializací
vodní stavby a vodní hospodářství, popř. studijní program v oboru
krajinné inženýrství.
Náročnost, ale i neexistující státní strategie v oblasti jakéhokoliv
inženýrského vzdělávání souvisí s dlouhodobým poklesem zájmu
uchazečů o vysokoškolské vzdělání ve vodním hospodářství v České
republice. Je jistě chybou všech, kteří pracují v sektoru vodního
hospodářství, že pracovní marketing je velmi slabý, a to ve všech profesních sdruženích, tj. že není dostatečně propagováno, ač pracovní
místa i výdělky pro nové pracovníky jsou více než zaručené na řadu
let dopředu, protože stále velké investice jsou „jištěny“ státními, krajskými nebo obecními investory. Zajímavou skutečností je, že v České
republice v prestižních školách – ČVUT a VŠCHT počet absolventů
oboru „voda“ klesá, na VUT, ale i v Bratislavě počet vodohospodářů
celkově roste, ale je jich celkově stále nedostatek vzhledem k potřebám
praxe. Náročnost studia a následný nezájem o inženýrské studium
lze uvést na příkladu ČVUT v Praze, Fakultě stavební. Pro školní
rok 2008/2009 se k přijímacím zkouškám přihlásilo více jak 3 000
uchazečů (zaplatili 500 Kč poplatek), přišlo 2 500. Přijato bylo bez
zkoušek i se zkouškami 2 100 nových studentů. Po zápisu do 1. ročníku zůstalo pouze 1 600 studentů a po 5,5 rocích studia jich obvykle
celkově končí pro celé Stavební inženýrství okolo 600. Dramatický
„odpad“ má samozřejmě dopad na celý vodohospodářský obor (obr. 7,
8), a tím i na pokles absolventů, kteří končí studia závěrečnou prací
na katedře zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební
ČVUT v Praze (od roku 2006 vykonávají závěrečné diplomové práce
na katedře studenti oboru vodní stavby a vodní hospodářství společně
se studenty oboru inženýrství životního prostředí).
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Problém s „produkcí” nových inženýrů vodohospodářů však není
nový. Již v roce 1923 při projednávání rozpočtu na rok 1924 pro Československou republiku byla v Národním shromáždění vznesena interpelace, jak je možné, že rozpočet pro vysokoškolské vodohospodářské
vzdělávání byl snížen o 12 %. Ve zdůvodnění interpelace bylo také uvedeno: V posledních letech je citelný nedostatek kulturních (z dnešního
pohledu inženýrů životního prostředí) a vodohospodářských inženýrů
jak pro veřejné úřady, tak také pro inženýrské práce. Až do roku 1918
jich byl dostatek, ale v důsledku nepříznivé reformy, která byla bez
zákonitého souhlasu provedena na vysokých školách technických,
jejich počet dramaticky klesl. V roce 1920 bylo stavební inženýrské
studium ministerstvem školství a národní osvěty upraveno tak, že
bylo rozděleno do dvou směrů, směru konstruktivního a dopravního
a směru vodohospodářského a kulturního. Následkem početní většiny
profesorů pro směr dopravní a jejich odůvodnění včetně „lobbingu“,
že jejich směr vyhovuje pro obě zaměření, stal se vodohospodářský
směr méně atraktivní z hlediska budoucího existenčního zajištění
posluchačů. Interpelace předpověděla, že zanedbání specializovaného
vzdělávání v oboru vodohospodářském na vysokých školách bude mít
za následek nedostatek absolventů k provedení velkých vodohospodářských projektů. Je jistě pozoruhodné, že ve studijním roce 1922/23 na
vysokých školách technických bylo zapsáno pro stavební inženýrství
pro první ročník 720 posluchačů, pro obor konstruktivně dopravní 646
studentů a pro obor kulturně-vodohospodářský pouze 74 posluchačů.
Proto Ministerstvo školství pro šk. rok 1923/24 bylo interpelací žádáno
o zjednání nápravy k zajištění rovnocennosti a samostatnosti obou
hlavních oborů stavebního inženýrského studia.

Závěr
Vzdělávání nových inženýrů vodohospodářů je nutné přizpůsobit
novým poznatkům z celé řady nových vědních disciplín. Tradiční
model výuky vodohospodářů, který vychází hlavně z pojetí stavebních
fakult, je v současné době již překonán a je nutné jej pozměnit, i když
základní principy jako je lidské zdraví a ochrana životního prostředí
zůstanou vždy nosnými programy takového vzdělání.
Je třeba usilovat o větší začlenění a zavedení a posílení základů ekologicky (přírodovědně) orientovaných předmětů studia v technických
oborech, neboť péče o vodní zdroje a o jejich trvalé využívání v podmínkách změn podnebí nezbytně tyto vědomosti vyžaduje k naplnění
posunu „od racionálního k integrovanému vodnímu hospodářství“.
Není pochyb, že je požadovaná integrita a komplexnost současného
pohledu na „vodu“ z hlediska ekologického stavu vodních zdrojů.
Na rychlosti začlenění nových vědeckých a praktických poznatků,
ale i nových právních předpisů do výuky bude záviset, zda nový
inženýr vodohospodář bude schopen správně vyhodnotit a porozumět novým informacím a vhodně je uplatnit. Aby toto poslání mohl
plnit, je třeba, aby se i dostatečně dlouho vzdělával. Jako minimální
potřebná doba studia se nám jeví pět let.
Řešení tohoto problému není jednoduché a vyžaduje širokou diskuzi mezi odborníky vodohospodářského oboru a vysokými školami
poskytujícími vzdělávání v tomto oboru.
Poděkování: Příspěvek vznikl za podpory Výzkumného záměru č.
MSM 6840770002 MŠMT ČR
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University education of water management in Czech Republic status quo 2009 (Pollert, J.; Hlavínek, P.)
Key words
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stage system
Environmental engineering education at universities is a rapidly
changing field globally. Traditionally it has resided in the Civil Engineering Program addressing water and wastewater quality, treatment, design and regulatory issues. In recent years Environmental
Engineering has become a much broader field encompassing water,
wastewater, soil pollution, air pollution, risk assessment, ecosystems, human health, toxicology, sustainable development, regulatory
aspects and much more. The need to introduce environmental engineering/pollution prevention/design for the environment concepts
to undergraduate/master/doctoral engineering students has become
recognized to be increasingly important.
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. července 2010. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Nové právní předpisy
123/2010 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2010 ve věci
návrhu na zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
113/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009
Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení
111/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007
Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění
v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech
Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
112 / 2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007
Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění
pozdějších předpisů
103/2010 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
88/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997
Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění
pozdějších předpisů
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Magdeburský seminář
o ochraně vod
4. až 6. října 2010 v Teplicích
Magdeburger Gewässerschutzseminar 2010

Povodí Ohře, státní podnik
si Vás dovoluje pozvat na odborný vodohospodářský seminář pořádaný pod záštitou
ministra životního prostředí České republiky, ministra zemědělství České republiky,
hejtmanky Ústeckého kraje a primátora města Teplice.

Letošní seminář bude zaměřen na témata
• Dopady klimatické změny na vodní režim včetně adaptačních opatření
• Jezera po těžbě uhlí a jejich vliv na vodní režim krajiny
• Správa povodí se zaměřením na hydromorfologické aspekty
První Magdeburský seminář o ochraně vod se konal v Magdeburku v roce 1988, od té doby se pořádá střídavě
v České republice a v Německu. V průběhu let si Magdeburský seminář získal pověst jedné z nejvýznamnějších odborných
a vědeckých akcí v oblasti ochrany vod v povodí Labe. Pro zástupce z oblasti vědy, praxe a orgánů státní správy se stal
platformou k výměně nejnovějších poznatků a zkušeností.
Závazné přihlášení do 30. 6. 2010
Elektronické závazné přihlášky, 2. cirkulář a další informace naleznete na www.poh.cz/mgs2010
Jednací jazyky: čeština a němčina
Místo konání
konání: Krušnohorské divadlo, Teplice
Účastnický poplatek: 6250 Kč (+ odborné exkurze 375 Kč)

cena zahrnuje mimo účasti na přednáškách sborník, občerstvení a stravování během semináře, kulturní a společenský večer

každý desátý účastník z jedné organizace má ÚČAST ZDARMA

Ubytování: pořadatel semináře zajistil pro účastníky hotelovou kapacitu, ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku
Sborník bude obsahovat kromě odborných příspěvků i postery
Odborné exkurze
Okruh č. 1 - Hydrická rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky (jezero Most),
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Okruh č. 2 - VD Fláje, přesunutý dřevěný kostel v Českém Jiřetíně
Okruh č. 3 - VD Újezd, Ervěnický koridor, zámek Červený Hrádek

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, Chomutov 430 03, www.poh.cz, poh@poh.cz

Odkanalizování a čištění odpadních vod
z malých plošných zdrojů

Proces nitrifikace a denitrifikace je v podmínkách technologie
malých ČOV a zdrojů odpadních vod typu dálničních odpočívek
velmi problematický. V průběhu nitrifikace dochází k uvolňování
iontů H+. a tím k poklesu pH v celém systému. Při poklesu teploty
odpadní vody pod 12 0C v zimním období se nitrifikační proces
významně zpomaluje. Dále je nutno upozornit, že nedostatečná
úroveň nitrifikace s vyšším podílem N-NH4+ a N-NO2- ve vyčištěné
vodě zvyšuje při dané analytické metodě hodnotu CHSK.
Nízký poměr BSK5 : Nc je nepříznivý pro průběh denitrifikace.
Denitrifikací dochází k uvolnění iontů OH-, a tím k částečnému
vyrovnávání poklesu pH v důsledku nitrifikace.
Při vysoké koncentraci N-NO2- a N-NO3- může docházet ke vzniku
značného množství plynného dusíku v aktivaci ČOV i v dosazovací
nádrži, čímž může docházet ke vzplývání aktivovaného kalu a jeho
nadměrnému úniku do odtoku, se zhoršením kvality vyčištěné
vody.
Pouze dostatečná úroveň hydrolýzy močoviny a následná odpovídající účinnost procesů nitrifikace a denitrifikace může zajistit
odstranění celkového dusíku z odpadních vod na požadovanou
úroveň výstupních hodnot.
Také je nutno upozornit na problematiku provozování dálničních
odpočívek, údržby, úklidu a čištění zařízení provozu čerpacích
stanic a restaurací, zejména pak sociálních zařízení. Způsob, který
je u těchto provozů obvyklý, produkuje nárazově značné množství
použitých čisticích prostředků, které pak dle svého charakteru
mohou působit buď jako inhibitory či toxické látky v procesu biologického čištění. Používané prostředky by měly být především na
bázi biologicky odbouratelných látek, a dále by neměly obsahovat
chlornan (např. SAVO), silné minerální kyseliny a zásady a látky
na bázi biocidů. Dále je provozem sociálních zařízení ČOV zatěžována hrubými mechanickými nečistotami jak sedimentovatelnými,
tak i vzplývavými, které jsou příčinou ucpávání potrubních tras,
armatur, čerpadel apod.
Z uvedeného přehledu faktorů ovlivňujících technologii
čištění předmětných odpadních vod vyplývá, že standardně
používané technologie malých komunálních ČOV nejsou pro
tyto odpadní vody vhodné.

Martin Koller, Václav Hammer
Klíčová slova
malé plošné zdroje znečištění – dálniční odpočívky – kanalizace
– ČOV

Souhrn

Čistírny odpadních vod z malých plošných zdrojů ve velikosti do 500 EO patří mezi vodohospodářské stavby, které
mohou za určitých okolností významně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod. Řešení této problematiky je ve
vztahu k závazkům ČR vůči EU v oblasti dosažení cílové kvality
povrchových toků i k ochraně zdrojů pitné vody věnována
stále větší pozornost zejména ze strany správců vodních toků
a příslušných správních úřadů.
Pro ekonomicky a technicky přijatelné a z hlediska životního prostředí akceptovatelné řešení této problematiky je
nezbytné zvolit optimální technologii vzhledem ke specifickému složení a kvantitě odpadních vod. Jedním z nejvíce
problematických řešení předmětné problematiky je čištění
odpadních vod z prostoru dálničních odpočívek.

Úvod

Odpadní vody z dálničních odpočívek jsou svým charakterem
značně odlišné od klasických splaškových vod z komunální sféry.
Produkce odpadních vod je z hlediska množství a znečištění nárazová a vysoce nevyrovnaná, a to jak v denních, tak dlouhodobě
v sezónních obdobích (zima, léto). Produkce OV je závislá především
na aktuálním počtu a výkyvech tranzitních cestujících a způsobu
používání sociálního zařízení.
Zdrojem produkce odpadních vod jsou:
• sociální zařízení obsluhy,
• sociální zařízení pro tranzitní cestující,
Technologie čištění odpadních vod pro specifické podmín• provoz restaurace s přípravou teplých jídel.
ky dálničních odpočívek
Bez vhodně navržené technologie, která v dostatečné míře zajistí
Technologii ČOV s R-D-N systémem lze považovat z hlediska její
vyrovnání a homogenizaci odpadních vod před vstupem do vlastní
technické úrovně, legislativy a ve vztahu k charakteru produkce
biologické linky čištění, dochází zpravidla k nárazovému hydrauodpadních vod za odpovídající nejlepším dostupným technologiím
lickému a látkovému přetěžování celého systému biologického
(BAT) ve smyslu procesu IPPC a metodického pokynu MŽP ČR k NV
čištění s negativními dopady na stabilitu a účinnost technologicč. 61/2003 Sb., po novelizaci NV č. 229/2007 Sb.
kého procesu.
Navržená technologie ČOV pro dálniční odpočívky bude z důvoProdukované odpadní vody se vyznačují vysokým obsahem
du značně nerovnoměrné produkce odpadních vod a vysokého
celkového dusíku, až 400 mg/l, a pro denitrifikaci nízkým, velice
obsahu Norg. a N-NH4+, vznikajícího v produkovaných odpadních
nepříznivým poměrem BSK5 : Nc = 1,2 až 2 : 1. Dusík je v těchto
vodách, zajišťovat:
odpadních vodách zastoupen v nejvyšší míře ve formě amoniaku,
• vstupní separaci suspendovaných látek a tuků v primárním
významný podíl ale tvoří také organický dusík, tvořený zejména
močovinou a ureovými kyselinami. Tyto
organické látky jsou velice obtížně biochemicky odbouratelné. Močovina se za
určitých podmínek hydrolyzuje na NH 4+
a CO2 (resp. CO32- a HCO3-). Žádoucí je, aby
hydrolýza močoviny a ureových kyselin
proběhla z větší části již před vstupem do
aktivační části ČOV, nejpozději v aktivaci,
a nikoli až v recipientu.
N-NH 4+ vzniklý hydrolýzou močoviny
a z odpadní vody se v aktivační části ČOV
oxiduje na N-NO2- a N-NO3- (nitrifikace).
Následným procesem denitrifikace se vzniklé
dusičnany a dusitany redukují na plynný
Obr. 2. ČOV Všechlapy v provozu
Obr. 1. Stavba ČOV Všechlapy
dusík, který je uvolňován do ovzduší.



 

Tabulka 1. Hydraulické zatěžovací parametry
Průtok

Tabulka 2. Látkové zatěžovací parametry

m3/den

m3/h

l/s

8,0

0,33

0,09

14,0

0,58

0,16

Qmax. do ČOV

-

1,08

0,30

Qh,max. do aktivace

-

1,80

0,5

Q24
Qd,max.

Ukazatel

max.
mg/l

CHSKCr

usazováku jako ochranném prvku aktivace před nadměrným
zahlcením primárním kalem a tuky, kombinovaným s kalojemem
pro uskladnění a anaerobní stabilizaci primárního a přebytečného
biologického kalu,
• vyrovnávání hydraulického a látkového zatížení ve vyrovnávací
nádrži s řízeným čerpáním odpadních vod do aktivace,
• čistírenský monoblok aktivace s technologií R-D-N vybavený:
– denitrifikací s vysokým poměrem interní recirkulace a mechanickým mícháním,
– nitrifikací s dostatečnou dobou zdržení a kapacitou aerace,
– regenerací kalu s uplatněním vysoké sorpční schopnosti kalu
vůči koloidním org. látkám a zbytkovým tukům a olejům
a s podmínkami pro potlačení rozvoje vláknitých mikroorganismů způsobujících bytnění kalu,
– zesíleným provzdušňovacím systémem s řízeným provzdušňováním nitrifikace,
– dosazovací nádrží s řízeným odtahem plovoucího kalu z hladiny,
– řízenou recirkulací vratného kalu do regenerace a odtahem
přebytečného kalu do usazovací nádrže,
– systémem dávkování Preflocu pro zlepšení sedimentačních
vlastností a chemické srážení fosforu,
• celkově vyšší úroveň systému řízení technologického procesu
(SŘTP) vč. řízeného provzdušňování nitrifikace, místní a dálkové
signalizace provozních poruch.

Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV na dálniční odpočívce Všechlapy
Předmětná ČOV se nachází na 45. km dálnice D1 ve směru na
Brno – odpočívka Všechlapy. ČOV čistí odpadní vody vznikající
v areálu celé odpočívky, zejména z provozu čerpací stanice, sociálních zařízení a restaurace s přípravou teplých jídel. Odpadní vody
z kuchyně jsou předčištěny v lapáku tuků – viz tab. 1 a 2.
Zkušební provoz ČOV probíhal v roce 2007 a 2008. ČOV byla
realizována na základě následujících návrhových parametrů.
Max. denní produkce znečištění odpovídá dlouhodobému (více
dennímu) průměru v sezónním letním období. Čistírna plně vyhovuje
pro připojení až 233 EO60 se specifickou spotřebou vody 150 l/(EO·d).
Konstrukce ČOV umožňuje zvládnutí krátkodobých převýšení uvedených kapacitních hodnot.

Požadavky na množství a kvalitu vyčištěné odpadní vody ve
zkušebním provozu
Jsou uvedeny v tab. 3 a 4.

Popis technologického zařízení

Technologická linka ČOV (obr. 3) se skládá z těchto objektů:
• kruhová primární usazovací nádrž (PU) o průměru 2,2 m, celk.
výšce 4,0 m, s provozní hladinou vody 3,2 m a užitným objemem
12,2 m3,
• vyrovnávací nádrž (VN) obdélníkového tvaru o vnitřních rozměrech (š × d × hc) = 1,3 × 1,5 × 3,0 m, s provozní hladinou vody
2,1 m a užitným objemem 4,2 m3,

Legenda:
VN................vyrovnávací nádrž
PU................primární nádrž
D..................denitrifikace
N..................nitrifikace
R..................regenerace

průměr
mg/l

DN................ dosazovací nádrž
Ri.................. interní recykl
RVK................ recykl vratného kalu
PK................. přebytečný kal
SK................. stabilizovaný kal

Obr. 3. Technologické schéma ČOV


∅
kg/d

max.
kg/d

8,0

22,4

1 000

1 600

BSK5

600

1 000

NL

400

800

3,2

N-NH4+

150

400

1,2

5,6

Pc

15

25

0,12

0,35

EL

100

200

0,8

2,8

4,8 (80 EO60) 14,0 (233 EO60)
11,2

Tabulka 3. Množství vypouštěné odpadní vody
Qprům. roč.
(l/s)

Qmax.
(l/s)

Qmax.
(m3/měs.)

Qmax.
(m3/rok)

0,09

0,5

420

2 920

Tabulka 4. Kvalita a odpovídající bilance zbytkového znečištění
odpadních vod garantovaná pro zkušební provoz
Koncentrační hodnoty
Ukazatel
CHSKCr

Bilanční hodnoty

„p“ hodnota
(mg/l)

„m“ hodnota
(mg/l)

t/rok

100

130

0,292

BSK5

25

40

0,073

NL

25

40

0,073

N-NH4+

15

25

0,044

Nc

30

40

0,088

Pc

2

4

0,006

• vlastní ČOV o vnitřních rozměrech (š × d × hc) = 2,0 × 4,8 × 3,8 m,
s provozní hladinou vody 2,5 m, užitným objemem denitrifikace
(D) 7,2 m3, užitným objemem nitrifikace (N) 10,9 m3 a čtvercovou vertikální dosazovací nádrží (DN) o ploše 4,0 m2 a užitném
objemu 6,0 m3,
• regenerace (R) obdélníkového tvaru o vnitřních rozměrech
(š × d × hc) = 2,0 × 2,3 × 3,0 m, s provozní hladinou vody 2,6 m,
užitným objemem 12,2 m3.

Provozní sledování
Čistírna odpadních vod byla uvedena do provozu na konci roku
2006. V prvních měsících provozu probíhala adaptace aktivovaného kalu. Během února 2007 bylo spuštěno dávkování Preflocu
a v následujících měsících probíhala optimalizace dávky Preflocu ve
vazbě na dosahované odtokové koncentrace fosforu a na množství
čerpané odpadní vody. Provoz čistírny probíhal v tomto období bez
výrazných problémů.
Na základě provozního sledování hodnoty pH a postupného
poklesu pH v nitrifikační nádrži pod hodnotu 5 bylo od března
zahájeno dávkování alkalizačního činidla. Až do měsíce září 2007
byl provoz čistírny stabilní.
Alkalizace probíhala dávkováním vápenného hydrátu do nitrifikační nebo regenerační nádrže a velikost dávky se postupně zvyšovala z 1 kg až na 10 kg za týden. Jako problematické se ukázalo
zajištění provozu čistírny místní obsluhou čerpací stanice. Kontroly
provozu probíhaly nepravidelně a dávkování vápenného hydrátu
bylo prováděno i s několikatýdenními výpadky.
Na přelomu r. 2007 a 2008 byl zaznamenáván setrvalý pokles
provozních hodnot pH až na 4,0 až 4,5, a to vlivem intenzivní
nitrifikace produkující ve zvýšené míře H+ ionty. Denitrifikace
probíhala jen částečně z důvodu nízké koncentrace rozložitelných
organických látek. Nízké hodnoty pH měly negativní vliv na kvalitu
aktivovaného kalu, což se začalo projevovat výrazným zákalem
vyčištěné odpadní vody a částečným únikem dispergovaného
kalu do odtoku z ČOV a zhoršením všech odtokových parametrů
vyčištěné vody.
Z důvodu zhoršujících se sedimentačních vlastností a trvale
nízkých hodnot pH bylo od listopadu 2007 zastaveno dávkování
Preflocu.
Velikost dávky neutralizačního činidla a režim a způsob dávkování se však ukázal jako dlouhodobě neudržitelný. Z tohoto
důvodu a z důvodu dlouhodobě trvajícího nepříznivého stavu
ČOV bylo rozhodnuto o provedení změn v technologickém
schématu ČOV a v provozu některých dílčích technologických
uzlů ČOV. Úprava technologie byla na pokyn technologa provedena
v březnu 2008 a princip úpravy byl následující (obr. 4):

II

zřejmý vliv provedených technologických úprav. Po provedených
úpravách došlo ke zvýšení koncentrace biologicky rozložitelných
organických látek v odpadní vodě o cca 60 % (BSK5), což se příznivě
projevilo na stabilizaci provozu čistírny. Koncentrace nerozpuštěných látek (NL) se více než zdvojnásobila.

Výsledky sledování kvality vyčištěné odpadní vody na odtoku
z biologické ČOV

Legenda:
VN............ vyrovnávací nádrž
K.............. kalojem
D.............. denitrifikace
N.............. nitrifikace

DN............ dosazovací nádrž
Ri.............. interní recykl
RVK............ recykl vratného kalu
PK............. přebytečný kal

Obr. 4. Technologické schéma ČOV po provedených úpravách

V tabulce 6 jsou uvedeny výsledky analýz vzorků odtoku z ČOV.
V tabulkách 7 a 8 jsou uvedeny výsledky účinnosti čištění a srovnání odtokových limitů s platnou legislativou.
Z uvedených výsledků vyplývá, že čistírna odpadních vod po
celou dobu provozu plnila v ukazatelích CHSKCr a BSK5 odtokové limity stanovené vodoprávním rozhodnutím i limity stanovené
novelizovaným NV č. 61/2003 Sb.
Ukazatel NL: Největším vlivem na občasné překračování limitních hodnot byly špatné sedimentační a separační vlastnosti
kalu způsobené dlouhodobě přetrvávajícími nízkými provozními
hodnotami pH v aktivaci ČOV.
V období od 6–12/2008 byla průměrná odtoková hodnota NL
22,2 mg/l, což svědčí o zlepšení separačních vlastností kalu po
provedených technologických změnách.
Ve srovnání s legislativou plní čistírna v ukazateli NL odtokové
limity stanovené v novelizovaném NV č. 61/2008 Sb. i pro vyšší
kategorii ČOV pro 500–2 000 EO.
Limity pro ukazatele N-NH4+a Nc: V první polovině roku 2007
se odtokové koncentrace amoniakálního dusíku pohybovaly v roz-

Nátok surové odpadní vody původně zavedený do primární usazovací nádrže byl zaveden přímo do vyrovnávací nádrže. Nádrž PU byla
upravena vnitřní vestavbou na samostatný kalojem, který slouží
pouze pro akumulaci a stabilizaci přebytečného kalu z aktivace
ČOV. Do kalojemu je zároveň zaveden výtlak odtahu plovoucích
nečistot z hladiny dosazovací nádrže. Odtok kalové vody z kalojemu
je zaveden zpět do denitrifikační nádrže.
Dokončení na straně VI
Ve vyrovnávací nádrži byl intenzifikován středobublinný aerační
systém pro intenzivní provzdušňování a rozmělnění přitékajících tuhých nečistot a kalů
obsažených v surové odpadní vodě a byla Tabulka 5. Průměrné hodnoty odpadní vody v profilu „Nátok odpadních vod – nátok
zde instalována česlicová vestavba pro do denitrifikační nádrže“
zachycení nerozmělněných hrubých částic
CHSKCr
BSK5
NL
N-NH4+
Norg
Nc
Pc
před vstupem do biologické části ČOV.
Datum
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
Tato úprava technologie zajistila dostatečnou úpravu odpadní vody před vstupem do
období
492
203
253
128
36
163
15
biologické části ČOV, se snížením produkce
1/2007–5/2008
vyvážených kalů z ČOV a nároků na jejich
období
1 046
319
605
126
54
188
20*
externí likvidaci. Zásadním účelem úpravy
6–12/2008
bylo zvýšení koncentrace organického znečištění na vstupu do biologické části ČOV, *) Vyhodnoceno pro období 8–12/2008 po zprovoznění dávkování Preflocu
zlepšení poměru BSK5 : Nc, což má příznivý
vliv na průběh a rychlost denitrifikace, se Tabulka 6. Analýzy vzorků odebraných v profilu „Odtok z ČOV“
zvýšením produkce OH- iontů, a tím intenCHSKCr
BSK5
NL
N-NH4+
Nc
Pc
zivnější autoregulaci a zvýšení provozních
Datum
hodnot pH v celé ČOV.
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
V období po provedených technologických
Povolená hodnota „p“
100
25
25
15
30
2
úpravách docházelo k postupné stabilizaci
Povolená
hodnota
„m“
130
40
40
25
40
4
provozu čistírny. Sedimentační a separačprůměr:
ní vlastnosti kalu se postupně zlepšovaly,
zákal a zabarvení odpadní vody na odtoku
období
56,3
5,3
33,2
27,7
79,6
8,0
z ČOV se postupně snižovalo.
1/2007–5/2008
Provedené úpravy technologické linky
období
70,0
8,7
22,2
10,0
86,0
4,8*
měly pozitivní vliv na zvýšení provozních
6–12/2008
hodnot pH na 6,0 až 6,5, bez dávkování
vápna či jiného alkalizačního činidla. Doda- *) Vyhodnoceno pro období 8–12/2008 po zprovoznění dávkování Preflocu
tečná alkalizace byla následně prováděna
pomocí mletého vápence fixovaného na
Tabulka 7. Účinnost čištění
aktivovaný kal, jehož přebytek není vyplavován z ČOV jako rozÚčinnost čištění
pustné vápno, v režimu dávkování 10–20 kg rovnoměrně do nádrží
CHSKCr BSK5
NL
N-NH4+
Nc
Pc
(%)
N a R za týden.
období
Do konce roku 2008 docházelo k optimalizaci technologického
88,6
97,4
78,4
51,1
46,7
1/2007–5/2008
provozu čistírny, zejména optimalizaci dávky mletého vápence
a dávky Preflocu pro dosažení co nejlepších odtokových parametrů
období
93,3
97,3
92,1
54,3
76,0*
celkového dusíku a fosforu při minimalizaci dávkovaných chemi6–12/2008
kálií a zjednodušení provozní náročnosti obsluhy čistírny.
*) Vyhodnoceno pro období 8–12/2008 po zprovoznění dávkování Preflocu
V tomto období probíhal provoz bez technologických problémů. Provozní hodnoty
Tabulka 8. Srovnání s legislativou
pH se pohybovaly v rozmezí 5–7 při průměrné dávce mletého vápence 25 kg týdCHSKCr
BSK5
NL
N-NH4+
Nc
Pc
Novela NV č. 61/2003 Sb.
ně. Dávka Preflocu byla nastavena na 1,5
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
l/d (spotřeba 45 l/měsíc). Při této dávce
„p“ hodnota
150
40
50
se odtokové koncentrace celkového fosforu pohybovaly v rozmezí 2–3 mg/l.
< 500 EO
„m“ hodnota
220
80
80
-

Výsledky sledování kvality odpadní vody
na nátoku do denitrifikační nádrže ČOV
(tab. 5)
Z porovnání průměrných výsledků nátoku
odpadní vody do biologické ČOV v období
1/2007 až 5/2008 a v období 6–12/2008 je

500-2 000 EO

účinnost (%)

70

80

-

-

-

-

„p“ hodnota

125

30

40

20*

-

-

„m“ hodnota

180

60

70

40**

-

-

účinnost (%)

70

80

-

50

-

-

*) jedná se o průměr, **) platí pro teplotu odpadní vody na odtoku vyšší než 12 °C
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mezí 15–30 mg/l a odtokové koncentrace Tabulka 9. Odtokové limity stanovené pro trvalý provoz ČOV
celkového dusíku v rozmezí 50–70 mg/l, jen
Rozhodnutí
Rozhodnutí
výjimečně klesly pod 30 mg/l.
Projekt ČOV
pro zkušební provoz
pro trvalý provoz
V druhé polovině roku 2007 došlo ke zřeUkazatel
„p“
„m“
„p“
„m“
„p“
„m“
telnému zhoršení odtokových koncentrací
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
amoniakálního dusíku a celkového dusíku.
Hodnoty amoniakálního dusíku se pohyboCHSKCr (mg/l)
120
150
100
130
100
130
valy v rozmezí 20–70 mg/l, celkový dusík
BSK5
(mg/l)
30
50
25
40
25
40
100–180 mg/l. Tyto výsledky koresponNL105
(mg/l)
30
50
25
40
30
40
dují s postupným snižováním provozních
N-NH4 (mg/l)
15
25
15 (průměr)
25
hodnot pH v ČOV, které se v tomto období
pohybovaly kolem 3,5–5. Při takto nízkém
Nc
(mg/l)
30
40
pH došlo k zhoršení účinnosti především
Pc
(mg/l)
2
4
nitrifikace (optimální pH pro nitrifikační
mikroorganismy je cca 7–7,5, pro denitrifikační rozmezí 6–9), také denitrifikace se
prakticky zastavila v důsledku nízké koncentrace rozložitelných
byly pro trvalý provoz schváleny vodoprávním úřadem mírnější
organických látek v odpadní vodě a účinnost na odstraňování
odtokové limity (tab. 9).
celkového dusíku byla výrazně snížena.
U ukazatele N-NH4+ došlo ke změně z „p“ hodnoty na celoroční
V období od 6–12/2008 dosahovala průměrná odtoková konprůměr. Ukazatele Nc a Pc byly vodoprávním úřadem pro trvalý
centrace amoniakálního dusíku hodnoty 10,0 mg/l. Dosahovaná
provoz stanoveny pouze ke sledování bez stanovení limitu, za podúčinnost čištění byla podle N-NH4+ 92,1 % a výrazně překračuje
mínky zachování provozu chemického srážení fosforu Preflocem.
limit 50 % pro kategorii 500–2 000 EO. Ve srovnání s legislaZávěr
tivou není pro kategorii do 500 EO stanoven limit pro sledování
1) Navržená technologie čištění v uspořádání R-D-N s předřazeamoniakálního dusíku, pro vyšší kategorii ČOV 500–2 000 EO je
nou vyrovnávací a homogenizační nádrží a řízeným čerpáním
stanoven limit jako průměr 20 mg/l a nepřekročitelná hodnota
odpadní vody je vhodná technologie pro čištění odpadních vod
„m“ 40 mg/l. Tyto limity čistírna plnila.
z dálničních odpočívek.
Průměrná odtoková koncentrace celkového dusíku byla
2) ČOV vykazovala po celou dobu zkušebního provozu vysokou
86,0 mg/l, dosahovaná účinnost čištění byla podle Nc 54,3 %.
účinnost čištění pro ukazatele CHSKCr a BSK5.
Ve srovnání s legislativou je sledování ukazatele Nc vyžadováno až
3) Odtoková koncentrace NL byla v období do poloviny r. 2008
pro kategorii ČOV 10 001–100 000 EO s průměrem Nc 15 mg/l,
negativně ovlivněna špatným stavem aktivovaného kalu z důvodu
„m“ hodnotou 30 mg/l a min. účinností 70 %.
nepříznivých provozních hodnot pH v aktivaci, po provedených
Uvedené výsledky svědčí o dostatečné nitrifikační kapacitě
technologických úpravách se situace zlepšila.
čistírny. Nepříznivý poměr BSK5 : Nc = 0,8–2,1 v odpadní vodě na
4) Odtokové koncentrace N-NH4+ a Nc byly v období do poloviny r.
nátoku do biologické části ČOV (tj. enormně vysoké koncentrace
2008 negativně ovlivněny nízkou hodnotou pH, při které docházelo
forem dusíku) však dostatečně nepodporuje denitrifikační pochody.
k částečné inhibici nitrifikačních a denitrifikačních procesů. DeniNa nátoku do denitrifikační zóny není ani po úpravě technologie
trifikační proces byl také negativně ovlivněn nízkou koncentrací
dostatečné množství dobře rozložitelného organického substrátu,
dobře rozložitelných organických látek v odpadní vodě.
což neumožňuje dosahovat vyšších účinností denitrifikace a dostaPo provedených technologických úpravách se proces nitrifikace
tečnou redukci dusičnanů vznikajících v nitrifikaci. Tento fakt měl
stabilizoval a došlo ke zvýšení koncentrace dobře rozložitelných
sekundárně nepříznivý vliv na produkci OH- iontů v denitrifikační
látek přitékajících do čistírny, čímž se zlepšila i funkce denitrifikace
zóně, nedocházelo tak k dostatečné autoregulaci H+ iontů vznikaa stabilizovala se i hodnota pH v čistírně.
jících nitrifikací v R-D-N systému ČOV. Důsledkem bylo postupné
snižování provozních hodnot pH v celé biologické části ČOV. Navíc
byl proces snižování pH podporován dávkováním Preflocu nezbytIng. Martin Koller
ného ke srážení fosforu.
autor pro korespondenci
Limity pro ukazatel Pc: V průběhu zkušebního provozu byla
Ing. Václav Hammer
průměrná odtoková koncentrace 7,9 mg/l a účinnost čištění byla
EKOSYSTEM spol. s r.o.
podle Pc 50,6 %.
Podkovářská 6
V období od 8–12/2008 po opětovném zprovoznění dávkování
190 00 Praha 9
Preflocu dosahovala průměrná odtoková koncentrace hodnoty
e-mail: koller@ekosystem.cz
4,8 mg/l a účinnost čištění byla podle Pc 76,0 %.
Ve srovnání s požadavky legislativy je sledování ukazatele Pc
stanoveno až pro kategorii pro 2 001–10 000 EO. Stanovený limit
minimální účinnosti 70 % byl v období optimalizovaného proDiversion and treatment of wastewater produced by small
vozu dávkování Preflocu splněn.
sources (Koller, M.; Hammer, V.)

Stanovení odtokových limitů pro trvalý provoz
Z hlediska příslušné legislativy je nutno upozornit, že požadavek
stanovení limitů pro N‑NH4+, celkový dusík a fosfor pro čistírnu
v daném případě o kapacitě max. 230 EO je odlišný od znění
Novely NV č. 61/2003 Sb. a definice nejlepší dostupné technologie
(BAT) jak je definována v Metodickém pokynu MŽP ČR k Novele
NV č. 61/2003 Sb. (NV č. 229/2007 Sb.). Nejlepší dostupnou
technologií se rozumí taková technologie, která je vyvinuta jako
nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie
čištění odpadních vod, která je vyvinuta v měřítku umožňujícím
její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek
a zároveň je nejúčinnější pro ochranu vod. Realizovaná předmětná
technologie splňuje podmínky BAT, a to i pro kategorii kapacity
ČOV nad 10 000 EO.
Pro kategorii čistíren do 500 EO je jako nejlepší dostupná
technologie prezentována Metodickým pokynem nízko až středně
zatěžovaná aktivace s garantovanou účinností a limity pouze pro
CHSKCr, BSK5 a NL. V odůvodněných případech lze předepsat
odstraňování fosforu, což je projektem ČOV řešeno, technologie
ČOV dále zahrnuje moderní R-D-N systém.
Za uvedených legislativních podmínek, doložených dosahovaných účinností předmětné ČOV v období 2. pololetí 2008 a s přihlédnutím k výrazným odlišnostem charakteru produkovaných
odpadních vod od klasických splaškových či komunálních vod
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phosphorus
The paper aims to introduce issues of small wastewater treatment plants, especially for motorway rest areas. Character
of stated wastewater is different from standard municipal wastewater. High content of nitrogenous matters and low ratio of
organic compound to total nitrogen resulted in poor efficiency
of treatment process. Basic technology design for these conditions is discussed. To be able to fulfil legislative regulatives it
will be necessary to demand modern technology of wastewater
treatment plants equipped with intensified nitrification and
denitrification process also for stated small sources. It will
be also necessary to supplement activation technologies with
equipment for equalizinaq and pumping wastewater with separation of undissolved substances and grease prior to activation
and with equipment for chemical precipitation of phosphorus
to intensify system of treatment process
Results of one real wastewater treatment plant are presented, including optimalization of technological process
during trial run.
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Diskusní příspěvek k článku Slavíček:
Fosfor v pracích prášcích
(Listy CzWA 1/2010)
O náhradě polyfosforečnanů v pracích, čistících a mycích prostředcích se ve světě hovoří již od začátku sedmdesátých let. V roce
1995 se podařilo MŽP prosadit návrh dobrovolné dohody uzavřené
se Sdružením výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků, kde
bylo v ČR poprvé limitováno složení některých prostředků. Podle
dodatku podepsaném v roce 2001 se členové Sdružení zavázali od
roku 2005 ve všech svých výrobcích, kterých se dohoda týkala,
dodržovat limity pro bezfosfátové prací prostředky, tj. anorganický
fosfor max. 0,1 % a fosfor vázaný v alkylfosfonanech max. 1,0 %.
Dobrovolné dohody jsou závazné pouze pro zúčastněné strany.
Ukázalo se však, že podíl pracích prostředků pro domácnosti
dodávaných od členů Sdružení se snížil ve prospěch výrobců,
kteří tuto dohodu nepodepsali. Proto MŽP přistoupilo k přípravě
vyhlášky č. 78/2004 Sb., která obsahuje následující formulaci:
Prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než
0,5 % se od 1. 7. 2006 nesmí uvádět na trh a od 1. 10. 2006 se
nesmí uvádět do oběhu. Toto omezení se nevztahuje na prací prostředky pro praní v průmyslu a institucích a na prací prostředky
určené pro vývoz nebo pro distribuci do jiných členských zemí ES.
Později bylo obdobné omezení zahrnuto do vyhlášky MŽP a MZ
č. 139/2009 o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků v pracích prostředcích, kde v § 2
se hovoří o sloučeninách fosforu se stejnými omezeními, jako ve
vyhlášce č.78/2004 Sb. Bohužel v obou vyhláškách se neodlišuje
fosfor anorganicky vázaný v polyfosforečnanech a fosfor organicky
vázaný ve fosfonanech.
V roce 2004 vyšlo Nařízení evropského parlamentu a Rady ES č.
648/2004 o detergentech. Toto nařízení velmi podrobně popisuje
požadavky na biodegradabilitu a zkušební metody týkající se tenzidů, avšak problém fosforečnanů „řeší“ v článku 16 jen lakonicky
konstatováním, že Komise do 8. dubna 2007 zhodnotí a předloží
zprávu a návrh právních předpisů týkajících se používání fosforečnanů s ohledem na postupné ukončení jejich používání nebo omezení
specifických použití. Avšak v pozdějším nařízení Komise č. 907/2006
byly uvedeny jen změny týkající se hodnocení biodegradability, označování a datového listu přísad. O fosforečnanech žádná zmínka.
Stále je aktuální otázka, do jaké míry může omezení polyfosforečnanů v pracích prostředcích ovlivnit jejich celkovou bilanci

Poznatky ze semináře
Nové metody a postupy při provozování
čistíren odpadních vod XV.
Ve dnech 13. 4. – 14. 4. 2010 se konal v Moravské Třebové již
tradičně XV. ročník semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“. Organizátorem semináře byla firma
VHOS, a.s. Moravská Třebová záštitu převzala Asociace pro vodu
ČR CzWA a OS městské čistírny odpadních vod CzWA. Mediálním
partnerem byl časopis Vodní hospodářství.
Oproti loňskému roku dostala novou tvář nejen přednášková
místnost, ale podstatně se změnila grafická úprava obálky sborníku.
Organizátoři semináře věnovali větší pozornost výběru přednášek,
došlo k jejich redukci oproti minulým rokům a dal se větší prostor
přednášejícím.
V přednáškovém sále se sešlo cca 400 odborníků z České a Slovenské republiky, ale i z Rakouska a v předsálí prezentovalo své
výrobky 35 vystavovatelů. První den byl zakončen již tradičně slavnostním večerem v prostorách Městského muzea, kde nechyběla
ochutnávka vín a živá muzika. Přednášky byly zaměřeny v úvodních
blocích na legislativu ve vodním hospodářství, zajímavosti z rekonstrukcí čistíren odpadních vod a na zvýšené odstraňování fosforu
a dusíku. Druhý den byl věnován převážně kalovému hospodářství
ČOV a optimalizaci malých a středních ČOV pomocí úsporných technologií, což je trend budoucnosti. V předvečer semináře se uskutečnil
významný akt: podpis dohody o vzájemné spolupráci mezi CzWA
a AČE SR. Je to přesně po deseti letech, kdy byla rovněž v Moravské
Třebové podepsána první dohoda mezi AČE ČR a AČE SR.
A nyní několik informací o připravovaných změnách v legislativě,
jak zazněly v úvodních přednáškách. Téměř po deseti letech účinnosti se připravuje od poloviny roku 2007 novela vodního zákona
s předpokládanou účinností nejpozději k 1. 9. 2010. Lze konstatovat,
že novela vodního zákona nemá negativní dopad do oboru vodovodů a kanalizací, ale snahou bylo naopak vyjít oboru vstříc a věci
podstatně zjednodušit. Obecně lze upozornit na změny vynucené
plněním závazků České republiky vůči Evropské unii, zejména


v povrchových vodách. Relevantní údaje lze získat jen tehdy, pokud
náhrada fosforečnanů jinými aktivačními přísadami proběhla
v krátkém časovém období, jako tomu bylo ve Švýcarsku nebo
v bývalé NDR. V obou případech se náhrada projevila jednoznačně
pozitivně. V ČR dlouhodobá studie v rámci tzv. Projektu Labe jednoznačně prokázala, že fosfor v povrchových vodách pochází převážně
z bodových zdrojů, nikoli z plošných zdrojů (zemědělství). Tomu
odpovídá i bilance minerálních hnojiv v ČR v porovnání s ostatními
státy. Některé další podrobnosti lze nalézt v lit. [1].
Článek Slavíčka znovu evokuje problém zdrojů fosforu v odpadních a povrchových vodách. Na základě posledních poznatků předkládá zajímavé současné bilance o produkci fosforu z různých zdrojů
se zvláštním zřetelem k pracím a mycím prostředkům. Ukazuje se,
že legislativní snaha omezovat fosfor jen v pracích prostředcích pro
domácnosti je sice chvályhodná, avšak nestačí. V úvahu se neberou
mycí prostředky obsahující obvykle značná množství fosforečnanů.
Kromě toho se uvedené legislativní snahy netýkají prostředků používaných v průmyslu a institucích a jejich vývozu mimo země ES.
A jako vždy, lze tyto legislativní snahy různým způsobem obcházet,
jak naznačuje Slavíček ve svém článku. Bohužel, někteří pracovníci
nebo organizace se domnívají, že vydáním výše uvedených dvou
vyhlášek bylo již učiněno vše pro eliminaci problému fosforečnanů
ve vodách. Bohužel tomu tak není. Nezbývá tedy, než nadále odstraňovat fosfor z odpadních vod především chemickou nebo biologickou
cestou. S tím souvisí stále častěji se objevující postupy na recyklaci
fosforečnanů z odpadních vod a kalů tvorbou struvitu, hexahydrátu
fosforečnanu amonno-hořečnatého [2].
Literatura
[1] Pitter P.: Geneze a význam vyhlášky MŽP č. 78/2006 Sb. týkající se polyfosforečnanů v pracích prostředcích. Sborník ze XXXIX. semináře o tenzidech
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změna koncepce plánování v oblasti vod, kdy namísto jednoho
koncepčního Plánu hlavních povodí ČR jsou zaváděny tři základní
plány povodí s vyšším smyslem pro detail. Další změny se dotýkaly
přímo transpozice směrnic z oblasti zvládání povodní a ochrany
podzemních vod, nový pohled na správu vodních toků, zavedení
vodohospodářských úprav a zjednodušení a sladění některých řízení. Dojde ke zpřesnění definice odpadních vod, kdy by neměly být
odpadními vodami srážkové vody z dešťových oddělovačů, pokud
oddělovač plní požadavky nastavené ve vodoprávním řízení. Bude
řešeno zneškodňování odpadních vod na hůře přístupných místech,
kdy se navrhuje rozšíření možnosti vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních. V novele je rovněž obsažena povinnost
řádného zneškodňování odpadních vod z žump a znečišťovatel
bude muset nyní na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP způsob
zneškodňování prokázat.
Z oblasti vodovodů a kanalizací se navrhuje zjednodušení povolovacího řízení ve věcech vodovodů a kanalizací, tj. u staveb, kde
nedochází k nakládání s vodami, bude možno využít zkrácené stavební řízení. Dále se navrhuje zjednodušení provádění stavebních
úprav vodovodů a kanalizací. Pokud se nemění jejich trasa, tak nově
nebude třeba ani povolení vodoprávního úřadu ani ohlášení. Bude
zaveden výrobkový přístup, kdy se u čistíren odpadních vod do 50
ekvivalentních obyvatel použije certifikovaný výrobek s odpovídající
garantovanou účinností a bude stačit pouze ohlášení, jenom bude
nutné provést jednou za dva roky revizi výrobku. Bude požadováno
zajištění řešení nakládání se srážkovými vodami ze staveb již ve stavebním řízení. Novela byla schválena dne 17. 3. 2010 Poslaneckou
sněmovnou a postoupena do senátu Parlamentu ČR.
Od 1. 1. 2010 mají vodoprávní úřady povinnost používat kombinovaný přístup pro stanovení povolení vypouštění odpadních vod
do vod povrchových v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb.,
resp. 229/2007 Sb.. Ministerstvo životního prostředí připravuje další
novelu nařízení vlády č. 61/2003 Sb., která se musí vypořádat se
zásadními námitkami k aplikaci kombinovaného principu vznesenými v dosavadní praxi. Předložení do vlády asi v květnu 2010.
V několika dalších přednáškách se diskutovala otázka možné
úspory provozních nákladů na ČOV, které jsou tvořeny především
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Předávání pamětních listů dlouholetým organizátorům semináře při příležitosti 15. ročníku
spotřebou elektrické energie a chemikálií. Již v rámci zpracování
projektové dokumentace je potřebné se zabývat výběrem vhodné
koncepce řešení ČOV v závislosti na kvalitě odpadních vod, velikosti
ČOV a umístění. V této souvislosti byla na semináři též probírána
metoda benchmarkingu jako nové metody hodnocení provozních
nákladů a úrovně poskytovaných služeb. Byl demonstrován postup
při benchmarkingu firem poskytující srovnání firem v rámci jedné
provozní skupiny a nebo uveden benchmarking na národní úrovni,
kdy se hodnotí poskytovatelé stejné služby (VaK) v rámci státu.
Byly uvedeny i první zkušenosti z vybraných evropských zemí,
členy EWA.
V současné době je aktuální otázka eliminace fosforu i u ČOV
nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, což zvyšuje provozní náklady.
V dnešních komunálních čistírnách odpadních vod se fosfor zachycuje buď syntézou nové biomasy, nebo chemickým srážením a nebo
zvýšeným biologickým odstraňováním. V každé ČOV s biologickým
stupněm dochází ke snížení obsahu fosforu z přitékajících odpadních vod o podíl nutný pro tvorbu nově vzniklé biomasy. Jde tedy
o fosfor obsažený ve vznikajícím biologickém kalu, odtahovaném
ze systému jako kal přebytečný. U ČOV bez primární sedimentace
z 1 kg BSK5 přivedeného do aktivace vznikne cca 0,75 kg přebytečného kalu s obsahem fosforu v sušině 1 %. V České republice
se pro chemické srážení fosforu nejvíce využívá 40% roztok síranu
železitého. Chemické srážení je vhodné pro menší ČOV a lokality
s nevhodným složením surových odpadních vod pro biologické
odstraňování. Chemické srážení je provozně spolehlivé a schopné
pružně zareagovat na výkyvy v kvalitě vod. Biologická eliminace fosforu probíhá v mechanicky míchaných anaerobních nádržích, kam
je přiváděn kromě surové odpadní vody i vratný kal. Obsah fosforu
v sušině aktivovaného kalu je na ČOV s anaerobní zónou obvykle 2
– 4x vyšší než u aktivačních ČOV bez anaerobní zóny. Při požadavku
na odtokovou koncentraci fosforu cca 0,5 mg/l je nutné navrhovat
řešení s terciárním stupněm a jeho dosažení se může i prodražit. Při
porovnání všech možných aspektů docházíme k závěru, že celkové
náklady na zvýšené odstranění fosforu jsou u obou využívaných
metod podobné. U chemického srážení jsou nižší investiční náklady
a vyšší provozní převážně na spotřebu chemikálií. Zvýšené investiční náklady na biologické odstraňování fosforu by se teoreticky
měly v delším časovém horizontu vrátit, pokud zvážíme životnost
ponorných míchadel a náklady na údržbu.
Snižování dusíku na odtoku z ČOV je další nutnost, jak splnit
předepsané limity a zvyšuje rovněž investiční a provozní náklady.
Zvýšené investiční náklady ČOV odstraňujících dusík ve srovnání
s ČOV pro základní biologické čištění jsou dány potřebnými objemy
aktivačních nádrží a jejich vystrojením zejména míchadly a výkonnějším aeračním systémem. Požadavek nitrifikační ČOV na kyslík

bude zhruba dvojnásobný. Aerační systémy je potřeba dimenzovat
na všechny návrhové průtoky a výkyvy látkového zatížení. Doporučená výpočtová koncentrace kyslíku v nitrifikaci je v literatuře
uvedena 2 mg/l. V praxi lze však i úspěšně nitrifikovat i při nižších
provozních koncentracích O2. Hodnotu 2 mg/l je nutno dodržet
u systémů s nižším stářím kalu kolem 15 dní. S rostoucím stářím
kalu se může provozní koncentrace kalu snižovat až na 1,5 – 1 mg/l
pro dlouhodobé aktivace. Dobrý řídící systém toto spolehlivě zařídí
a zajistí tím značné úspory elektrické energie na dodávku vzduchu.
Pro snižování provozních nákladů se doporučuje osazovat míchadla
i do nitrifikačních nádrží pro přerušovaný provoz provzdušňování.
Míchání míchadly je energeticky méně náročné než míchání vzduchem, ale na druhou stranu jsou vyšší investiční náklady na větší
zdroje vzduchu a vzduchová potrubí.
Současná doba poznamenaná probíhající celosvětovou krizí vytváří
nový prostor pro aplikace, které při optimalizaci ČOV upřednostňují ekonomicky zajímavá řešení. Například membránová filtrace je
moderní technologií, kde jsou výrazně menší nároky na zastavěnou
plochu z důvodu možnosti využití vyšších koncentrací aktivovaného kalu (8 – 12 g/l) a s vysokou účinností čištění odpadních vod.
V poslední době došlo ke snížení pořizovací ceny membrán díky
konkurenčnímu boji. Cena nově budovaných membránových čistíren
je srovnatelná s konvenčními aktivačními ČOV.
Na semináři bylo prezentováno 17 odborných přednášek, ze
kterých autoři tohoto článku vybrali pouze část z přednášené
problematiky. Ze semináře byl vydán sborník s přiděleným ISBN
a zájemci si ho mohou objednat u pořadatele na e-mail. adrese:
j.novotna@vhos.cz tel. 461 357 103. Průběh semináře a zájem
a reakce účastníků dává předpoklad, že i příští rok se zde znovu
potkáme ve stejném počtu a vyměníme si zkušenosti a informace
z oboru. I přes nedostatečnou kapacitu hlavního přednáškového
sálu a malé ubytovací kapacitě v Moravské Třebové má tento seminář svou tradici a příznivce, kteří se sem vždy rádi vrátí.
Závěrem patří velký dík organizátorům a všem, kteří se aktivně
podíleli na celém průběhu semináře. Organizátoři již stanovili termín
příštího a to XVI. ročníku, který by se měl konat ve dnech 3. a 4. 4.
2011. Těšíme se na společné setkání v roce 2011.
Ing. Iveta Žabková, Ing. Vladimír Langer, prof. Jiří Wanner
členové OS Městské ČOV při CzWA

Novinky na WATENVI a CzWA
Největší vodohospodářská výstava v ČR se již tradičně neobejde
bez prezentace novinek jak technologických, tak i legislativních.
Poslední den WATENVI, tj. 27. 5. 2010, jsou na pořadu dvě akce,
na jejichž pořádání má podstatnou zásluhu i CzWA.
Dopolední seminář Malé čistírny odpadních vod podpořila
skupina ČAO při CzWA a budou zde prezentovány poslední novinky
z tvorby legislativy a poznatky z praxe navrhování DČOV. Předpokládá se, že DČOV, pokud se prosadí nový Vodní zákon, spadnou do
režimu povolování kusových vodohospodářských výrobků, což bude
v naší legislativně znamenat zcela nový přístup k vodoprávnímu
řízení. K pochopení tohoto přístupu a k tomu, jak bude konkrétně
tento přístup naplňován v praxi, by měl přispět tento seminář.
Odpoledne proběhne seminář věnovaný inovacím v oblasti
průmyslových vod. Pořádá jej CzWA ve spolupráci s MPO ČR.
V přehledu sestaveném z krátkých příspěvků by se měly představit
nejnovější technologie pro čištění průmyslových vod. Cílem této akce
je vlastně takový brainstorming, tedy navržení nápadů a námětů,
které pak mohou někoho přivést na nová řešení. Z korporativních
členů CzWA tam vystoupí například ASIO, spol. s r.o. s membránovými technologiemi, které začínají cenově konkurovat i klasickým technologiím, nebo Lentikats a.s. se svými technologiemi na
odstraňování dusíku.

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
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Při čištění odpadních vod je velmi často
používán dmýchaný vzduch pro udržení
čisticího procesu v aktivační nádržích biologických čistíren odpadních vod. Výroba
dmýchaného vzduchu je energeticky
náročný proces a současně musí být množství dmýchaného vzduchu
dodávaného do aktivace regulováno na požadovanou hodnotu.
Pro optimální funkci biologických procesů v aktivační nádrži
a současně hospodárnou výrobu
dmýchaného vzduchu je nezbytné přesně a spolehlivě měřit
průtok dmýchaného vzduchu do
aktivačních nádrží.
Firma KROHNE je významným
světovým výrobcem přístrojů pro
měření průtoku a výšky hladiny.
Pro měření průtoku dmýchaného
vzduchu je možno použít vírové
průtokoměry řady OPTISWIRL
4070, které firma KROHNE jako
jedna z mála firem na světě vyrábí
s vestavěným snímačem tlaku
a teploty dmýchaného vzduchu
(viz obr. 1). Výstupním signálem
je pak objemový průtok vzduchu
přepočtený na normální podmínky nebo na množství nasávaného
vzduchu a tuto veličinu je možno použít k řízení frekvenčního Obr. 1. Vírový průtokoměr
OPTISWIRL 4070C
měniče dmychadla.
Vírový průtokoměr OPTISWIRL
4070 se vyznačuje vysokým měřicím rozpětím a současně nízkou tlakovou ztrátou, která je dána optimalizovaným tvarem vírové překážky.
Průtokoměr nemá pohybující se části podléhající mechanickému
opotřebení a nevyžaduje údržbu.
Vírový průtokoměr využívá principu Kármánovy vírové stezky.
V měřicí trubici průtokoměru je instalováno vírové těleso lichoběžníkového průřezu. Víry vznikají na bočních ostrých hranách tělesa
a jsou strhávány proudícím médiem. Strhávání probíhá periodicky
a frekvence tohoto strhávání je v širokém rozsahu úměrná rychlosti
proudění média okolo vírového tělesa. Z této rychlosti se při známém
průřezu měřicí trubice dá vypočítat objemový průtok měřeného média
(viz obr. 2).

Optiswirl DN 150 s využitelným
rozsahem měření 220–2000 Nl/s. Teplota
vzduchu v místě měření činí 30 °C a tlak
65 kPa přetl. Tlaková ztráta vlastního
průtokoměru činí při maximálním průtoku 2 000 Nl/s přibližně 3 kPa. Průtokoměr Optiswirl 4070C je
vybaven vestavěným snímačem tlaku a teploty a výstupním signálem
je v tomto případě průtok vzduchu přepočtený na normální podmínky
(0 °C a 101 325 kPa abs.). Měřená hodnota se zobrazuje na displeji
(viz obr. 4) a je přenášena po proudové smyčce i do řídicího systému
čistírny odpadních vod.

Měření průtoku vzduchu
do aktivačních nádrží

Obr. 2. Měřicí princip vírového průtokoměru
Vestavěné snímače tlaku a teploty jsou součástí průtokoměru a ve
vyhodnocovací elektronice probíhá přepočet na normální podmínky.
Výstupním údajem je okamžitý průtok dmýchaného vzduchu v Nm3/h
a součtové množství v m3/h. Tyto údaje jsou jednak zobrazeny na displeji průtokoměru, jednak mohou být přenášeny do řídicího systému
pomocí unifikovaných signálů.
Podmínkou správné funkce vírového průtokoměru pro měření
průtoku vzduchu do aktivace je pečlivý návrh jmenovité světlosti
přístroje. Je nutno dosáhnout co nejvyššího měřicího rozpětí (poměr
maximální a minimální měřené hodnoty) a současně minimalizovat
tlakovou ztrátu, která vznikne instalací průtokoměrů a měřicí tratě do
stávajícího potrubí. Návrh vyžaduje obvykle spolupráci projektanta
i provozovatele při sestavení základních údajů pro návrh vírového
průtokoměru.
Příklad správné aplikace vírového průtokoměru na čistírně odpadních vod vidíme na obr. 3. Pro měření průtoku dmýchaného vzduchu
do aktivace jsou instalovány celkem čtyři průtokoměry KROHNE
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Obr. 3. Měření průtoku vzduchu do aktivace
Každý vírový průtokoměr OPTISWIRL
4070 je u výrobce nastaven podle požadavků
zákazníka a kalibrován
v požadovaném rozsahu. Po mechanické
montáži a připojení
napájecího napětí se
provede interní test
snímače a elektroniky a průtokoměr je
připraven k provozu. Obr. 4. Zobrazení měřené hodnoty
OPTISWIRL 4070 je na displeji průtokoměru
vybaven kontrastním
a dobře čitelným displejem s programovacími tlačítky. Struktura programovacího menu
je přehledná a intuitivní, montáž průtokoměru je snadná a rychlá.
Standardně je proudový výstup vybaven komunikací HART, ovladač
a program PACTWARE jsou součástí dodávky. Průtokoměr je napájen
dvouvodičově po proudové smyčce ze zdroje o napětí 24 V ss.
Do prostředí s nebezpečím výbuchu se dodává v jiskrově bezpečném
provedení s certifikátem ATEX. Konstrukce průtokoměru je robustní
a předpokládá použití i v obtížných provozních podmínkách.
Pouze optimálně dimenzovaný a správně instalovaný vírový průtokoměr zajistí uživateli dlouhodobě přesné, spolehlivé a bezporuchové
měření průtoku bez nutnosti údržby, a tím i možnost trvalé optimalizace nákladů na výrobu dmýchaného vzduchu.
Prodej, záruční i pozáruční servis a kalibraci v České republice
zajišťuje společnost KROHNE CZ, spol. s r.o. Specialisté v kancelářích v Praze, Brně a Ostravě Vám pomohou s výběrem optimálního
průtokoměru právě pro Vaši aplikaci.
Petr Komp
KROHNE CZ, spol. s r.o.
pkomp@krohne.cz
www.krohne.cz
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Koncepce TIA společnosti Siemens proniká i do malých čističek
odpadních vod – reference ČOV Mikulčice
Společnost Siemens je odborníkům z oblasti automatizační
techniky známá díky svým setkáním s názvem „TIA na dosah“. Pro
pochopení zkratky TIA (Totally Integrated Automation – Plně integrovaná automatizace) je namístě ocitovat část textu z internetových
stránek společnosti Siemens: „Koncepce TIA nabízí řešení s jednotnou hardwarovou i softwarovou základnou pro různé automatizační
úlohy ve všech průmyslových odvětvích. Automatizace prochází od
výroby až po řízení podniku. TIA umožňuje průchodnou horizontální a vertikální integraci všech výrobních procesů. Zahrnuje řídicí
systémy, techniku pohonů, spínací techniku, procesní instrumentaci
a v neposlední řadě integrované IT technologie, které v dnešní době
hrají stále důležitější úlohu. TIA zaručuje enormní flexibilitu, absolutní spolehlivost a produktivitu. Systém podstatně zkracuje dobu
projektování a uvádění do provozu, zvyšuje efektivitu výrobních
procesů a výrazně snižuje celkové náklady na údržbu zařízení po
dobu jeho životnosti. TIA řídí a vyhodnocuje výrobní procesy, které
se pak stávají transparentními a řiditelnými na všech úrovních
provozního a podnikového řízení.“
Nutno podotknout, že jedna skutečnost v citaci uvedena není.
Koncepce TIA totiž nejenom snižuje náklady na údržbu zařízení,
ale hlavně snižuje i investiční náklady. Na tuto kouzelnou formuli
samozřejmě slyší každý investor. To je hlavním důvodem, proč může
tato koncepce, původně vytvářená především pro průmyslový sektor,
pronikat i do sektoru vodního hospodářství. I ČOV okolo 5 000 EO
si zaslouží pozornost návrhu tohoto řešení. Důkazem je právě ČOV
Mikulčice, která je jednou z prvních v ČR, kde jsou využity technické
principy této koncepce.

Klasické koncepce řízení ČOV
Pro správné pochopení výhod koncepce TIA je dobré připomenout,
jak je v dnešní době většina ČOV projektována. Základní principy lze
shrnout do následujících tezí:
1) Část SŘTP je důsledně oddělována od silnoproudé elektrotechnické
části, ve většině případů v samostatných rozváděčích. Jaký je důvod
tohoto řešení? Obvykle zažité postupy projektanta z dob projektování klasických centralizovaných řídicích systémů. A mnoho
projektantů není ochotno měnit své postupy projektování zažité
z těchto dob. Přináší jim to práci navíc.
2) Ovládání zařízení ČOV (míchadla, čerpadla, dmychadla apod.) je
vždy duplicitně realizováno mimo řídicí systém. A jaký je důvod
tohoto řešení? Provozovatel prohlásí: Probůh, co budu dělat, když
mi „lehne“ řídicí systém? a projektant se ani nesnaží mu vysvětlit, že
správně navržený řídicí systém je v dnešní době nejspolehlivějším
prvkem celého automatizačního řetězce.
3) Pro napájení části SŘTP je stále navrhováno oblíbených
230 V AC.
4) V rozváděčích silnoproudé elektrotechnické části se nejčastěji
a v úctyhodném počtu vyskytují klasické kombinace, zajišťující
spínání a ochranu motorů v provedení motorový spouštěč, stykač,
několik oddělovacích relé, mnoho svorek a ještě více spojovacích
drátů a kabelů.
Body 3) a 4) opět vycházejí z klasických postupů při projektování
ČOV starým způsobem.

Zásady návrhu koncepce TIA
Koncepce je navrhována s tzv. distribuovaným řízením, kdy vlastní
řídicí systém nahrazuje a přebírá řadu funkcí, které byly v klasickém
pojetí centrálního řízení řešeny standardními elektrotechnickými
prvky ve standardních zapojeních.
Mezi základní vlastnosti DCS řízení patří následující:
1) Řídicí systém se výrazně přibližuje dispozičně řízené technologii a silnoproudé elektrotechnické části. Vede to k výraznému,
obvykle více jak padesátiprocentnímu zkrácení kabelových tras,
které v praxi znamená méně elektromagnetického rušení, nižší
pravděpodobnost poničení zařízení přepětím způsobeným úderem
blesku a především nižší pořizovací náklady na výstavbu. Přiblížení
řídicího systému zajišťují tzv. V/V (vstupně/výstupní) jednotky. Je
to vlastně inteligentní svorkovnice, která zpracovává standardní

vh 5/2010

signály z polních instrumentů a silnoproudé elektrotechnické
části (4–20 mA, 24 V DC) do komunikačního protokolu Profibus
DP, s jehož pomocí přenese tyto signály do řídící jednotky pouze
po „dvou drátech“. V/V jednotku lze navíc navrhnout s vlastní
inteligencí řízení. Tím přebírá část řídicích funkcí týkajících se
ochran a ovládání zařízení za řídicí systém. Duplicita řízení výrazně
zvyšuje bezpečnost provozování zařízení.
2) Řídicí systém používá výhradně bezpečné napětí 24 V DC jak pro
vlastní napájení, tak i pro napájení veškeré polní instrumentace
a ochranných, resp. a ovládacích obvodů silnoproudé elektrotechnické části. To přináší dvě výhody. Za prvé na celou část SŘTP není
nutné dělat revize. Za druhé pro napájecí napětí 24 V DC je možné
použít tzv. DC UPS, jež přinášejí obrovskou výhodu v tom, že lze
použít pro provozní i nouzové napájení celé části SŘTP jeden centrální zdroj, samozřejmě v redundantním provedení. Tím výrazně
klesá cena za údržbu napájecí části. Pro centrální napájení lze navíc
prakticky kdekoliv využít běžné autobaterie dostupné na trhu za
minimální peníze.
3) Řídicí systém výrazně proniká do silové elektrotechnické části.
Vzhledem k tomu, že jsou pro přenos signálů části SŘTP instalovány vzdálené V/V jednotky, není žádný problém tyto V/V jednotky
umístit do rozváděčů silové elektrotechnické části. Na tyto jednotky
lze pak bez problémů připojit tzv. integrované motorové vývody
systému ET200S. Integrovaným motorovým vývodem se myslí
„krabička“, která zajišťuje veškeré funkce standardního motorového
vývodu bez jediného zapojeného drátu, svorky a pomocných ovládacích relé. Vadnou „krabičku“ je navíc možné vyměnit při případné
poruše za plného chodu technologického zařízení prakticky pod
napětím.
4) Řídicí systém přebírá kompletně celý systém ochran a ovládání. Tím
se ovládání zjednodušuje o cca 50 %. Pro ovládání je navíc použito
bezpečné napětí.
5) Řídicí systém disponuje perfektní diagnostikou umožňující formou
dálkové správy určit v ideálních případech závadu konkrétní V/V
jednotky nebo V/V modulu, včetně přerušení kabelu či odhalení
závady konkrétního polního přístroje.
6) V/V jednotky jsou konstruovány tzv. „na jednu svorku“. Tou je
svorka, do které je připojen přímo kabel polního instrumentu,
ochranného a ovládacího obvodu nebo motoru. Tento systém přináší další obrovskou výhodu. V/V jednotka zabírá v rozváděči SŘTP
minimální místo, protože její součástí je i svorkovnice. Díky tomu
je minimalizována i velikost rozváděče. Rozváděč je vždy nástěnný,
minimálně v krytí IP65. Je tedy možné „strčit“ jej prakticky kamkoliv a použít jej i jako deblokační skříň, neboť ovládání silových
elektrotechnických zařízení je řešeno v části SŘTP.
7) V/V jednotka je postavena prakticky „na míru“ konkrétní aplikaci.
V/V moduly, ze kterých se skládá, jsou u systému Siemens ET200S
k dispozici v desítkách provedení, co se týká počtu a typů vstupů
nebo výstupů. Při návrhu není nutné počítat s rezervami.
8) Veškeré V/V moduly jsou při poruše vyměnitelné za plného provozu
bez použití jakéhokoliv nástroje. To přináší velké úspory při údržbě
zařízení.

Závěr
Chce-li investor snížit náklad na realizaci elektrotechnické části
ČOV a chce-li provozovatel snížit náklady na provoz zařízení, je návrh
elektrotechnické části v rámci koncepce TIA ideálním řešením. ČOV
Mikulčice je typickým příkladem výhodnosti použití koncepce TIA
i v případě ČOV s kapacitou okolo 5 000 EO. Je však nutné přesvědčit
projektanta, že koncepce poplatné centrálním řídicím systémům jsou
zastaralé a že je ideální doba pro průnik koncepcí TIA i do sektoru
vodního hospodářství.
Ing. Petr Janovský
CHEMTEC industry s.r.o.
Masarykova 633
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 602 472 425
e-mail: janovsky@chemtecindustry.cz
www.chemtecindustry.cz, www.siemens.cz/voda
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Přinášíme lidem to nejdůležitější

Suez Environnement

GDF SUEZ. Poskytuje vybavení
Ondeo)
a nakládání s odpady (SITA).

je součástí skupiny

a služby v oblasti vodárenství (pod značkou

• Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. [www.bvk.cz]
• Ostravské vodárny a kanalizace a. s. [www.ovak.cz]
• Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. [www.vodakva.cz]
• Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. [www.spvs.cz]
• Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. [www.vhs-sro.cz]
• Vodárenská akciová společnost, a. s. [www.vodarenska.cz]
• Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. [www.tvs.sk]

www.suez-env.cz • www.ondeo.cz

www.kubicekvhs.cz

Stránský: Tento týden Senát schválil novelu vodního zákona (VZ).
Schází už jen podpis prezidenta. Novela vodního zákona pravděpodobně bude tedy přijata. Co v ní vzbuzuje diskuse? Je toho více.
Někteří postrádají detailnější úpravu institutu „nejlepší dostupné
technologie“.
Tureček: Posláním zákona je vytvářet právní rámec, ale neměl by
vše detailně definovat. Zákony by neměly upravovat věci, které mají
vyplývat ze znalostí účastníků, z jejich selského rozumu a morálky.
Pokud to dělají, pak přesahují svůj účel, stávají se nepřehlednými,
nevymahatelnými a řízení je zdlouhavé. To se týká i VZ.
Stránský: Dobře, nebudu se v souvislosti s novelou VZ na další detaily
ptát, dostaneme se k nim stejně
asi později. Jaké jsou tedy hlavní
přínosy VZ?
Tureček: Naposledy jsme spolu
hovořili v srpnu, kdy se blížily
předčasné podzimní volby. Když
pak byly nadvakrát zrušeny, musela se tomu uzpůsobit i práce na
VZ. Nikdo nemohl očekávat od
poloúřednické vlády, opírající
se o velkou koalici s příspěvkem
Strany zelených, že prosadí nepopulární opatření. Myslím si proto,
že stávající novela VZ je maximem možného,
které se za současné situace dalo prosadit. Přesto
je VZ jedním z mála zákonů, které se v atmosféře
parlamentních obstrukcí podařilo posunout aspoň
kousek dopředu. Podařilo se zažehnat hrozbu
soudního sporu s EU, vyřešili jsme transpozici
dvou směrnic. Vyřešili jsme i některé dílčí věci,
např. jsme si připravili cestu k snadnějšímu přechodu transformace Zemědělské vodohospodářské
správy (ZVHS) do státních podniků Povodí (s.p.
Povodí). Podle mne nikdo nemohl očekávat, že se
vyřeší věci sice naléhavé, ale nepopulární, např.
ekonomická opatření.
Stránský: Asi se oba shodneme, že obor je podfinancován a plně neplatí principy“ znečišťovatel
platí“ a „uživatel platí“. Co by se tedy po volbách
v ekonomice oboru mělo stát?
Tureček: Stále říkáme, že obor trpí nedostatkem
finančních prostředků, zejména s ohledem na
nové výzvy doby, na které bude třeba zajistit finance. Je to protipovodňová ochrana, boj proti klimatickým změnám, modernizace celé
vodohospodářské infrastruktury. Na to je nedostatek prostředků už
dnes a já podtrhuji, že jich bude nedostatek zejména po roce 2013, kdy
dojde k ukončení programovacího období v rámci EU. S tím je třeba
něco dělat a rozhodovat se o tom bude poslední víkend v květnu. Má-li
se udržet pozitivní trend rozvoje oboru vodního hospodářství, tak se
obor musí stát méně závislým na veřejných financích. K tomu vede
cesta zvýšením zpoplatnění zejména podzemních vod, zavedením
možných nových poplatků ve vodním hospodářství, např. poplatek
za vodní sílu, a prosazením takového způsobu financování, aby se
tyto zdroje staly aspoň částečně nezávislými na politickém vývoji.
Nemyslím tím fond, protože v době ozdravování veřejných financí je
založení nového veřejného fondu téměř nemožné. Nicméně si dovedu
představit zvláštní účet v rámci státních finančních aktiv, z něhož
by byly financovány výše zmíněné vodohospodářské priority. To je
jednoznačně legitimní požadavek vodohospodářů vůči politikům. Já
se touto vizí netajím, byť je to nepopulární. Ale položme si otázku:
Co bude v atmosféře hrozících evropských bankrotů po roce 2010
populární?
Stránský: Zmínil jste i možnost zavedení nových poplatků. Uvažujete
v souvislosti s klimatickými změnami o dani slangově nazývané halíř
z odvedené dešťové vody?
Tureček: Dalo by se to vázat na pozemkovou daň. Je to věc podrobnější diskuse. Já přítelem tohoto postupu nejsem. Moji prioritou
jsou, opakuji, poplatky za odběr podzemní vody a vodní sílu. Jsem
ochoten uvažovat o úpravách zpoplatnění povrchových vod a možná
se pokusit získat zpátky pro vodní hospodářství poplatek za zábory
zemědělského půdního fondu. Mnozí z nás si už nepamatujeme, že
kdysi se z těchto prostředků částečně financovala správa vodních
toků. Nyní je tento poplatek příjmem SFŽP a – byť by to bylo zvláště
z hlediska malé vody logické – do systému nepřispívá.

Stránský: Zmiňoval jste rok 2013, ale také důležitý je rok 2015, kdy
podle direktiv EU má být obor jak malé, tak i velké vody samofinancovatelný.
Tureček: Myslím, že jde jen o deklaratorní frázi Evropské komise,
navíc zatím jen v obecné rovině. Co je to samofinancovatelnost?
Budou samofinancovatelná protipovodňová opatření, boj proti suchu,
vypořádání se s klimatickou změnou? Myslím, že je to spíše vztaženo
k infrastruktuře VaK. I když se nám podaří splnit přechodné období
v oblasti infrastruktury v aglomeracích nad 2 000 EO, nedomnívám
se, že se nám do roku 2015 podaří vypořádat s potřebným rozvojem
vodohospodářské infrastruktury
v obcích zejména pod 1 000 EO. To
se i po roce 2015 bude muset řešit
z veřejných prostředků.
Stránský: Dnes i minule jste
zmiňoval, že zamýšlíte řešit otázku
ZVHS. Jaká je situace dnes? Asi
jako nejlogičtější řešení je předání
většiny vodních děl provozovaných
dosud ZVHS s.p. Povodí? Ale jak
to bude s financováním? Pokud by
k tomu mělo v nějaké podobě dojít,
nebude destabilizována ekonomická situace státních podniků Povodí?
Jde údajně o majetek v hodnotě
více jak miliardy korun ve špatném technickém
stavu, který ani nebyl odepisován.
Tureček: Je třeba vyřešit, jak se ekonomicky
korektně vypořádat s papírovým majetkem
v hodnotě několika miliard korun. Bylo zvykem dávat ministrovi do projevu u příležitosti
nějakých vhodných výročí, že ZVHS, dříve Státní
meliorační správa, spravuje v odvodňovacích
zařízeních majetek ve výši 4 mld. korun a drobné vodní toky v hodnotě 3 mld. korun. Jak jste
správně řekl, on ten majetek nejenom že nebyl
odepisovaný, ale on dnes fyzicky ani neexistuje.
To je největší problém, který je třeba vyřešit před
transformací. Nejdříve musí dojít ke screeningu
a pročištění majetku ZVHS. V tomto směru bude
přínosem novela VZ, která umožňuje odepsat
již neexistující majetek ZVHS. Teprve potom
se dostaneme k reálnému ohodnocení majetku,
který by se potenciálně na s.p. Povodí nebo s.p.
Lesy ČR předával. To za prvé. Za druhé: Že integrace ZVHS do s.p.
Povodí bude muset proběhnout, je jasné každému, kdo situaci v ZVHS
zná. Ta v tuto chvíli není schopna se transformovat v nějakou funkční
organizaci pro správu drobných vodních toků. Týká se to hlediska
majetkového i personálního. Samozřejmě si cením několika desítek
pracovníků, kteří se snaží o zlepšení péče o majetek svěřený ZVHS.
Jsem přesvědčen, že tito pracovníci v zázemí s.p. Povodí budou mít
i lepší, jistější osobní zázemí v oblasti mzdové i odborné. Na druhé
straně spousta pracovníků ZVHS v ní přežívá s vědomím, že dnes
za ně není náhrada, protože samozřejmě do neperspektivní firmy se
nikdo nehrne.
Co se případné destabilizace s.p. Povodí týká, je možné pokračovat
dvěma způsoby: Buď budeme provádět pštrosí politiku, zavřeme oči
a nebudeme situaci řešit.Tím můžeme opravdu s.p. Povodí destabilizovat. To dokládá model, který se snažili prosadit Slováci asi před deseti
lety. Nebo najdeme odvahu a přiznáme, že oblast správy drobných
vodních toků je dlouhodobě podfinancovaná, budeme mít politickou
vůli provést reformu financování systému vodního hospodářství.
Pak se ekonomické destabilizace s.p. Povodí neobávám, a ani bych ji
nikdy nedopustil.
Stránský: Od správy drobných vodních toků není daleko ke krajině
a difuzním zdrojům znečištění. Neměl by být VZ pregnantněji ošetřen
vztah zemědělců, rybníkářů a vodohospodářů?
Tureček: Opakuji, VZ nemůže řešit každodenní vztahy těch, co
s vodou hospodaří a co ji ovlivňují. Vytváří prostor pro definování
těchto vztahů. Ty určuje sekundární legislativa, podrobné oborové
normy. Je tu však nástroj, který může být velice účinný, bohužel se
však dlouhodobě nevyužívá. Tím je dotační politika státu, vymáhání
definovaných principů, chápání zemědělců jako „producentů kvality
i kvantity vody“. Netajím se, že toto se nepodařilo naplnit. ČR ale není
v tomto směru jediná. Tlak společné zemědělské politiky na vymáhání
a podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství směrem k vodní-

s náměstkem ministra zemědělství
pro vodní hospodářství,
Ing. Karlem Turečkem
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mu hospodářství je slabý. Domnívám se, že při definování společné
zemědělské politiky po roce 2013 bude k těmto vodohospodářským
prioritám přihlédnuto.
Stránský: Vláda přijala v roce 2007 Plán hlavních povodí ČR
a uložila v něm řadu úkolů. Některé z nich nejsou dosud plněny,
ačkoliv stanovený termín již dávno uplynul – např. zavedení institutu
správy podzemních vod nebo úprava kompetencí správců povodí jako
dotčených orgánů ve vodoprávních řízeních. Jak hodlá ministerstvo
postupovat?
Tureček: Kdo zná můj názor na systém plánování v oblasti vod,
ví, že jsem v Plánech hlavních povodí ani v Plánech oblastí povodí
neviděl ani dokument, ani institut, který vyřeší problémy vodního
hospodářství. Upřednostňuji dlouhodobou koncepci, vizi, strategii.
Plány samotné mohou být určitým vodítkem. Já jsem zejména u Plánů
oblastí povodí nechápal pokusy krajských zastupitelstev prosadit do
nich konkrétní akce bez jakékoliv finanční zodpovědnosti. Volání, ať to
zaplatí stát, je přežitkem. Krajská SAMOSPRÁVA si nemůže stanovovat
priority a chtít, aby je financovala státní správa. Samospráva je od
toho, aby sama spravovala, sama udržovala, sama financovala. K tomu
má samozřejmě svůj rozpočet, ale to jsme zašli trochu stranou. Mí
kolegové vědí, že vždy jsem vnímal Plány z hlediska vodního hospodářství jako „podřadnější prioritu“, která nám byla vnucena Rámcovou
směrnicí o vodě, byť s obecnou frází, že každý členský stát si to dělá
po svém. Strategii pro vodní hospodářství vidím v nové koncepci,
která by měla být přijata po roce 2010, podaří-li se po volbách ustavit
skutečně reformní vládu v pravém slova smyslu.
Stránský: To jste mluvil obecně, mohl byste se zmínit o těch konkrétních restech v podobě správy podzemních vod a úpravy kompetencí?
Tureček: Kdo by měl ten institut správy podzemních vod naplňovat? Mohou to dělat správci vodních toků, potažmo s.p. Povodí, ovšem
za podmínek, že na ně nebude přesunuta jenom odpovědnost, ale také
se přesune část ekonomických nástrojů. To za podmínek, kdy SFŽP
trvá na tom, že on si nechá poplatek v rámci svých kompetencí, je
těžko prosaditelné. Takže si dokážu představit, že správa podzemních
vod bude delegována na správce vodních toků, konkrétně s.p. Povodí,
nicméně i s určitým finančním zázemím, které vede přes poplatek za
odběr podzemních vod.
Stránský: Dalším evergreenem v našich rozhovorech je hydroenergetika. Jejich zástupci prosazovali, aby vodoprávní úřady neměly možnost
měnit už stanovené minimální průtoky.
Tureček: Myslím si, že hydroenergetikům Sněmovna vyhověla
vrchovatě. Převážná část jejich pozměňovacích návrhů byla přijata.
O tom, že jejich požadavky byly zohledněny, svědčí i průběh a atmosféra při schvalování v Senátu, kde jsem nepostřehl, že by hydroenergetici ještě lobbovali. Ano, novela VZ nezohlednila jeden jejich
zájem: prostřednictvím pozměňovacího návrhu se snažili prosadit,
aby bylo stanoveno, že veškerá regulace ve vodním hospodářství
bude státem kompenzována. To bychom se však dostali za hranici
nejneoliberálnějších států. Přece není možné, aby v případě výkyvů,
jakými jsou sucha nebo povodně, kdy se stát rozhodne pro regulaci,
aby za tuto regulaci musel dotčené subjekty kompenzovat. Období
sucha a povodně jsou mimořádný přírodní jev, kdy musí fungovat
solidarita. Veřejné finance musí být použity k odvrácení následků
mimořádné události, ne ke kompenzování vedlejších ztrát. To platí
i pro oblast preventivní. Nikdo však nemůže chtít, aby stát kompenzoval, že v rámci mimořádné situace jsem se musel uskrovnit a nemohl
jsem brát na náhon tři kubíky, ale jen jeden a půl.
Stránský: Zmiňoval jsem hydroenergetiku. O tu se zajímám v podstatě při každém našem rozhovoru. Zase jsem se nedávno setkal
se čtenářem časopisu, který mi sdělil, že je mu nejasná „Koncepce
rozvoje malých vodních elektráren“ (MVE). Obzvlášť se podivoval,
že s.p. Povodí podle jeho informací prý nesmí dlouhodobě vydávat
kladná stanoviska k žádným záměrům využití energetického potenciálu vodních toků, dokud nebude tento dokument hotový a schválený.
Následně s tím mají problémy i vodoprávní úřady, které zase nesmí
vydat povolení ke stavbě nebo povolení k nakládání s vodami, dokud
jim žadatel nepředloží stanovisko správce povodí. Jak mají žadatelé
a vodoprávní úřady v takovém případě postupovat?
Tureček: „Koncepce rozvoje MVE“ je za hranicí jakékoliv strategie.
Pro rozvoj MVE vytváří strategický rámec základních oborových
koncepcí vodního hospodářství, ev. energetiky. Za poslední léta se
bohužel vžila praxe, že chci-li pojmenovat problém, vytvořím koncepci. Koncepce už se nepíší pro vodní hospodářství, pro lesní politiku,
pro další palčivé a široké problémy či problematiky, ale píší se pro
marginální oblasti. Snaha po samostatné Koncepci rozvoje MVE je
toho příkladem a zdá se mi falešná.
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Když chcete, já pozadí této koncepce vysvětlím. Je třeba začít
vysvětlením, jak vznikla. Jakási mně blíže nespecifikovaná severostředočeská unie kmotrů měla zájem o elektrárny. Neměla zájem
o MVE budoucí, ale o stávající, konkrétní, které jsou ve vlastnictví
s.p. Povodí. Takže si vymyslela onu Koncepci rozvoje MVE, která se
měla stát nástrojem uchopení těchto elektráren. Spousta pracovníků
s.p. Povodí mi potvrdí, že přesně před rokem chybělo málo a podařilo
se jim to. Koncepce však zůstala. Říkám otevřeně, že jsem zásadním
odpůrcem předání těchto MVE, které jsou ve vlastnictví s.p. Povodí,
někomu jinému a mimo rámec vodního hospodářství. Zároveň jsem
však i zásadním odpůrcem regulování v oblasti MVE. Tím narážím na
příkaz ministra, který jste zmínil, že totiž s.p. Povodí nesmějí vydávat
ona stanoviska. Přiznám se, že k odbourání tohoto zákazu nedošlo,
ale MZe v tuto chvíli uděluje výjimky z tohoto blokačního institutu
tam, kde jde o jednoznačně soukromý majetek a z pohledu s.p. Povodí
k řešení stačí pouze nájemní smlouva nebo věcné břemeno. K definitivnímu rozuzlení tohoto problému podle mého dojde opět až po
volbách, kdy se rozhodne, zda soukromé podnikání půjde svojí cestou
bez zásahů státu nad rámec prosazování veřejného zájmu. Zda MVE
zůstanou i po letošních volbách ve vlastnictví s.p. Povodí.
Stránský: Pravidelně se ptám i na situaci v oblasti VaK. Je rok 2010.
A na konci má být splněno. Tomu asi málokdo věří…
Tureček: MZe k 30. 6. bude do vlády předkládat situační zprávu.
Sice určité problémy jsou, proto neformálně diskutujeme s EK, aby
s ohledem na krizi veřejných rozpočtů a hospodářskou krizi zohlednila jisté opoždění v této věci, či aby za rámec uznatelnosti plnění v rámci aglomerace akceptovala to, že aglomerace k 31. 12. 2010 nebude
sice zkolaudovaná, ale bude na ni vydáno platné stavební povolení.
Z hlediska stavební přípravy problém nevidím. Nemám aktuální přesné číslo, ale jsou jen jednotky aglomerací, které neplní z hlediska toho,
že nemají územní rozhodnutí či stavební povolení. Zásadní problém
vidím ve zdlouhavém systému projednávání v rámci operačního programu životního prostředí, stále se měnících podmínek, nepružném
systému financování, přijímání a schvalování žádostí.
Stránský: Hovořil jste, že jde pouze o jednotky, které jsou v problémech. Ta jedna jednotka je hodně velká. Jmenuje se Praha!
Tureček: Praha má územní rozhodnutí na umístění stavby. Nová
ministryně životního prostředí dostala od premiéra za prioritu jejího
tří- či čtyřměsíčního mandátu vyřešení čtyř velkých aglomerací: Prahy,
Brna, Plzně a Ostravy. Očekávám, že nová paní ministryně tento úkol
splní, protože ministři musí plnit úkoly od premiéra.
Stránský: Na televizi se nedívám, tak prodávám, jak jsem na schůzi ČVTVHS koupil. Prý nějaký pravidelný televizní pořad je uváděn
sloganem: Voda a beton se nesnáší. Myslíte si, že ty dvě hmoty jsou
opravdu antagonistické?
Tureček: Vodní hospodářství dostalo po roce 1989 ťafku, kdy vzniklo
klišé, které zmiňujete. Bohužel se ho dosud nezbavilo. Co pro to může
MZe z titulu churavějících rozpočtů udělat? Dlouhodobě stabilizovat
s.p. Povodí a z pohledu zakladatele jim říci, doporučit, nikoliv nakázat,
aby podporovaly partnerství spočívající v utváření spojenectví v rámci
žádostí o granty v oblasti VaV. Tam přece jde ustanovit vztah: vysoká
škola – s.p. Povodí – a ev. malý či střední podnik. Tento trojúhelník by
měl mít zelenou, aby v rámci své činnosti vyvíjel různé sponzorské
aktivity směřující ke školám a univerzitám a sloužící k osvětě. Když
se věci nevěnuje patřičná pozornost, může to skončit Nagymarosem.
Maďarští vodohospodáři se z této kauzy nevzpamatovali do dneška
a obor v očích maďarské veřejnosti je zcela zneuctěn. Tak daleko
jsme se naštěstí nedostali. Bohužel vztah ke všem složkám životního
prostředí se od devadesátých let barví jen na zeleno, a to na zeleno
nikoliv v pojetí vědeckém, nýbrž ideologickém. Pevně věřím, že i to
se po volbách změní. Je nesporné, že část ekologie se účastí Strany
zelených ve vládě ideologizovala.
Stránský: Po volbách se jistě otevře i otázka kompetencí…
Tureček: Nejsem příznivcem myšlenky, že by se mělo zrušit MŽP.
Strany využívají požadavku na jeho zrušení jako populistického
gesta a ve skutečnosti to ani nemyslí vážně. Nechci pokořit ochranu
životního prostředí tím, že zruším resort. Bude však nutné oddělit
kompetence v oblasti hospodářské od oblasti inspekční a dozorové.
Resort MŽP nemůže být pasován do role policajta nad všemi ostatními
resorty. Z toho, že se tak někdy choval a chová, plyne podle mého jeho
neoblíbenost. Bohužel spousta ministrů životního prostředí nabádala
své podřízené: nespolupracujme, ale bojujme s hospodářskými resorty,
protože my jsme dozor nad nimi. Tento přístup musí resort změnit,
má-li být MŽP perspektivní a životaschopné.
Ing. Václav Stránský
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RPA přišla o smlouvu

Český hydrometeorologický ústav instaloval počítač NEC SX-9, který mu umožní zpřesnit
předpovědi povodňové služby. Zároveň zvýší stupeň poznání přírodních systémů atmosféry
a hydrosféry. Nákup počítače
ní prostředí. STRANA 27
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životnímu
prostředí,
skýtá obor
zvaný
energy-harvesting. Technologie
energy-harvesting využívají
k produkci elektřiny pohybů
těla při fyzické námaze. Slouží
k tomu buď piezoelektrické
přístroje, využívající mechanické
tenze, nebo zařízení k výrobě
energie s využitím kmitavých
pohybů. STR. 16

byl ﬁnancován z prostředků Operačního programu Život-

Minulý měsíc byla brněnské
společnosti Regionální poradenská agentura (RPA) vypovězena
smlouva o zabezpečování služeb
Regionálního poradenského
informačního místa pro prioritní
osu 2 a 3 OPŽP na území Středočeského kraje. Porušila etiku
poradenského místa Státního
fondu životního prostředí ČR.
STR. 36

Benchmarking velkých
ČOV – I. část
Jiří Wanner
Klíčová slova
benchmarking – posouzení – vyhodnocení – analýza výkonu – porovnání služeb – úroveň služeb zákazníkům – nákladová efektivnost

Souhrn

Benchmarking představuje metodu řízení kvality. Je založen na
metodě zlepšování se učením. Metoda porovnává a analyzuje procesy nebo služby s cílem nalézt nejlepší praxi v daném oboru.
Hlavními cíli benchmarkingu je zjistit:
• postavení společnosti/firmy ve srovnání s ostatními, zejména
pokud jde o služby pro zákazníky,
• jak společnost/firma využívá zdroje, zejména lidské a finanční,
• jak společnost/firma vytváří a využívá rezervy, atd.
Benchmarking čistíren odpadních vod byl aplikován ponejprv
v Rakousku. Tam vytvořený model byl postupně použit v dalších
zemích, zejména v Německu, Švýcarsku a Nizozemí. V roce 2009
zorganizovala EWA (European Water Association) první seminář
na téma metody a zkušenosti s benchmarkingem čistíren odpadních
vod v evropských zemích. Zprávy z jednotlivých zemí včetně ČR lze
nalézt na webové stránce www.EWA-online.eu.
u

Pojem benchmarking a jeho smysl a náplň
Základ pojmu „benchmarking“ tvoří anglické slovo „benchmark“.
V různě odborně zaměřených slovnících lze nalézt jeho překlad jako
„standard“, „značka zeměměřiče pro měření výšky“, v novějších slovnících se uvádí i „komparativní bod“ či „porovnávací ukazatel“. Právě
tento poslední výklad nejlépe charakterizuje podstatu benchmarkingu. Benchmarking je metoda řízení kvality. Je to metoda zlepšování
učením se od druhých, způsob řízení změny. Benchmarking je proces
porovnávání nákladů při dosahování daného cíle. Benchmarking je
technika trvalé optimalizace, která porovnává a analyzuje procesy
nebo služby za účelem zjištění nejlepší praxe (praktických postupů),
s nimiž se pak organizace poměřuje.
Benchmarking zlepšuje provádění činností identifikováním a aplikováním nejlepších výsledků činností a podnikatelských aktivit,
které jsou demonstrovány nejlepšími společnostmi ve svém oboru.
Manažeři porovnávají postupy výroby svých výrobků s těmi, kteří
tvoří nejlepší konkurenty ve své třídě. Předmětem benchmarkingu je
nalezení lepších příkladů a porozumění postupům a praktickým činnostem, které se provádějí. Společnosti poté zlepšují vlastní provádění
činností tím, že převezmou nejlepší činnosti konkurence, upravené na
míru do vlastních operací, které nekopírují, ale inovují. Benchmarking
je hledání úspěšných praktik a postupů jiných podniků s cílem adoptovat je, a takto zlepšovat vlastní výkonnost. Benchmarking není tedy
kopírování jiných, ale porovnání se s nejlepším podnikem (benchmarkem), pochopení jeho silných stránek a na tomto základě potom být
schopný vyvinout vlastní, avšak lepší řešení. Konečným cílem je stát
se v dané oblasti podnikatelských aktivit novým benchmarkem.
Smyslem benchmarkingu je mj. zjištění:
• jak si organizace/firma stojí ve srovnání s ostatními, především
pokud jde o výstupy, tj. výsledky služeb svým zákazníkům;
• jak organizace pracuje z hlediska vstupu, tj. personálu, financí
a dalších zdrojů, a jaká je úroveň služeb, které pomocí vstupu
zajišťuje;
• rezerv v organizaci, ale především poznání, jak některé věci dělají
jiní.
Benchmarking umožňuje organizaci/firmě:
• neustále se zlepšovat;
• měřit výkon;
• porovnávat výkon své organizace s jinými;
• zvyšovat kvalitu služeb.
Metoda benchmarkingu byla vyvinuta v 70. letech 20. století
a využívaly ji nejdříve velké soukromé firmy a korporace (Xerox Corporation, která ho jako nástroj managementu poprvé použila v roce
1979), posléze se rozšířila i do veřejného sektoru, zejména do oblasti
služeb a veřejné správy jako takové. V České republice existuje např.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., které se zabývá
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teorií i praktickými aplikacemi metody benchmarkingu (www.benchmarking.vcvscr.cz). Stát podporuje šíření informací v této oblasti
především prostřednictvím zveřejňování souhrnných statistických
dat, podrobnější údaje jsou dostupné na oborových svazech anebo
u výzkumných a konzultačních firem (v oblasti zásobování vodou
a odvádění a čištění odpadních vod viz např. publikace „Vodovody
kanalizace ČR – Ekonomika, Ceny, Informace“ za roky 2007 a 2008).
Existuje proto i několik různých druhů benchmarkingu podle oblasti, ve které se používá (např. analýza výroby, výkonnosti a účinnosti
procesů apod.). Jedním z druhů benchmarkingu je tedy i benchmarking environmentální. Environmentální benchmarking lze definovat
jako systematický proces na porovnávání environmentální výkonnosti,
funkcí nebo procesů organizace s jejími nejlepšími v praxi existujícími analogy (tj. opět s environmentální výkonností, funkcemi nebo
příslušnými procesy) s cílem nejen dosáhnout stejných výsledků, ale
i překonat je. Environmentální benchmarking je informační nástroj,
jehož aplikací nedojde ke snížení negativních vlivů na životní prostředí, pouze k získání určitých znalostí. Environmentální benchmarking nepůsobí preventivně, není normalizovaný a nevyžaduje vnější
součinnost. Má univerzální použití, lze jej použít pro porovnávání
jakýchkoliv analogických objektů u libovolných organizací.

Benchmarking v čistírenství
Zcela logicky se tato metoda začala časem uplatňovat i u firem
poskytujících vodárenské a čistírenské služby. Česká odborná vodohospodářská veřejnost měla možnost se s pojmem „benchmarking“
v čistírenství seznámit již v roce 2005 na 6. Mezinárodní konferenci
a výstavě „ ODPADNÍ VODY – WASTEWATER“ v Teplicích. Prof. Kroiss z TU Vídeň tam referoval a vývoji celorakouského systému benchmarkingu pro optimalizaci cenové účinnosti čistíren odpadních vod
(Development of an Austrian wide benchmarking system for treatment
plant cost-efficiency optimisation). Vlastní projekt benchmarkingu
rakouských ČOV byl publikován i v mezinárodním časopise Water
Science and Technology (Lindtner et al., 2004; Lindtner et al., 2008).
Rakousko bylo také inspirací pro vznik obdobných studií v ostatních
německy mluvících zemích (skupina D-A-CH). Německá společnost
DWA byla tudíž spolupořadatelem spolu s EWA (European Water
Association) prvního mezinárodního semináře o benchmarkingu
v čistírenství, který byl zaměřen na výměnu národních zkušeností
(European Wastewater Benchmarking Reporting – Discussion of current
activities and chances of cross-national comparison). Seminář se konal
4. června 2009 v Hennefu, v sídle DWA a EWA. Semináře v Hennefu
se zúčastnilo na 20 odborníků, kteří reprezentovali šest národních
asociací (Česká republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rakousko
a Švýcarsko). Kromě národních zástupců vystoupili i reprezentanti
dvou mezinárodních seskupení, tj.
i) pracovní skupina pro benchmarking zemí D-A-CH a NL,
ii) skupina zvaná European benchmarking cooperation.
Bližší informace o semináři byly publikovány v časopise Vodní
hospodářství (Wanner, 2009). Oficiální zpráva EWA ze semináře je na
webové stránce www.EWA-online.eu.

Benchmarking ve vybraných zemích EWA
Rakousko

V rakouském projektu benchmarkingu sloužily jako benchmark ty
čistírny odpadních vod, které vykazovaly nejnižší specifické náklady ve
sledovaných procesech a přitom zároveň plnily následující kritéria:
• úplná shoda s odtokovými limity podle rakouských odtokových
standardů,
• shoda s definovanými kritérii kvality (např. kontrola hmotnostních
bilancí),
• složení odpadní vody charakteristické pro městské odpadní vody
(např. podle poměru CHSK/N, nesmí být dominantní vliv průmyslových odpadních vod).
Zejména s ohledem na třetí kritérium je nutné rozdělit čistírny do
velikostních skupin, aby bylo možné získat srovnatelné výsledky. To
zároveň limituje počet čistíren, zejména ve větších kategoriích, což je
jedna z námitek vůči tomuto systému benchmarkingu u velkých ČOV,
pokud se nepodaří rozšířit soubor dat i o údaje např. ze zahraničních
velkých ČOV. Tento problém by mohl pomoci řešit již zmíněný projekt
zemí skupiny D-A-CH.
Podle rakouských zkušeností lze proces benchmarkingu rozdělit
do tří základních kroků:
• akvizice dat,
• zpracování dat,
• výměna poznatků a zkušeností.
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K zpracování benchmarkingu čistíren odpadních vod bylo nutné
definovat základní hodnocené procesy, případně je dále detailněji
rozčlenit. Byl použit tento model:
Proces 1:
1.1 Zdvih vody
1.2 Předčištění odpadních vod
Proces 2:
2.1 Primární sedimentace
2.2 Biologické čištění
2.3 Plynové motory – kogenerace
Proces 3:
3.1 Zahušťování přebytečného kalu
3.2 Stabilizace kalů
Proces 4:
4.1 Odvodňování kalů
4.2 Další zpracování a konečná likvidace kalů
Podpůrné procesy I (povinné):
I.1
Laboratorní analýzy a monitoring
I.2
Administrace
I.3
Provozní budovy, infrastruktura
Podpůrné procesy II (fakultativní):
II.1 Dílny
II.2 Autopark
K těmto jednotlivým procesům jsou přiřazovány příslušné roční
celkové, investiční a provozní náklady. Data byla získávána formou
internetové ankety a podrobena zevrubné kontrole správnosti a věrohodnosti. Pro každý ze sledovaných procesů byly stanoveny výkonnostní indikátory (PI – performance indicators) a následně proveden
výpočet příslušných nákladů.
Výsledkem tohoto procesu byly podrobné zprávy, projednávané s jednotlivými skupinami provozovatelů ČOV. Provozovatelé oceňovali na
projektu nejen klesající náklady, ale zejména možnost ukázat skvělou
funkci čistírny veřejnosti, politikům i členům vedení či akcionářům.

Německo

První zkušenosti v Německu byly získávány na provozech společností Emschergenossenschaft a Lipperverband. To bylo právě charakteristické pro Německo, že se dále postupovalo v rámci povodí řek,
což je nakonec i v souladu s požadavky Rámcové směrnice o vodě
ES č. 60 z r. 2000. V roce 2005 se k této problematice spojilo celkem
6 německých společností zabývajících se tak či onak vodou a následně
německá DWA (obdoba CzWA) a DVGW (obdoba SOVAKu) vydaly
společně pracovní materiál nazvaný „Průvodce benchmarkingem
vodárenských a čistírenských podniků“.
Použitý postup byl obdobný jako u rakouského systému s tím, že
bylo doporučeno zohlednit i jiné soustavy výkonnostních indikátorů PI
(např. podle doporučení IWA). K hodnocení dat byl využit klasifikační
systém PI založený na pěti pilířích a jejich charakteristikách, tj.
• bezpečnost,
• kvalita, spolehlivost – využívání zařízení, centrální monitoring,
chybový management,
• udržitelnost – spotřeba a ochrana zdrojů, personál a sociální kritéria,
• hospodárnost – transparentnost nákladů, analýza nákladů, investice, osobní náklady,
• služba zákazníkovi – kvalita služeb, informace zákazníkovi, „public
relations“, stížnosti.
Podobně jako v Rakousku, je sběr dat založen na internetových on-line
anketách. To umožnilo zvýšit počet účastníků v kampani. Hlavním cílem
celé akce je ukázat veřejnosti dosažený progres v hodnocené oblasti.

Švýcarsko

Projekt benchmarkingu čistíren odpadních vod vyhodnocovala
Švýcarská asociace pro vodu VSA. Hlavním impulsem projektu bylo
vyhodnotit náklady a zajistit jejich transparentnost. Projekt byl podporován Švýcarskou agenturou pro životní prostředí a jednotlivými
kantony. Do projektu se zapojily čistírny s celkovým počtem připojených obyvatel 4,1 milionu, což reprezentovalo 57 % všech obyvatel
Švýcarska. Pokud se jedná o celkové náklady systému odvádění a čištění odpadních vod, je distribuce nákladů ve Švýcarsku následující:
• amortizace stokové sítě 43 %,
• provozní náklady ČOV 24 %,
• amortizace ČOV 16 %,
• provozní náklady stokové sítě 15 %,
• úroky stokové sítě 1 %,
• úroky ČOV 1 %.
Projekt rovněž hodnotil zjištěné celkové náklady s cenovými relacemi v Rakousku a Německu. Největší shody bylo dosaženo u ukazatele
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(PI) celkové náklady čištění odpadních vod vztažené na jednoho
ekvivalentního obyvatele, definovaného ovšem jako 120 g COD/den.
Ve všech těchto zemích se celkové roční náklady na čištění odpadních
vod pohybují mezi 110 až 125 €/EO.

Projekt zemí D-A-CH

Vodohospodářské společnosti jednotlivých zemí zabývající se
benchmarkingem postupně dolaďovaly systém nepeněžních výkonnostních ukazatelů PI, který by měl kromě dosud používaných PI
ještě obsahovat:
• bezpečnost – podíl stok, vyžadujících opravy, na celkové délce
stokové sítě,
• kvalita, spolehlivost – zbytkové znečištění odtoku v ukazatelích
CHSK, N a P podle národních emisních standardů (mg/l) a účinnost
čištění v ukazatelích CHSK a N (%),
• udržitelnost – roční míra obnovy stokových sítí,
• hospodárnost – transparentnost nákladů, analýza nákladů, investice, osobní náklady,
• služba zákazníkovi – úroveň napojení obyvatelstva na stokovou síť
a čistírny odpadních vod,
• struktura a technologie – využití a konečná likvidace čistírenských
kalů, velikostní struktura čistíren odpadních vod a průměrná úroveň využití kapacity čistíren odpadních vod.

Nizozemí

V Nizozemí se benchmarkingu zúčastnilo od r. 2004 již 190 municipalit, které reprezentují na 12 milionů obyvatel. Zpráva uvádí, které
výkonové indikátory (PI) se ukázaly v této kampani jako rozhodující.
Patřily mezi ně zejména:
• kvalita, funkčnost, spolehlivost – inspekční činnost, monitoring,
• snahy o zlepšení životního prostředí – např. snižování emisí, zlepšování kvality odtoku,
• nákladové položky vztažené na hlavu – stočné, investiční náklady,
údržba, čištění zařízení aj.,
• organizační kapacity – aktivity, personální plány, projekty a jejich
realizace,
• obtíže, stížnosti – kontakt se zákazníky, doba potřebná k odpovědi,
• zpracování dat – přesnost, aktuálnost a úplnost dat.

Maďarsko

Podle zprávy maďarského zástupce na semináři se Maďarsko věnuje
zejména finančním aspektům benchmarkingu. Popsal situaci, která je
typická pro většinu zemí střední a východní Evropy, kdy získávané
platby za služby neumožňují amortizaci a obnovu investic, takže cíl
Rámcové směrnice o vodě o samofinancovatelnosti služeb v oblasti
voda je nerealizovatelný.

Česká republika

Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod je
provozováno (s ohledem na velikost země) extrémním počtem subjektů.
Většina z nich je však sdružena do několika provozních skupin. Výměna
dat mezi nimi je ovšem poměrně omezená. Proto jsme se u nás z počátku setkávali s benchmarkingem hlavně na úrovni těchto skupin. Příkladem takového skupinového benchmarkingu je benchmarking kalového
hospodářství ve velkých ČOV skupiny Veolia Voda Střední Evropa
popsaný v příspěvku, který bude uveřejněn v následujícím čísle.
Novela zákona č. 76/2006 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, uložila MZe ochranu spotřebitelů a podporu hospodářské
soutěže v prostředí přirozeného monopolu tohoto oboru k uspokojování
požadavků na dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
včetně nákladů, zajištění dohledu nad zpracováním a plněním plánů
financování obnovy vodovodů a kanalizací. Zároveň byla uložena
i povinnost poskytování objektivních informací z oboru vodovodů
a kanalizací veřejnosti. Jak je uvedeno v úvodu ročenky MZe „Vodovody
a kanalizace 2008“, je hlavním nástrojem širšího dohledu MZe:
„zavedení povinnosti vlastníků, popř. provozovatelů, každoročně
předávat úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím
kalendářním roce na MZe. Již třetím rokem tak předávají povinné
subjekty vyúčtování cen pro vodné a stočné v podrobném položkovém
členění spolu se skutečným naplněním předpokladů kalkulace, se
zdůvodněním rozdílů. Na základě těchto informací je možné podrobné
srovnávání jednotlivých subjektů (benchmarking)“.
Toto porovnání bylo za rok 2008 provedeno podruhé. Oproti roku
2007 se výrazně zvýšil počet zpracovávaných kalkulací cen pro vodné a pro stočné. Výsledky tohoto nákladového benchmarkingu jsou
zpracovány do výše citované ročenky, která je k dispozici jak v tištěné formě, tak ve formě elektronické ke stažení z webu Ministerstva
zemědělství (eAGRI).
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Mrtvá, nebo živá voda?
Možnosti čerpání podpory z Operačního
programu Životní prostředí pro období
2007–2013 na opatření v oblasti
vodního hospodářství v urbanizovaném
prostředí a v krajině
Ivana Vráblíková, Michal Slezák
Klíčová slova
operační program Životní prostředí – prioritní osa – Státní fond
životního prostředí ČR – alokace – znečištění vod – jakost vody – protipovodňová opatření – vodní tok

Souhrn

V současné době je Operační program Životní prostředí pro
období 2007–2013 (dále jen „OPŽP“) v oblasti vodního hospodářství významným ekonomickým nástrojem k dosažení vyšší jakosti
povrchových a podzemních vod, zkvalitnění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a úpravy vodního režimu v krajině. Nosnou
oblastí podpory je Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní, ve které je na ochranu
vod vyčleněna částka z Fondu soudržnosti 1 988,552 mil. EUR, což
představuje více než 40% podíl z celkové alokace tohoto operačního
programu. Vedle toho je v rámci Prioritní osy 6 – Zlepšování stavu
přírody a krajiny alokována částka 224,784 mil. EUR z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Rozdělení finanční alokace pro ochranu
vod znázorňuje následující tabulka.
PO 1 Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní
1.1. Snížení znečištění vod
1.2. Zlepšení jakosti pitné vody
1.3. Omezování rizika povodní
PO 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny

1 487,726 mil. EUR
250,661 mil. EUR
250,165 mil. EUR
224,784 mil. EUR

Rozsah podporovaných opatření a specifické podmínky pro
poskytnutí podpory upravují řídicí dokumenty – Programový
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Benchmarking in general represents a method of quality control.
It is based on improving by learning. This technique compares and
analyses processes or services in order to find out the best practice
in the field with which the evaluated organization (company) is
compared.
The main goal of benchmarking is to find out:
• The position of a company in comparison with others, especially
as far as results and services for customers are concerned.
• How the company utilizes the resources, especially personnel and
finances.
• How the company creates or utilizes reserves, etc.
Benchmarking was used in wastewater treatment for the first time
in Austria. The model which was developed in Austria was later on
used and broadened in other countries like Germany, Switzerland,
The Netherlands. In 2009 The European Water Association held it
first workshop on methods and experience with benchmarking in
wastewater treatment in various European countries. The reports
from individual countries including the Czech Republic can be found
at www.EWA-online.eu.
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. července 2010. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně
tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
dokument a Implementační dokument. I když z těchto strategických materiálů vyplývají určité restrikce, lze říci, že škála projektů
a aktivit, které lze financovat z OPŽP, je velmi široká. Nicméně
příjem žádostí je regulován vyhlašováním výzev, a ty jsou s ohledem na cíle a priority programu věcně omezovány a redukovány
na určité typy projektů. Proto doposud nebyly v rámci Prioritní osy
1 vypsány výzvy na podoblasti podpory 1.1.2. Snížení znečištění
z průmyslových zdrojů a 1.1.4. Komplexní monitoring, určitá omezení byla i u projektů k zneškodňování komunálních odpadních vod.
Státní fond životního prostředí ČR zaznamenává obrovský zájem
žadatelů o získání podpory, především města a obce netrpělivě sledují vyhlašování dalších výzev. Na některé stavby jsou projektové
dokumentace připraveny řadu let, obsah žádosti se přizpůsobuje
vyhlašovaným výzvám.

Snížení znečištění vod
Stěžejní aktivitou oblasti podpory 1.1. Snížení znečištění vod
a celé Prioritní osy 1 je podoblast podpory 1.1.1. Snížení znečištění
z komunálních zdrojů. Jejím hlavním cílem je naplnění požadavků
Směrnice 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a závazku
ČR určeného přístupovou dohodou k Evropské unii. OPŽP je tedy
primárně zaměřen na řešení aglomerací nad 2 000 EO, tomu odpovídá
skladba výzev a charakter administrovaných žádostí. K této podoblasti
podpory bylo vypsáno 5 výzev, k polovině března 2010 je evidováno
296 žádostí na individuální projekty a 7 žádostí na velké projekty (nad
25 mil. EUR) schválených k financování. Z toho se 87 žádostí týká
aglomerací pod 2 000 EO (ležících v územích vyžadujících zvláštní
ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma
vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny), 216 žádostí
aglomerací nad 2 000 EO, z toho pak 59 žádostí řeší aglomerace nad
10 000 EO. Co se týče aglomerací nad 2 000 EO, projekty jsou většinou
zaměřeny na dostavbu kanalizačních systémů a intenzifikaci/rekonstrukci čistíren odpadních vod. S výstavbou nových čistíren odpadních vod o kapacitě nad 2 000 EO počítá 30 projektů. V některých
případech se jedná o náhradu stávajícího způsobu čištění odpadních
vod, příkladem jsou města Litvínov a Třeboň, ve kterých jsou odpadní
vody svedeny na nevyhovující čistírny průmyslových odpadních vod.
V dalších případech se jedná o stavbu čistírny odpadních vod o velikosti zhruba 2 000 EO v aglomeracích, které nebyly doposud řešeny, resp.
jsou nově zahrnuty do tzv. „Seznamu aglomerací“. Rekonstrukcí čistíren
odpadních vod nad 2 000 EO se zabývá 86 projektů. Navržená opatření
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Jak ochránit budovy
před záplavou
Povodně a přívalové deště se staly v posledních letech
vážným ohrožením našich domovů i životů. K minimalizaci
škod slouží jednak včasnější předpovědi a varování, jednak
další preventivní opatření, mezi které patří i účinné protipovodňové zábrany.
Při povodních dochází vlivem většího průtoku vody ke zvýšení hladiny řek či potoků a následnému zaplavení okolního území
včetně obytných a hospodářských objektů. Mezi nejčastější příčiny
patří dlouhotrvající nebo přívalové deště, kombinované například
s rychlým táním sněhu, zmrzlou půdou, nepropustným povrchem
nebo nasáklou půdou. Negativně působí také hromadění ledových
ker, nefunkční kanalizační systém a podobně. V posledních letech
se staly typickým jevem i tzv. bleskové povodně, způsobené silnými
přeháňkami spojenými s bouřkami. Ty ohrožují převážně obyvatele
v blízkosti vodních toků a nejčastěji se vyskytují v horách a oblastech se sklonitým terénem.
Mezi účinná preventivní opatření patří protipovodňové
zábrany, které se díky svojí ﬂexibilitě a rychlosti použití mohou
stát významným pomocníkem při ochraně obytných i průmyslových budov. Zatím jediným výrobcem na českém trhu je česká
ﬁrma JaP-Jacina,s.r.o. významný dodavatel venkovních bran
a sekčních vrat určených pro privátní i průmyslové využití. Firma
JaP-Jacina,s.r.o. vyvinula tyto speciální zábrany jako účinnou
ochranu před povodněmi.
Protipovodňová mobilní zábrana chrání objekt proti přívalovým dešťům a záplavám do výšky hladiny do 900 mm. Deska se
instaluje před příchodem povodně nebo přívalových dešťů tak, že
se sundá z místa, kde je uskladněna a instaluje se ručně do místa,
které je pro tuto instalaci doporučeno. Protipovodňová zábrana je
vytvořena ze speciálních hliníkových proﬁlů s panelem z ocelových
plechů vyplněným STYRODUREM (tvrzený polystyren). Po jejich

obvodu je speciální gumový těsnící proﬁl, který je
zakončen na jedné straně
automobilovým
ventilkem. Při použití se zábrana
zaaretuje na správném
místě bočními a podlahovými zástrčemi (u širších
zábran sloupky) a poté se
nahustí obvodový gumový
těsnící proﬁl na hodnotu
3 bary. V této chvíli je
zábrana aktivovaná a je
schopná odolat zaplavení do předepsané výšky hladiny. Po opadnutí vody se gumový těsnící proﬁl pomocí ventilku vyfoukne, zábrana se odaretuje, očistí a po vysušení se uskladní na určeném
místě. Natlakování gumového těsnícího proﬁlu se provádí pomocí
nožní hustilky s manometrem, který patří do standardního vybavení, případně je možné dodat kompresor s tlakovou nádobou nebo
přenosnou tlakovou nádobu s manometrem (za příplatek).
Dalším typem ochrany je stabilní protipovodňová zábrana, která je pevně spojena se stavebním otvorem, podobně jako například brány (na pantech nebo posuvné). Její použití je směřováno
do technicky náročnějších míst, jako jsou vjezdy do podzemních
garáží nebo jako brány do protipovodňových hrází. Tyto uzávěry
mohou být plně automatizovány a provozovány jako bezobslužné.
Nově také nabízíme protipovodňová vrata a dveře, vyrobené
z oceli, nebo hliníku.
Své výrobky jsme letos předvedli na Stavebním veletrhu v Brně,
kde je mohou shlédnout všichni zájemci ve stálé expozici výstaviště
ve venkovním bazénu. Čtenáře zveme na výstavu WATENVI k prohlídce našich výrobků.
Jan Říha,
JaP-Jacina,s.r.o.
vedoucí obchodního oddělení

Chraňte svůj majetek před povodněmi a přívalovými dešti.

VÝROBCE

JaP-Jacina,s.r.o.
Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště
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jsou různorodá, jejich účelem je především optimalizace kapacity ČOV
a zajištění likvidace sloučenin dusíku a fosforu v souladu s platnou
legislativou, dále pak zefektivnění zpracování kalů. Rozsah úprav většinou zahrnuje komplexní modernizaci a přestavbu všech čistírenských
objektů, někdy směřuje pouze do úprav biologické linky. O rozdílnosti
projektů hovoří i výše nákladů na daná opatření – náklady se pohybují
od min. hranice 5 mil. Kč do stamilionových hodnot.
Z OPŽP je alokovaná podpora i na opatření na Ústřední čistírně
odpadních vod pro hl. město Prahu a na obnovu a dostavbu kanalizačních systémů města Brna. Na oba tyto projekty byla podaná žádost
v rámci velkých projektů kontinuální 3. výzvy.
K 15. 3. 2010 činí alokace Fondu soudržnosti na projekty Prioritní
osy 1 schválené Řídícím výborem OPŽP 32,2 mld. Kč, na konci března
2010 bude rozhodnuto o dalších 41 žádostech, týkajících se „nevyřešených“ aglomerací nad 2 000 EO, podaných v rámci 12. výzvy.
Státní fond životního prostředí ČR zároveň administruje 13. výzvu
týkající se aglomerací pod 2 000 EO v územích vyžadujících zvláštní
ochranu. Na opatření v těchto obcích je vyčleněna částka 5 mld. Kč.
O podporu na výstavbu kanalizačních systémů a ČOV v těchto malých
obcích byl mimořádný zájem, během tří dnů byly podány žádosti
v kumulativní výši podpory z Fondu soudržnosti přes 10 mld. Kč. Vyhodnocení 265 akceptovaných žádostí bude ukončeno v dubnu 2010.
Ve výčtu schválených projektů nelze opominout 2 projekty podané
v rámci 6. výzvy, spadající do oblasti podpory 1.1.3. Snížení znečištění způsobující eutrofizaci, které představují výši podpory z Fondu
soudržnosti 153,1 mil. Kč.

Zlepšení jakosti pitné vody
Od vyhlášení 1. výzvy stála podpora projektů týkajících se zlepšení
dodávek pitné vody ve stínu oblasti podpory 1.1.1. Ne že by byla
tato oblast zcela opomenuta, ale pro podání žádostí byly přijatelné
pouze projekty řešící komplexně zásobování pitnou vodou a likvidaci
odpadních vod v dané lokalitě. Doposud bylo schváleno k financování
30 projektů řešících vybudování vodovodní sítě. Až na podzim 2009
byla vypsána výzva umožňující podání samostatných žádostí na vodárenské projekty, z 69 podaných žádostí bylo akceptováno 63 žádostí.
Výsledek posuzování žádostí bude znám na konci června 2010. Detailní skladba podaných žádostí ještě není zcela analyzována, lze však
konstatovat, že většina projektů se týká intenzifikací a rekonstrukcí
úpraven vody a posílení vodovodních přivaděčů.
Jak přispět k nejúčelnějšímu čerpání finančních prostředků? K dnešnímu dni je v rámci OPŽP administrováno 670 žádostí týkajících se
kanalizačních a vodovodních systémů, z toho je necelá stovka projektů ve fázi vlastního provádění. Většinu projektů tedy čeká dopracování
realizační projektové dokumentace nebo dokumentace pro stavební
povolení. Jak již bylo zmíněno, řada projektů byla připravena již před
několika lety. S ohledem na časový odstup mohou být navržené technologie nevyhovující. To se týká především oblasti odpadních vod,
kde je třeba vzít v potaz požadavky vyplývající ze změny legislativy
– novelizaci vládního nařízení 61/2003 Sb. Je důležitě, aby k optimalizaci technologických postupů došlo ještě před vyhlášením výběrového
řízení na zhotovitele stavby. Změny stavby po uzavření tendru mohou
znamenat zásadní změnu zadávacích podmínek. Vzhledem k podmínkám financování z fondů Evropské unie by pak nebylo možné změnu
koncepce akceptovat, a tím by se dostal příjemce podpory do patové
situace. Apelujeme tedy na odbornou veřejnost, aby na toto hledisko
byl při přípravě projektů brán zřetel.
Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní je opatřena nezanedbatelnou alokací ve výši 250,156 mil EUR. Dělí se na dvě podoblasti
podpory, které se svým zaměřením významně liší.

Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany
V rámci této podoblasti podpory jsou podporovány zejména systémy předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby
a varovné a výstražné systémy ochrany před povodněmi. Za tímto
popisem opatření si lze představit komplexní řešení protipovodňové
ochrany obnášející například instalaci zařízení s dálkovým přenosem
informací sledujících průtoky nebo výšku vodní hladiny ve vodních
tocích nebo instalaci varovného a informačního systému obyvatel,
který je vhodným nástrojem pro včasné varování obyvatel před blížící
se povodní. Tyto systémy umožňují identifikaci a přenos varování
v případě povodňových stavů ve velmi krátkém čase.
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Dále je v rámci této podoblasti podpory poskytována podpora na
zpracování digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí
a povodňovém riziku a digitálních povodňových plánů. Digitální
povodňový plán je následně k dispozici nejen členům povodňových
komisí obcí, měst, krajů a dalším subjektům, ale je v příslušné verzi
dostupný na webu také široké veřejnosti. Tento zdroj umožňuje každému občanovi seznámit se s rozsahem ohroženého území, plánovanými
opatřeními na omezení škod při povodni a základními kontaktními
informacemi povodňových orgánů.
Podpora je poskytována rovněž na vypracování podkladů pro následnou realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření. Důležitá
informace pro potenciální žadatele z této oblasti podpory je, že minimální způsobilé výdaje projektu musí být alespoň 400 tis. Kč. Žadateli
o podporu mohou být zejména municipality, státní a veřejné organizace
a nepodnikatelské subjekty. V rámci této podoblasti proběhly dosud dvě
výzvy, ve kterých bylo podpořeno 23 projektů. Díky rozsáhlé informační
kampani a sérii seminářů, kterou organizovalo Ministerstvo životního
prostředí ČR, lze do budoucna očekávat razantní zvýšení zájmu, což
potvrzují údaje z právě probíhající 14. výzvy OPŽP.

Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě
blízkých protipovodňových opatření
V rámci této podoblasti podpory je kladen důraz na realizaci protipovodňových opatření prostřednictvím úprav koryt vodních toků
a niv, které jsou ovšem realizovány tzv. přírodě blízkým způsobem.
Tzn., že se v žádném případě nejedná o budování přehrad, jezů nebo
vysokých hrází kolem koryt vodních toků. Záměrem je podpořit
zejména vytváření retenčních prostorů, úplné nebo alespoň částečné odstranění opevnění koryt, vytvoření mírnějších sklonů břehů,
obnovu meandrů, tvorbu nebo obnovu postranních ramen vodních
toků apod. Tato opatření je možné realizovat v současně zastavěných
územích obcí, v případě, kdy to charakter akce vyžaduje, je možný
přesah do nezastavěného území.
Uvnitř i mimo zastavěná území obcí je možno podpořit realizaci
poldrů nebo soustav poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3/s revitalizací toků a niv v zátopě. Minimální způsobilé výdaje projektu
v této oblasti podpory musí být 1 mil. Kč, maximální do 150 mil. Kč.
Žadateli o podporu mohou být zejména municipality, státní a veřejné
organizace a nepodnikatelské subjekty. Doposud byly v rámci jedné
vyhlášené výzvy podpořeny 2 projekty, do budoucna lze opět očekávat
nárůst počtu i rozsahu předkládaných projektů.
Ing. Ivana Vráblíková
e-mail: Ivana.Vrablikova@sfzp.cz, tel.: 267 994 345
Ing. Michal Slezák
e-mail: Michal.Slezak@sfzp.cz, tel.: 267 994 420
Státní fond životního prostředí ČR,
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

Dead or living water? (Vráblíková, I.; Slezák, M.)
Key words
Operational Program for the Environment – priority axis – State
Environmental Fund of the Czech Republic – allocation – water pollution – water quality – flood protection – water flow
Currently, the Operational Program for the Environment for the period of 2007–2013 in water management is an important economic tool
to achieve a higher quality of surface and groundwater, to improve the
quality of drinking water for people, and of the water treatment system
in the countryside. Managing documents – program and implementation documents – are modified by the range of supported actions and
by specific conditions for granting support. Even if certain restrictions
result from these strategic materials, we can say that the great variety
of projects and activities could be funded by the OPŽP. However, the
receipt of applications is determined by the declared calls, and those
are limited in regards to the objectives and priorities of the program
and restricted to certain types of projects.
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. července 2010. 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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P. Novak, V. Guynot, A. Jeffrey, D.E. Reeve: Hydraulic
Modelling – an Introduction, Principles, methods and
applications
Vydal Spon Press, Taylor & Francis, 2010, 616 stran, vázané vydání
100 GBP, brožované vydání 35 GBP.
www.tandfbuiltenvironment.com.
V lednu tohoto roku vyšlo pozoruhodné vědecké dílo renomovaných univerzitních profesorů z Velké Británie a Francie, které poprvé
souborně pojednává o základech, metodách
a aplikacích hydraulického výzkumu v oblasti
vodního stavitelství a hospodářství. Vedoucí
autorského kolektivu prof. Ing. Dr. Pavel Novak,
DrSc., emeritní profesor University of Newcastle
upon Tyne ve Velké Britanii, který byl do roku
1967 dlouholetým vědeckým pracovníkem
Výzkumného ústavu vodohospodářského
v Praze a do roku 1968 ředitelem Ústavu pro
hydrodynamiku ČSAV, je dodnes předním konzultantem a recenzentem v oblasti výzkumu klíčových hydrotechnických a hydroekologických
staveb v České republice.
Autoři v této publikaci vycházejí ze současného pojetí hydraulického výzkumu, který se
v posledních desítiletích vyvinul v speciální
obor, v němž se ke zkoumání složitých hydrodynamických jevů a komplexnímu řešení
vodohospodářských problémů využívá prostředků fyzikálního a matematického modelování, resp. jejich vhodných kombinací, často
doplňovaných vybranými soubory experimentů
ve skutečnosti.
Problematika hydraulického výzkumu je
systematicky pojednána ve třinácti kapitolách,
z nichž prvních šest kapitol je věnováno teorii,
principům a metodám matematického a fyzikálního modelování, zatímco následujících
devět kapitol zahrnuje aplikace při modelování
systémů otevřených koryt, proudění v tlakových
potrubích, odvodňovacích systémů, ústí řek do
moří, pobřežních a příbřežních staveb a hydrotechnických staveb.
V první úvodní kapitole jsou především definovány dále používané základní pojmy, jako fyzikální, hydraulický, aerodynamický
a analogový model, matematický, numerický a počítačový model,
hydroinformatika, hybridní modelování apod.
V druhé kapitole jsou popsány teoretické základy matematického
modelování proudění vody – obyčejné diferenciální rovnice včetně
počátečních podmínek a struktury jejich řešení, parciální diferenciální
rovnice, jejich klasifikace (hyperbolické, parabolické, eliptické rovnice
a jejich systémy), vliv počátečních a okrajových podmínek na řešení.
Podrobně je popsána často používaná metoda charakteristik.
V navazující třetí kapitole je uveden přehled hlavních numerických
metod používaných při hydraulickém modelování. Vedle klasických
metod řešení soustav algebraických rovnic a numerického řešení
obyčejných diferenciálních rovnic je hlavní pozornost věnována metodám numerického řešení soustav parciálních diferenciálních rovnic,
především metodě konečných diferencí pro parabolické, hyperbolické
a eliptické soustavy rovnic.
Čtvrtá kapitola obsahuje souhrn základních pojmů a rovnic, definujících proudění vody v potrubích a otevřených korytech se zaměřením na jejich použití při matematickém a fyzikálním modelování.
Kromě základních rovnic ustáleného a neustáleného proudění jsou
zde uvedeny i vztahy charakterizující vírové proudění, turbulenci,
místní ztráty, rázové vlny, vlny od větru a pohyb sedimentů, jakož
i vztahy definující některé případy kvality vody a proudění směsi
vody a vzduchu.
Pátá kapitola je věnována systematickému výkladu teorie podobnosti mezi modelem a prototypem jako základu výzkumu na fyzikálních
modelech. Nejdříve jsou uvedeny obecné metody dimenzionální
analýzy. Poté jsou odvozeny základní zákony mechanické podobnosti v hydrodynamice jednak pomocí dimenzionální analýzy, jednak
pomocí rovnic Navier-Stokesových. Pro jednotlivé druhy převládajících sil jsou odvozeny přibližné zákony podobnosti (Froudeův, Rey-
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noldsův, Weberův, Machův) s uvedením odpovídajících limitujících
podmínek. Připojena je stať o různých typech analogových modelů
Šestá kapitola obsahuje stručný výčet zařízení a prostředků používaných při hydraulickém modelování – základních i speciálních laboratorních zařízení, hlavních typů modelů, jejich konstrukčního řešení
a metod měření hydraulických parametrů. Připojena je i informace
o dostupných prostředcích matematického modelování.
Nejrozsáhlejší sedmá kapitola je věnována problematice modelování
proudění v systémech otevřených koryt. Po matematickém popisu
proudění v otevřených korytech je pozornost zaměřena zejména na
tvorbu numerických modelů těchto systémů s použitím různých
metod řešení soustav rovnic popisujících daný
jev, včetně definice okrajových podmínek.
Vysvětleny jsou principy 1D, 2D a 3D modelů
a simulace modelování průlomových vln.
Z oblasti fyzikálního modelování proudění
v otevřených korytech je vedle příkladů použití
hydraulických modelů uveden i příklad řešení
na aerodynamickém modelu.
V osmé kapitole jsou pod názvem enviromentální modelování systémů otevřených koryt
popsány matematické modely transportu ve
vodě rozpustných látek, transportu sedimentů
i kvality vody. Pro fyzikální modelování morfologických procesů jsou uvedeny podmínky
podobnosti s vybranými příklady konkrétních
výzkumů.
Devátá kapitola zahrnuje matematický popis
ustáleného proudění v síti tlakových potrubí
s metodami jeho numerického řešení. Zvlášť
podrobně je analyzován jev hydraulického
rázu, jeho řešení pomocí metody charakteristik
i výkyvy hladin ve vyrovnávacích komorách.
Pro fyzikální modelování těchto jevů jsou uvedeny podmínky podobnosti
Desátá kapitola je věnována problematice
modelování městských kanalizačních soustav.
Kromě matematického popisu různých případů
proudění, jsou zde uvedeny principy numerického řešení včetně příkladů simulací.
Následující kapitoly pojednávající o modelování ústí řek do moří a pobřežních a příbřežních
staveb a procesů se vymykají z obvyklé sféry
profesního zaměření našich odborníků v oblasti vodního stavitelství,
nicméně přinášejí zajímavé informace o řešení těchto problémů.
V poslední třinácté kapitole je dokumentována nezastupitelná role
hydraulického výzkumu při navrhování hydrotechnických staveb,
jejich optimální funkce a ekonomicky i ekologicky příznivého řešení.
Podrobně jsou analyzovány otázky optimálního dispozičního řešení, průtokové kapacity, nadkritického proudění, problémy aerace,
kavitace, tlumení kinetické energie, eroze v okolí objektů, tvorby
vírů, turbulence, hydrodynamického namáhání konstrukcí a vibrací.
Uvedené příklady výzkumů dokumentují efektivnost hybridního
modelování, pozůstávajícího z teoretické analýzy problému, kombinace matematického a fyzikálního modelování a ověření dosažených
výsledků ve skutečnosti.
Je třeba poznamenat, že v knize lze nalézt i příklady některých
významných hydraulických výzkumů, realizovaných v České
republice pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G.
Masaryka v Praze.
Hydraulický výzkum dnes tvoří neoddělitelnou součást investiční
a projektové přípravy všech důležitějších vodohospodářských staveb,
vyžadující přímou spoluúčast pracovníků projektových a provozních
organizací. Proto je spis určen nejen vědeckým pracovníkům v oboru
hydraulického výzkumu, ale i všem vodohospodářským odborníkům
pracujícím v oblasti rozvoje, projekce a provozní praxe. Neocenitelným průvodcem je i pro studenty v tomto oboru.
Publikace by proto vzhledem k svému významu neměla chybět
nejen v knihovnách vysokých škol, výzkumných ústavů a institucí
příslušného zaměření, ale měla by se dostat i do rukou odborníků
z oblasti projekčních a investorských organizací i ministerstev, které
mají na starosti přípravu a realizaci všech vodohospodářských a hydroekologických staveb.
prof. Pavel Gabriel
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Nové aspekty v řízení
kanalizací a ČOV –
kanalizační dispečink
Břeclavsko
Jiří Kašparec
Klíčová slova
centrální dispečink – řízení stokových sítí a ČOV – Břeclavsko

Souhrn

Cílem článku je seznámit čtenáře s moderními postupy používanými
v ČR při automatizaci v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Tyto
postupy byly v minulosti dostatečně teoreticky popsány například
v pracích [1, 2 a 3]. Stávají se tyto postupy součástí běžné praxe provozovatelských společností v ČR? A pokud ano, tak jakým způsobem?
Odpověď na tyto otázky je zde dokumentována na konkrétním příkladu instalace centrálního kanalizačního dispečinku na Břeclavsku.
u

Projekt „Břeclavsko“
Na Břeclavsku bylo za poslední léta vybudováno množství čistíren
odpadních vod a nemalé prostředky byly investovány i do modernizace stokové sítě a jejích technologických objektů. Zcela zásadním
pro tento region je projekt „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“. Tento projekt je
zaměřen na vybudování a rekonstrukci stokových sítí a ČOV v Břeclavi, Podivíně, Mikulově, Valticích, Lednici, Hustopečích, Velkých
Pavlovicích, Kobylí a Pohořelicích a dále modernizaci úpravny vody
v Lednici. Jeho prvořadým cílem je zajistit, aby způsob odvádění
a čištění odpadních vod byl v souladu s příslušnými předpisy ČR a EU
a aby do konce roku 2010 byla naplněna Směrnice o čištění městských
odpadních vod č. 91/271/EHK.

Rozhodnutí o vybudování centrálního kanalizačního
dispečinku (CKD)
Vzhledem ke zkušenostem s provozováním stávajících vodárenských
dispečinků na Břeclavsku bylo rozhodnuto, že princip
centrálního dispečinku bude použit i u stokových
sítí a ČOV. Nezbytnou podmínkou byla pochopitelně
instalace respektive modernizace prostředků místní
automatizace na jednotlivých objektech a zajištění
datových přenosů z objektů na ČOV a následně na
centrální kanalizační dispečink.
Hlavním důvodem pro vybudování CKD byla potřeba zkvalitnění řízení provozu ČOV a kanalizační sítě na
území bývalého okresu Břeclav. Slovem „zkvalitnění“
je míněno zejména zvýšení spolehlivosti funkce jednotlivých technologií, zkrácení reakčních dob v případě
poruch na technologických zařízeních a v neposlední
řadě také snížení provozních nákladů.
Z provozního hlediska se prozatím jeví nejdůležitější požadavek na zkrácení reakčních dob
v případě závady na technologických zařízeních.
Na většině ČOV je obsluha přítomná 8 hodin denně nebo méně. Pokud dříve na technologickém
zařízení vznikla porucha v nepřítomnosti obsluhy,
byla zjištěna až při následující kontrole. To mohlo
znamenat v lepším případě (pokud se zde vůbec
o „lepším“ případu dá hovořit) zhoršení čisticího
efektu ČOV nebo vznik škody na majetku provozovatele. V horším případě vznikaly škody na cizím
majetku. U čerpacích stanic bylo toto nebezpečí ještě
znásobeno rizikem přetečení akumulačních nádrží
a zaplavením občanské a podnikatelské zástavby
a s tím souvisejícím způsobením škod.

stanic odpadních vod (ČSOV). Největší počet čerpacích stanic je
napojen na ČOV Pohořelice (celkem 11 ČS) a Břeclav (7 ČS). V regionu, který bude pokryt dispečinkem, žije přibližně 125 tis. obyvatel,
z nichž je 51% napojených na stokovou síť. Její celková délka dosahuje
230 km (obr. 1).
Systém byl uveden do provozu na podzim roku 2009. Klíčové
objekty, tedy ČSOV a ČOV, byly osazeny prostředky místní automatizace a dálkového přenosu dat. Z ČSOV jsou aktuální provozní data
přenášena na příslušnou ČOV. Na jednotlivých ČOV jsou umístěny
podružné dispečinky, které slouží k monitorování stavu příslušných
čerpacích stanic, a samozřejmě i technologie dané ČOV. Operátor je
běžně informován o provozu čistírny a stokové sítě pomocí mimik
s technologickými schématy zobrazenými na monitoru. Pro vyhodnocování provozních dat lze použít grafy s průběhy okamžitého i průměrného průtoku za uživatelsky definované období. Samozřejmou
součástí je systém logování důležitých událostí a alarmování podle
uživatelsky definovaných parametrů.
Z jednotlivých ČOV se na CKD přenášejí jen vybrané informace.
Toto řešení má několik výhod, které vedou k investičním i provozním
úsporám:
• Je možné využít vysoce spolehlivou rádiovou datovou síť s nižší
přenosovou kapacitou. Tato síť je modulární a umožňuje tak změnu
konfigurace nebo rozšíření o další objekty v budoucnu.
• Není nutné na CKD pořizovat licence na velký počet signálů.
• Operátor na CKD se nezabývá přímo řešením případných problémů
vzniklých na jednotlivých ČOV. Za ně je zodpovědná obsluha ČOV,
která také zná dobře místní technologie a může včas adekvátně reagovat na případné mimořádné události. V případě krizové situace se
ovšem operátor CKD o problému dozví (například pomocí alarmů)
a může na ni také reagovat.

Specifika CKD Břeclavsko
Každý vodohospodářský dispečerský systém je do značné míry unikátní dílo. Mezi nejdůležitější důvody tohoto stavu patří především:
• Různá úroveň technických znalostí angažovaných pracovníků
provozovatele. Tento fakt způsobuje vysokou odlišnost požadavků
provozovatele na funkčnost systému, a to již od stádia zpracování
zadávací dokumentace.
• Existence nebo absence původního řídicího systému a případné
požadavky provozovatele na jeho integraci do nového dispečerského
systému.
• Řetězení dodavatelů a subdodavatelů. Toto způsobuje často nemalé
potíže při komunikaci mezi jednotlivými subdodavateli a provozo-

Současný stav kanalizačního dispečinku
Břeclavský centrální kanalizační dispečink pokrývá celkem 12 ČOV a 38 na ně napojených čerpacích
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Obr. 1. Schéma vodárenského a kanalizačního
řídicího systému Břeclavsko
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vatelem i mezi subdodavateli vzájemně při celkem pochopitelné
strategii, kdy si každý hájí zejména své zájmy.
Kombinace těchto faktorů je téměř pokaždé jiná, a to tedy činí každý
dispečerský systém unikátem. Budeme-li posuzovat výše uvedené
faktory na případu CKD Břeclavsko, můžeme vytvořit jeho následující
charakteristiku:
• Instalaci řídicích systémů předcházela zásadní modernizace technologií na ČOV a příslušných čerpacích stanicích.
• Došlo k vytvoření řetězce dodavatelů. Generálním dodavatelem je
stavební firma, jeho subdodavatel pokrývá komplet elektro práce
včetně místního řídicího systému a další subdodavatel řeší datové
přenosy a dodávku dispečerského systému.
• Na jednotlivých ČOV je nahrazován starší dispečerský systém. To
má výhodu v tom, že obsluha má představu, která data a funkce
požaduje, a které ne. Je také ale zřejmé, že přeškolení z jednoho
systému na druhý může být obtížnější než zaškolení nezkušeného
uživatele.
• Centrální kanalizační dispečink je budován zcela nově, bez historické návaznosti.
• CKD nemá žádnou vazbu na centrální vodárenský dispečink.
Vybraná data z obou systémů budou ovšem dostupná přes stávající informační systém provozovatele. Zde se střetávají dva různé
přístupy k centrálnímu řízení vodohospodářských sítí – oddělený
vodárenský a kanalizační dispečink, a naopak jejich plná integrace
do jednoho dispečinku. Výhodou stávajícího řešení je, že oba dispečinky jsou postaveny na stejném systému SCADA SCX, a není
tedy do budoucna vyloučena jejich integrace při relativně nízkých
investičních nákladech.
• Obsluhu CKD Břeclavsko tvoří v normální pracovní době jeden
dispečer a v jeho nepřítomnosti je za tuto činnost zodpovědná
nepřetržitá obsluha ČOV Břeclav. Díky systému alarmů a možnosti
jejich uživatelského nastavování se dá předpokládat, že tento způsob práce bude pro potřeby provozovatele dostačující (obr. 2).

Možnosti využití do budoucna
Dispečink ve vodohospodářské společnosti je dynamický systém,
který se rozvíjí v čase a prostoru dle potřeb provozovatele a uživatelů.
Musí reagovat na změny jak ve vodárenském, tak i kanalizačním sektoru. Jako dynamický proces však musí být pod kontrolou uživatele,
který si dokáže sám, jako vodohospodářský odborník, provádět příslušné změny, doplňky a rozšiřování systému. Proto je důležité, aby
systém dispečinku byl plně uživatelsky přístupný, aby umožňoval
práci a příslušné změny v reálném čase dle potřeb provozovatele.
Tento faktor je jedním z klíčových momentů efektivního využívání
systému řízení ve vodohospodářských společnostech. Lze jen dodat,
že systém CKD Břeclavsko tyto uvedené požadavky splňuje, a má tak
předpoklad stát se klíčovým a nepostradatelným pracovním nástrojem
nebo zdrojem informací v rámci celé provozovatelské společnosti.
Dá se předpokládat, že v blízké budoucnosti vzniknou požadavky na
další funkce systému, které přímo nesouvisejí s dispečerským řízením.
Tyto funkce nejsou momentálně požadovány, vzhledem k relativnímu
„mládí“ projektu. Příslušní uživatelé odpovědní pracovníci tak ještě
neměli možnost seznámit se detailně s možnostmi systému. Následující body tedy mohou sloužit jako inspirace či jako vodítko k co
nejefektivnějšímu využívání CKD:

Evidence provozních údajů

Požadavky na ni vyplývají ze zákona č. 274/2001 Sb. a týkají se:
• výkresové dokumentace;

• plánu kontrol míry znečištění odpadních vod;
• provozního deníku;
• provozního řádu.
Požadované dokumenty specifikují podrobně vyhlášky k vodnímu
zákonu a jejich přílohy. Uvedený zákon ani prováděcí vyhláška neukládá však podobu a formát provozního deníku, pouze předepisuje
obsah a formu. Kromě kontrolních a reportovacích funkcí tak může
provozní deník sloužit i jako zdroj informací pro přípravu dalšího
rozvoje provozu ČOV.

Automatizovaná distribuce vybraných dat subjektům mimo
společnost

Příkladem může být vodoprávní úřad, jemuž jsou předávány vybrané údaje z provozní evidence pomocí předepsaného formuláře (viz
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb).
Z vybraných údajů jsou zde uvedeny ty, které mají původ v řídicím
systému ČOV a stokové sítě:
• vypouštěné odpadní vody do stokové sítě (tis. m3);
• odpadní vody vypouštěné stokovou sítí přímo do vodního recipientu (tis. m3);
• odpadní vody odvedené stokovou sítí na ČOV (tis. m3);
• množství vypouštěných odpadních vod do vodního recipientu
(tis. m3);
• spotřeba elektrické energie (MWh).
Další ekonomické a technické údaje jsou uloženy v podnikovém
informačním systému:
• celkové poplatky za vypouštění odpadních vod (tis.Kč);
• náklady na 1 m3 odvedených odpadních vod (Kč/m3);
• stočné celkem (tis.Kč);
• počet obyvatel bydlících v katastrálních územích odkanalizovaných
na ČOV (tis.);
• počet obyvatel připojených na ČOV (tis.);
• celkové poplatky za vypouštění odpadních vod z ČOV (tis. m3);
• využití a zneškodnění kalu (t sušiny/rok).
Sloučením údajů z řídicího systému a podnikového informačního systémů mohou být elektronicky, převážně zcela automaticky
sestavovány formuláře podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. Údaje v nich
obsažené jsou určeny dalším útvarům vodárenské společnosti.
Mechanismus tvorby takových formulářů včetně náležité verifikace
vstupních a výstupních údajů je obvykle zpracován ve spolupráci
s provozovatelem.
Všechny výše uvedené požadavky jsou zakotveny v normě ČSN
EN 12255, část 12: Automatizovaný systém řízení. S touto normou
byli účastníci čistírenských konferencí a seminářů v minulosti již
seznámeni, např. v práci [3].
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Main purpose of the article is to describe up-to date procedures
of control of sewage waters technology. These procedures have been
in details described in past, for example in articles [1], [2] a [3].
Have these procedures become a part of common practices in water
companies in Czech republic? If yes, which way? Answer for these
questions is in this article demonstrated on the example of installation central sewage control room in Břeclavsko region.
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Náš závazek životnímu prostředí

Mechanické předčištění odpadních vod – kompaktní
řešení zaměřená na zákazníka

Spojené národy vyhlásily desetiletí 2005 až 2015 dekádou pro kampaň „Voda je život“. Takto chce OSN upozornit na celosvětové problémy
s vodou a na nutnost jejího důsledného využívání. Jsme si vědomi toho,
že sami nemůžeme tyto problémy vyřešit, chceme ale přispět k jejich
řešení, nabídnout koncepce a vytvořit produkty, které pomohou přiblížit
se cílům vyhlášené dekády pro vodu. Při všech koncepcích využití
a čištění vody ve střední Evropě můžeme vzcházet z toho, že zde voda
primárně nikdy nebyla nedostatkovým zbožím. Ale pro všechny oblasti,
kde převládá nedostatek vody, musí být vyvinuty nové koncepce, které
umožní znovuvyužití vody po adekvátní úpravě. Nová řešení, přizpůsobená podmínkám toho kterého regionu, jsou nutná a jsou pro nás
výzvou. Proto vyvíjíme nová řešení a produkty.

Mechanické čištění odpadních vod ve všech variantách je pro nás
ústředním tématem, protože představuje základ pro všechny pokračující
procesy čištění. Nabízíme zařízení pro všechna průtočná množství a pro
téměř všechny stupně odlučování, díky různým rozměrům průlin až po
nejjemnější čištění, jako je dnes využití membránových technologií.
Pro shrabky oddělené z odpadní vody nabízíme produkty a řešení,
umožňující nakládání s nimi.
V technologii odlučování a následného zpracování písku máme rozsáhlé zkušenosti a nabízíme mnoho variant technologických postupů,
přizpůsobených konkrétním požadavkům. Z odpadu se tak může stát
dále použitelný materiál.

Vědění a know-how: naši spolupracovníci

Kalové hospodářství

Rozmanitost úkolů, které musíme řešit, vyžaduje velký rozsah vědomostí i řemeslné zručnosti. To je základem a zárukou kvality našich
služeb a našich výrobků.
Nasazení a dovednost našich spolupracovníků je výchozí základnou a zaručuje splnění těch nejvyšších nároků, které klademe sami
na sebe, a úkolů, jejichž řešení od nás právem vyžadují a očekávají
naši zákazníci.
To, že naši spolupracovníci vytvářejí jeden tým, je nutností pro naši
orientaci na zákazníka. To vytváří nové možnosti na trzích, ale také
nové výzvy pro naši organizaci.

Mechanická předpříprava, zahušťování, odvodňování, doprava,
sušení, technické zhodnocení – všechny postupy z jedné ruky.
Nakládání s kaly je ústředním tématem celé technologie čištění
odpadních vod. Náš výrobní program pokrývá všechny stupně zpracování kalů. Nabízíme různá zařízení k čištění kalů od nežádoucích
hrubých nečistot a vláken, ale také strojní zahušťování a odvodňování kalů pro redukci objemu kalu, tak abychom vždy navrhli našim
zákazníkům optimální řešení.
Anaerobní zpracování kalů ve vyhnívacích nádržích je známý
a široce rozšířený postup k získávání energie z kalu ve formě bioplynu.
Vyvinuli jsme technologii, která umožňuje jednoduchým způsobem
lépe energeticky využívat anaerobní stabilizaci kalu.
Poslední stupně nakládání s kaly, sušení a termické zhodnocení,
řešíme dvěma postupy. Solárním a pásovým sušením, se kterými
můžeme navrhnout správné řešení podle požadovaného množství
zpracovávaného kalu a disponibilních zdrojů energie.

Výzkum, vývoj, výroba, prodej, servis –
efektivní spojení
Kombinace všech stupňů výzkumu a vývoje přes výrobu, prodej a servis je podstatou silného potenciálu firmy. Jsme tak schopni decinovat
problémy, vypracovat pro ně řešení, nabídnout je na trhu a poskytnout
je zákazníkovi s nejvyšší mírou záruky funkčnosti. Samozřejmostí je
spolupráce s vědci, vysokými školami a výzkumnými ústavy. Tak jsou
stále vyvíjeny produkty a zařízení, přizpůsobené požadavkům trhu.
Přitom jsou vyvíjeny nové koncepce, týkající se celého koloběhu vody
a aktuálních témat jako recyklace vody a její znovuvyužití. Naší hlavní
úlohou je, aby tato řešení přinesla užitek zákazníkovi.

Kompletní program výrobků a služeb – řešení
pro individuální požadavky
Našim cílem je nabídnout kompletní sortiment strojů a zařízení pro
celý technologický proces. Naše výrobky jsou koncipovány s cílem
optimálního užitku pro zákazníka a pro ochranu životního prostředí.
Dále na naše stroje a zařízení zabezpečujeme komplexní servis.

Dočišťování odpadních vod – inovativní technologie –
sedimentace, filtrace, membránová technika
Abychom mohli využívat znovu upravenou odpadní vodu, šetřit
pitnou vodu, a tím chránit životní prostředí, musíme vyvíjet odpovídající technologie a optimalizovat je pro denní využívání.
Tradiční, ale optimalizované usazovací nádrže přicházejí s výkonnými filtračními zařízeními, která umožňují nejvyšší kvalitu vody na
odtoku a tvoří tak základ pro zásobování pitnou vodou a dočišťování
odpadních vod. Nitrifikace a denitrifikace v pískových filtrech jsou
stejně tak málo výjimkou jako vícestupňová provedení.
Membránové bioreaktory představují nové milníky v čištění
odpadních vod. Nejvyšší kvalita čištění, bezproblémového znovuvyužití a nejmenší možné nároky na plochu pomáhají řešit problémy
s vodou.
Tato technologie se plynule vyvíjí a optimalizuje a je již dnes
schopná být při důsledném využití všech možností ekonomicky
rovnocenná starším systémům co do nákladů na pořízení a provoz.
Přitom se zaměřujeme na všechny průtočné alternativy, od jednotlivých domácností přes decentralizovaná malá a střední zařízení po
velké centrální čistírny a úpravny.

Decentralizované nakládání s odpadními vodami
Jedním z hlavních cílů systému DeSa/R® je upravit odpadní vodu
tak, aby mohla být bez problémů využita k zavlažování a zkvalitnění
půdy v zemědělství. Toto uzavření koloběhu vody v malém prostoru
pomocí jednoduchých technologií s malými náklady je názorně
vybudováno u správní budovy v Berchingu. V rámci konceptu Huber
ReUse se odděleně zachycují žlutá voda (neředěná moč) a hnědá voda
(fekálie a voda ze splachování toalet) pomocí pisoárů bez splachovací
vody a NoMix toalet. Odpadní voda není považována za odpad, ale
za sekundární surovinu pro získání hodnotné provozní vody, hnojiva
a energie. V tomto smyslu představuje HUBER SE nové technologie
a zajišťuje si jejich vývojem a zkoušením spojení na budoucí trhy.
Doskočil Boris
HUBER CS spol. s r.o.
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Nasadíme Brouka
Poslední dobou se setkávám stále častěji s požadavky na vystrojení
hrubého předčištění malých komunálních ČOV (cca do 10 000 EO).
Hrubému předčištění je ve většině případů předřazena čerpací jímka. Nátok na česle bývá tedy čerpaný. Pokud neuvažujeme o nějaké
variantě integrovaného hrubého předčištění, požadavky na jemné
česle pro tento případ by byly asi následující: dostatečný výkon při
malých rozměrech, plně automatický provoz, nejlépe bezúdržbový
a pořizovací cena podobná česlím ručním.
Ideálního stavu nelze dosáhnout, avšak vývoj se ubírá tímto směrem
a IN-EKO TEAM vyvíjí stále. Navrhli jsme takový systém čištění česlic,
který téměř dokonale vyhovuje požadavku na bezobslužný a bezúdržbový provoz. Tento systém byl nejprve použit v Multifunkčním zařízení, kterých je již několik úspěšně provozováno v ČR i v zahraničí.
Na stejném principu jsou založeny i nejmenší jemné česle IN-EKO
zvané „Brouk“ (Kruhové prutové česle).
Jedná se o zcela jednoduchý systém stíraných prutů. Kouzlo česlí
spočívá v tom, že je nelze ucpat, nebo zanést obávanými nečistotami,
především vlasy a jinými vlákny. Způsob uchycení a stírání prutů
tento stav přímo vylučuje. Pokud tedy nedojde k výpadku elektrické energie nebo k jiné nečekané události, česle pracují bezchybně
a hlavně spolehlivě. Opotřebení je vystaven pouze stírací kartáč,

který se spíše tvarově přizpůsobí, než opotřebí. Jeho výměna je však
nesmírně snadná.
Za zmínku stojí i další funkce, která u nabízených česlí podobné
kategorie dosud chyběla. Jde o havarijní přepad, který zajistí průtočnost i za zmíněných nečekaných událostí.
Nasadíme-li na některou ČOV Brouka, provozovatel bude překvapen jeho nenápadností a pracovitostí. Investor pak jistě ocení finanční
stránku Brouka, která v poměru cena – výkon je výrazně příznivá.
V předchozí části jsem
zmiňoval „Multifunkční
zařízení“. Někdy investor
požaduje na takto malých
čistírnách stroj, který
spojí funkci jemných česlí a dalších nezbytných
prvků hrubého předčištění. Toto integrované
předčištění jsme nazvali
Multifunkční zařízení.
Od takového stroje
se očekává bezúdržbový provoz. Na malých
ČOV zpravidla není stálá obsluha a instalované zařízení je nuceno si
vystačit samo. Proto se v Multifunkčním zařízení ukrývá pracovitý
Brouk, čímž jsou zmíněné podmínky provozu zajištěny. A v případě
potřeby je zde opět havarijní přepad.
Možnosti přizpůsobení Multifunkčního zařízení jsou značné. Na
čistírně může pracovat naprosto jednoduchý stroj, který jen z vody
odstraní nečistoty, plovoucí nečistoty i sedimenty a všechen tento
materiál vyhrne do kontejneru. Jiná varianta Multifunkčního zařízení
separuje písek a sedimenty od ostatních nečistot. Zařízení může být
vybaveno celou řadou inovativních prvků, například vlastním zdrojem
proplachové vody.
Vývoj se nikdy nezastaví. Avšak někdy je třeba se vrátit a podrobit
přetechnizované a převyvinuté zařízení takovému řešení, které věc
zjednoduší. Touto cestou se vydal i Brouk.
Ing. Jan Bednář
IN-EKO TEAM
jan.bednar@in-eko.cz

Brouk
Typové označení

QMAX [l/s]

Typové označení

Multifunkční zařízení
lapání štěrku lapání písku
shrabky zvlášť

příkon [kW]

integrovaný obtok

CKP_10

10

MZ_I_10

10

ano

ano

-

2,10

ano

CKP_20

20

MZ_II_10

10

ano

ano

ano

2,35

ano

CKP_30

30

MZ_I_20

20

ano

ano

-

2,35

ano

CKP_40

40

MZ_II_20

20

ano

ano

ano

2,50

ano

MZ_I_30

30

ano

ano

-

3,45

ano

MZ_II_30

30

ano

ano

ano

3,70

ano

50 - 250

ano

ano

ano

*

ano

MZ_*
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Veletrh IFAT se koná již letos
Organizace Messe München a spolkový svaz BDE
spolupracují na IFAT
Veletržní organizace Messe München a Spolkový svaz německého
odpadového, vodního a surovinového hospodářství (Bundesverband
der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.
– BDE) spolupracují na veletrhu IFAT. Tento mezinárodní odborný
veletrh pro vodu, odpadní vody, odpady a recyklaci se
bude v budoucnu konat pod jménem IFAT ENTSORGA. V průběhu této spolupráce se bude dále rozvíjet
úspěšný koncept veletrhu IFAT a do centra pozornosti
se přitom dostanou ještě více obory „zhodnocování
surovin“ a „soukromí poskytovatelé služeb“.
Eugen Egetenmeir, jednatel Messe München GmbH,
říká: „Veletrh IFAT ENTSORGA bude nejen nejefektivnějším fórem pro průmysl, ale také se posiluje jeho
postavení jako světového veletrhu pro obor životního
prostředí. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu akcí týkajících se životního prostředí tak IFAT ENTSORGA poskytuje orientaci pro toto odvětví. Podniky budou současně mít možnost zaměřit své marketingové
aktivity na celosvětově nejvýznamnější veletrh životného prostředí.“
Spolkový svaz BDE se sídlem v Berlíně je se svými 750 členskými
podniky největším sdružením odvětví recyklace a likvidace odpadů
v Německu a v Evropě. Součinností IFAT a ENTSORGA otevírá svaz
BDE svým členským podnikům nové národní a mezinárodní trhy.
„Soukromé podniky odpadového, vodního a recyklačního hospodářství se svými investicemi do nejmodernějších technologií a techniky
postaraly o to, že Německo může dnes v mezinárodním srovnání
vykázat nejvyšší podíly recyklace“, říká prezident BDE Peter Kurth.
„Tento výkon není samoúčelný, nýbrž je to aktivní a nepostradatelný
přínos k ochraně klimatu a zdrojů. Veletrh IFAT je vynikající platformou k tomu, abychom představili obrovský potenciál našeho odvětví
a podpořili budování mostů k trhům na celém světě“.
Také předseda odborného poradního sboru IFAT, Dr. Johannes
Kirchhoff, vidí tuto spolupráci nanejvýš pozitivně: „Spojení IFAT
a ENTSORGA přinese vystavovatelům a jejich zákazníkům ještě větší
užitek: Vedoucí světový veletrh pro silně rostoucí oblast ekologicky
zaměřených služeb, technologií a produktů a zpracování odpadních
vod a zásobování vodou vytvoří koncentrovaně na jednom místě
každé dva roky nejobsáhlejší celosvětové centrum výměny informací
a inovací ve všech záležitostech životního prostředí a ušetří náklady
vystavovatelům i návštěvníkům.“

O veletrhu IFAT ENTSORGA
S 2 605 vystavovateli ze 41 zemí a přibližně 120 000 návštěvníky
z oboru ze 170 zemí se veletrh IFAT v roce 2008 předvedl novými
rekordními počty. Messe München a BDE spolupracují od roku 2010.
V tomto kontextu se IFAT, Mezinárodní odborný veletrh pro vody,
odpadní vody, odpady a recyklaci, stává veletrhem IFAT ENTSORGA.
Koná se od 13. do 17. září 2010 v areálu Neue Messe München. IFAT
ENTSORGA je celosvětově nejvýznamnější odborný veletrh pro inovace a novinky v oblasti vody, odpadních vod, odpadů a recyklace.
Tato akce nabízí atraktivní výstavní program s inovačními technickými oborovými řešeními a širokou nabídku kvalifikovaných služeb
v oblasti hospodářství vody, odpadních vod a odpadů.
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IFAT ENTSORGA má pozitivní průběžnou bilanci
Několik měsíců před svým zahájením může IFAT ENTSORGA
učinit pozitivní průběžnou bilanci: Stav přihlášek na letošní veletrh
IFAT ENTSORGA je vyšší než ke srovnatelnému datu minulé akce
v roce 2008.
„S tímto výsledkem jsme více než spokojeni. Situace u přihlášek
zřetelně ukazuje, že toto odvětví vítá jak přechod na dvouletý rytmus,
tak i spolupráci Messe München se svazem BDE a svou účastí je podporuje“, říká Eugen Egetenmeir, jednatel Messe München GmbH.
Přechod na dvouletý rytmus se uskutečnil před rokem. Veletržní
organizace Messe München a Spolkový svaz německého odpadového, vodního a surovinového hospodářství
BDE (Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-,
Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.) spolupracují od
počátku tohoto roku.
Pozoruhodný růst může IFAT ENTSORGA zaznamenat v oblasti „Získávání vody / úprava vody
a odpadních vod“, která oproti IFAT 2008 obsadí
celkem celý jeden pavilón navíc. Zde v Mnichově
se budou prezentovat vedoucí společnosti tohoto
segmentu – kromě jiných firmy Andritz, Huber, Kemira, Norit, Passavant-Geiger nebo Siemens.
Velmi potěšitelná je i skutečnost, že i v jiných výrobkových oblastech
se již také přihlásili všichni klíčoví hráči významní pro toto odvětví.
Vedle vedoucích společností na trhu, jako jsou například Alba, Lobbe,
Remondis, Veolia Wasser, Tholander, OTTO Entsorgungssysteme, SSI
Schäfer, Sulo, Doppstadt, Hammel, Komptech, Liebherr, Mewa a Sennebogen, bude na IFAT ENTSORGA vystavovat odborný svaz Biogas
a rovněž firmy Daimler, Faun, MAN, Zöller, Endress und Hauser, Nivus,
VAG, Grundfos, ITT, KSB, Tyco, Buderus, St. Gobain, IBAK nebo IPEK.
Kromě toho bude v Mnichově zastoupen e.on, MVV a Vattenfall.
Bližší informace, zástupce pořadatele pro ČR a SR, zlevněné vstupenky, ubytování, zájezdy:
EXPO-Consult + Service, spol. s r. o.,
tel.: 545 176 158-60, fax 545 176 159
info@expocs.cz, www.expocs.cz
Kancelář v Praze: Fractal, s.r.o.
tel.: 222 512 000, fax 222 515 000, fractal@fractal.cz
Dotovaný 2-denní zájezd, cena pouze 1 300,-Kč!
1-denní vstupenka za 494,- Kč (cena na místě 23,- EUR).
3-denní za 988,- Kč (cena na místě 46,- EUR).
Permanentka za 1 274,- Kč (cena na místě 58,- EUR) .
Skupinová vstupenka nad 10 osob 442,- Kč.
Poloha ubytovacího zařízení: centrum města, širší centrum + okraj,
okraj + vesnice v okolí.
Typ ubytovacího zařízení: penzion/gasthof hotel střední kategorie,
hotel vyšší kategorie.
Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.
Máme 7 let zkušeností a stovky spokojených zákazníků.
Veškeré objednávky též online na www.expocs.cz – možnost platby
kartou. Další informace na www.ifat.de
Ing. J. Vondruška
zástupce Messe München pro ČR a SR
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Na WATENVI získáte aktuální
informace o změnách v legislativě
Novela vodního zákona, kterou ve třetím čtení přijala Poslanecká
sněmovna ČR, přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit
administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny, které mají
příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu. Nová legislativa
v oboru vodního hospodářství patří k jednomu z hlavních témat
odborného doprovodného programu Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI. Pořadatelem a současně
organizátorem celodenního semináře, který se uskuteční první den
veletrhu 25. května 2010, jsou Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj.
Novela přináší obsáhlý soubor změn, které si vyžádal vývoj vodního
hospodářství po téměř deseti letech účinnosti zákona a nutnost dostát
závazkům vyplývajícím z členství ČR v EU. Změny v legislativě se
začaly připravovat v polovině roku 2007, na přelomu let 2008 a 2009
prošel návrh meziresortním připomínkovým řízením a postupně bylo
vypořádáno přes 1 000 připomínek, z toho 512 zásadních. Důsledně
se přihlíželo k tomu, aby změny reagovaly na nedostatky aplikace
vodního zákona v praxi a snižovaly administrativní zátěž.
Co přinese novela vodního zákona
„Vodní zákon představuje legislativní normu zásadního významu,
mj. proto, že se dotýká velkého množství subjektů od institucí veřejné
správy přes podnikatelské subjekty až po prakticky každého občana,“
uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta. „Důležitým prvkem schválené novely je zachování stávající výše poplatků například za odběr
podzemních vod a vypouštění vod odpadních. Výše poplatků zůstala
zachována zejména vzhledem k ekonomické krizi a znamená nezvyšování nákladů jak soukromých osob, tak podnikatelů.“
Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy
lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení.
Nejvíce diskutovaná byla otázka vztahu provozu malých vodních
elektráren k minimálním zůstatkovým průtokům ve vodních tocích,
kde jsou v protikladu zájmy podnikatelské a výroby elektrické energie
z obnovitelných zdrojů se zájmy ochrany přírody a rybářství. V tomto
směru bylo odsouhlaseno řešení, kdy regulace bude uplatněna ve
vodohospodářských plánech povodí, které budou účinné od roku
2015. Významná je rovněž nová úprava správního trestání.
Vše o financování a možnostech čerpání dotací
Odborný doprovodný program je určen nejen pro odborníky, ale
i představitelům měst a obcí. Zaměřen bude jak na novou legislativu,
tak dotační politiku. Garantem odborného programu je SOVAK ČR,
který ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, životního prostředí
a ministerstvem pro místní rozvoj připravuje řadu seminářů zaměřených na aktuální témata v oboru. Kromě vodního zákona se přednášky
zaměří také na informace týkající se první etapy procesu plánování
v oblasti vod a stavu plnění směrnice o čištění městských odpadních
vod. Novela Zákona o veřejných zakázkách a Koncesního zákona bude
tématem pro odborníky z ministerstva pro místní rozvoj.
Do dalšího celodenního bloku, který pořádá ve středu 26. května
Ministerstvo zemědělství ČR a Státní fond životního prostředí, je zařazeno téma Strategie financování vodohospodářské infrastruktury v ČR.
Dotkne se Programu financování, stavu čerpání dotací z OPŽP a připravovaných výzev, financování protipovodňové ochrany a v neposlední řadě programu financování oboru Vodovodů a kanalizací.
VÚV T.G.M. představí svou širokou nabídku služeb
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., bude
v pavilonu P/31 prezentovat ucelenou nabídku svých služeb pro
širokou i odbornou veřejnost. V expozici budou nabízet své produkty a službytaké partnerská firma Global Partner Watership a Central
Eastern Europe. Nabídka v oblasti projektů a služeb pro veřejnost
bude představena v rámci odborných přednášek, které se uskuteční
přímo na stánku po všechny tři dny veletrhu vždy od 10.00 do 16.00
hodin. Hlavní působnost VÚV T.G.M. se soustřeďuje na výzkumnou,
koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti vodních systémů a jejich užívání
v technických, ekonomických a ostatních souvislostech. Jde o objektivní
odbornou službu poskytovanou zejména pro veřejnou správu.
Mezinárodní konference pod taktovkou MŽP
K tradičním akcím WATENVI patří doprovodná konference –
Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické
a makroekonomické úrovni, která se uskuteční v areálu výstaviště
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24.-26. května 2010. Organizátory jsou MŽP, Vysoká škola ekonomie
a managamentu v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita
Pardubice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoká škola
ekonomická v Praze. Toto účetnictví je nástrojem, který slouží na podporu rozhodování v podniku, hodnotí ekonomické dopady šetrného
přístupu k životnímu prostředí a přispívá k úspěšnému podnikání. Na
konferenci vystoupí řada odborníků nejen z ČR, ale také ze Slovenska,
Austrálie a dalších zemí.
KSB-PUMPY+ARMATURY představí čerpadla nejnovější
generace
Své výrobky a technologie představí řada českých i zahraničních
firem. Některé z nich patří k lídrům na českém trhu, prezentovat se
budou i malé rodinné firmy. Každý z návštěvníků si přijde na své,
neboť vystavovatelé se snaží představit především novinky ze své
produkce či dodávek. Na veletrhu WATENVI se bude prezentovat
mimo jiné firma KSB-PUMPY+ARMATURY, s. r. o., která patří k největším světovým výrobcům čerpadel a průmyslových armatur, s více
jak 130letou tradicí.
Ze svého širokého portfolia představí výrobky z oblasti vodního
hospodářství – kalová čerpadla, ponorná a vysokotlaká čerpadla
a míchadla. Mezi přední výrobky KSB v oblasti vodního hospodářství
patří například AMAREX KRT, ponorné čerpadlo s možností chladicího pláště s vlastním chladicím okruhem. Jeho výhodou je optimální
odvod tepla za všech provozních podmínek a vysoká životnost motoru. Jedná se o čerpadlo ekonomické, výkonné, ekologické a s nízkými
nároky na údržbu. Spolehlivé víceúčelové čerpadlo AMAREX N je
vhodné pro čerpání znečištěné vody jakéhokoliv druhu v komunálních a průmyslových oblastech. Společně s čerpací stanicí AMAREX
N CK je ideální i pro domovní techniku. Hlavní předností čerpadla je
mj. zabezpečení proti ucpání.
Nejmodernější systém úpravy pitné vody v Česku
Novou fyzikální úpravnu pitné vody Anticalc představí na veletrhu
WATENVI firma Geocentrum Teplice, která zajišťuje maloobchodní
a velkoobchodní prodej tohoto nejmodernějšího systému úpravy pitné
vody v ČR. Úpravna zabrání úsadám vodního kamene v bytech, rodinných domech, potravinářských a zemědělských provozech, bytových
družstvech, hotelech, firmách. „Patentovaný Anticalc je spolehlivý
a pracuje i tam, kde jiné (starší) systémy selhaly. Úpravna pitné vody
likviduje vodní kámen a její umístění za vodoměr (čerpadlo) zaručuje
ošetření všech rozvodů, praček, myček, boilerů, koupelen, kuchyní
atd. najednou. Vodní kámen se neusazuje, dřívější úsady se čistí
a biomasa v rozvodech a bazénech je na minimu,“ uvedla jednatelka
společnosti, PhDr. Dagmar Králová.
Vynikající systém pro vsakování dešťové vody
Kompletní systém kanalizačních trubek představí na veletrhu
Watenvi firma Pipelife. Novinkou v expozici bude trubní systém
Quantum SN 12. Dalším zajímavým exponátem jsou vodovodní trubky
z materiálu PE 100RC, které mají zhruba padesátkrát vyšší odolnost
vůči praskání při poškození a proti bodovému zatížení. Vyrábí se
v běžném provedení SUPERpipe nebo jako ROBUST SUPERpipe,
opatřené ochrannou vrstvou z polypropylénu a s vloženým detekčním
vodičem. „Máme se čím pochlubit. V oblasti ekologických systémů
představíme jeden z nejdokonalejších systémů pro vsakování dešťové
vody – systém STORMBOX a dvou- či čtyřtrubkový systém GEOrex,
což je ideální produkt pro hlubinné vrty tepelných čerpadel,“ uvedla
Věra Černochová z marketingu firmy.
Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy WATENVI
Tel. +420 541 152 890, fax: +420 541 152 889
E-mail: jtyrichova@bvv.cz
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Sedm zastavení práva.
Zastavení první: „KAJTA“
Zdeněk Strnad
Klíčová slova
veřejná správa – dobrá správa – správní řád – správní řízení – základní
zásady činnosti správních orgánů

Souhrn

Formalismus. Nepřezkoumatelnost. Nepředvídatelnost. A další
méně příznivá hodnocení zaznívají stále častěji ze strany justice
na adresu správních orgánů při výkonu jejich působnosti v oblasti
veřejné správy. I když obvykle není důvod takové pojetí interpretace
(a aplikace) právních norem v činnosti vodoprávních úřadů předpokládat, nelze přehlédnout stále markantnější apel soudní stolice
na naplňování alespoň minimálních standardů při výkonu veřejné
správy v jejích intencích jako služby veřejnosti. I pro vodoprávní
úřady by do budoucna bylo jistě nechtěným výsledkem soudního
přezkumu rušení (jinak věcně správných) rozhodnutí „toliko“
s poukazem na porušení (či nedodržení) některého ze základních
(a tedy minimálních) limitů činnosti veřejné správy. Tento článek
budiž vnímán v kontextu judikatury Nejvyššího správního soudu
zejména jako připomenutí některých obecných aspektů tzv. dobré
veřejné správy.
u

Prolog
„Snaž se, aby každý tvůj čin byl tak dokonalý,
až v tvém jednání nebude ani chybičky.
Spravedlnost je nádherná
a její znamenitost je trvalá,
nemění se od nepamětných dob počátků království
a ten, jenž nedbá zákonů, je trestán.
…
Mají-li tvé úmysly moc proměnit se v rozkazy
– tu pokaždé máš vykonat jen něco znamenitého;
pomysli na dny, které přijdou potom!
Že se nic nemůže přihodit uprostřed poct?
Ó, krokodýl se rád vynoří znenadání
– i neoblíbenost!
…
Poklidně vyslechni slova žadatele
a neodmítni ho dříve, než si uleví
tím, co si předsevzal ti povědět.
Ten, komu se ukřivdilo, má výlevy svého srdce raději
než splnění toho, kvůli čemu přišel.
I když se nemůže splnit vše, o co se žádá,
jaká úleva, když člověk aspoň vyslechnut!“ 

I. Jak to (vlastně) bylo s Kajtou ?
S příběhem o samici jestřába lesního, nalezené jako pětitýdenní
mládě v červnu 2001 (po pravděpodobném vypadnutí z hnízda)
v honitbě Mysliveckého sdružení Obora-Fáberky, se možná již řada
čtenářů seznámila, diskutoval se i na řadě odborných setkání, a přestože jeho předmětem není problematika bezprostředně spojená
s vodním hospodářstvím (snad právě proto), můžeme závěry přednesené na jeho konci Nejvyšším správním soudem (dále též „NSS“)
považovat za inspirativní i pro oblast státní správy (tradičně kvalitně
vykonávanou) na úseku vodního hospodářství. Ponechme přitom
stranou hodnocení ústřední postavy tohoto příběhu – nálezce Kajty,
odprostěme se od „opravdových“ (věrohodně a začasté i žertovně
líčených) skutkových okolností potvrzovaných pamětníky a znalci
místních poměrů v závěru většiny diskusí („já stejně vím, jak to tenkrát bylo“), a obraťme pozornost k jedinému, pro nás autoritativnímu
zdroji v této věci, kterým je rozsudek NSS ze dne 11. 9. 2008, čj. 1 As
30/2008-49 (zdroj: www.nssoud.cz).

	 Balík S. Maximy vezíra Ptahotepa – starověký etický kodex úředníka. Sborník
příspěvků přednesených na pracovní konferenci „Principy dobré správy“. Masarykova univerzita. Brno: 2006.
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II. Dobrá (nebo špatná?) správa (nebo zpráva?)
Proč je tento rozsudek vhodné zmínit? Je tomu tak proto, že v něm
NSS poměrně důrazně poukázal na postupy v agendě správních orgánů, které zcela jistě nebude (ani v budoucnu) považovat za tzv. dobrou
veřejnou správu v jejím pojetí (především) jako služby veřejnosti.
Sám pojem dobrá správa hraničí na pomezí mezi plnohodnotnou
právní normou (institutem) a požadavkem po jakýchsi „dobrých
mravech“ veřejné správy. Dobrá správa je pojem popisující chování
orgánů veřejné správy, které jim může, ale často nemusí, předepisovat
zákon, které však po nich přesto mohou adresáti veřejné správy spravedlivě požadovat. Můžeme se s ním setkat nejen ve správním řádu
(explicitně srov. zejm. § 8 odst. 2; implicitně pak zřejmě § 2 až § 8),
ale také např. v zákoně o Veřejném ochránci práv, podle kterého je
úkolem ombudsmana působit k ochraně osob před jednáním úřadů
a dalších institucí, pokud mj. neodpovídá principům dobré správy,
a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod.
Cílem článku není podrobný rozbor pravidel dobré správy, ale
toliko připomenutí oblasti činnosti správních (a tedy i vodoprávních)
orgánů, jež dnes v rámci přezkumné činnosti (ať instanční, nebo
soudní) nabývá stále většího významu.
Není se čemu divit. S rozvojem právního státu narůstají souběžně
nároky na kvalitu veřejné správy jako součásti veřejné moci. Základem
vztahu občan – veřejná správa by tak mělo být kvalitativně nové, od
předchozí (rozuměj „předlistopadové“) praxe odlišné pojetí veřejné
správy jako služby.
I když… v souvislosti s „dobrou správou“ si na druhé straně připomenutí zasluhuje též (úsměvné) „lamentování“ prof. Sládečka na
adresu jisté „promiskuity“ v nadužívání požadavku po dobré správě,
který se téměř již trochu obává, otevírajíc publikaci o veřejné správě,
zda bude požadavek po dobré správě zdůrazněn již v předmluvě, nebo
až na stránkách dalších, nepochybně však (v horším případě) alespoň
v poznámce pod čarou…

III. Skutkové pozadí
Není, myslím (z důvodů zmíněné možnosti zobecnění závěrů předestřených NSS), nezbytné podrobně se zabývat postupem příslušných
správních orgánů v této věci, když pozornost zasluhují spíše představy NSS judikované v rámci řízení o podané kasační stížnosti.
Z hlediska právního posouzení věci šlo především o to, že nálezci
Kajty nebyla udělena potřebná výjimka podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Shoda mezi správními orgány a NSS panovala v tom,
že nálezce byl na tuto povinnost upozorněn. Odmítnut byl dokonce
názor, že by správní orgány v této věci nedostály své poučovací povinnosti, když podle NSS „poučovací povinnost správních orgánů zásadně souvisí s poučováním o procesních právech a povinnostech“.

IV. STOP formalismu
V čem však již NSS s argumentací správních orgánů nesouhlasil
a co podrobil přísné kritice, byl způsob, jakým byla podání nálezce
Kajty ze strany správních orgánů vyřizována (přesunutí vyřízení
věci na jiný správní orgán), jakož i vyvození pro něho nepříznivých
následků právě v důsledku postupu správních orgánů (zejména tehdy
k udělení výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny příslušného okresního úřadu).
Vraceje se k principům dobré správy, přidává NSS požadavek po
koordinaci postupů a spolupráci (součinnosti), resp. efektivnosti
zainteresovaných správních orgánů (srov. § 8 a § 12 správního řádu),
bez kterého se veřejná správa uvedenému principu zřejmě nemůže
ani přiblížit. „Pokud se hovoří o nejvhodnějších prostředcích k vyřízení
věci, mají se tím samozřejmě na mysli prostředky nejvhodnější pro
uživatele veřejné správy, nikoliv pro správní orgán,“ uzavírá NSS.
	 Srov. § 4 odst. 1 správního řádu.
	 Lipertová Š. Vztah správního řádu a principů dobré správy. Právní rádce 6/2008,
s. 41.
	 „I nový správní řád obsahuje určité základní principy, jež prostupují celým zákonem a jsou společné všem činnostem, na které se správní řád vztahuje…Základní
zásady činnosti správních orgánů se výslovně či mlčky promítají (‚prozařují‘) do
řady ustanovení správního řádu.“ in Vedral J. Správní řád. Komentář. BOVA
POLYGON, Praha: 2006, s. 45.
	 Srov. § 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění
pozdějších předpisů.
	 Bylo by ostatně nanejvýš troufalé pokusit se na několika řádcích popsat to, o čem
probíhají i několikadenní konference.
	 Skulová S. Princip dobré správy jako součást modernizace veřejné správy. Právník
6/2005, s. 553.
	 Sládeček V. Zákon o veřejném ochránci práv a dobrá správa. Sborník příspěvků
přednesených na pracovní konferenci „Principy dobré správy“. Masarykova univerzita. Brno: 2006.
	 Zde nechť čtenář obrátí svoji pozornost k textu citovaného rozsudku.
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Dle NSS je dále „absolutně nepřípustné, aby porušení povinností
vyplývajících z tohoto principu správními orgány mělo odpovědnostní
důsledky pro uživatele veřejné správy, a to dokonce v oblasti správního práva trestního... Ve svých důsledcích by proto bylo porušením
ústavního pořádku, pakliže by v praxi byl připuštěn postih právnických
a fyzických osob za nedodržení určité zákonné povinnosti, které bylo
přitom způsobeno právě orgány veřejné moci (ať již jejich aktivní
činností, nebo naopak nečinností) – zde postoupením žádosti žalobce
jinému správnímu orgánu bez jakéhokoliv meritorního vyřízení či výzvy
k doplnění (upřesnění) žádosti, třebaže tato žádost, podaná v dobré
víře, směřovala k rozhodnutí právě tím správním orgánem, který byl
jejím původním adresátem.“.
Nálezce Kajty totiž ve skutečnosti žádost (z hlediska textu formulovanou velmi obecně: „…žádám o povolení chovu jestřába lesního.
Jedná se o mládě staré asi 5 týdnů, které pravděpodobně vypadlo
z hnízda…“) k okresnímu úřadu podal, nicméně ten ji dle obsahu
vyhodnotil pouze jako žádost podle zákona o myslivosti, a postoupil ji
proto na správní orgán příslušný (krajský úřad). S tím NSS nesouhlasí
odmítaje i navazující obhajobu správních orgánů o tom, že „z obsahu
žádosti je zřejmé, že se jedná o žádost dle zákona o myslivosti, neboť
žadatel uvádí, že je sokolník, což v našem státě znamená, že je i myslivec…důležité je, že žadatel používal v žádosti mysliveckou terminologii…a před podpisem uvedl ‚Myslivosti zdar‘…“. Nejvyšší správní
soud odkazuje zejména na obecně textovanou žádost, již nelze a priori
nepovažovat též za žádost podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Nejvyšší správní soud zároveň odmítá formalistický výklad správních orgánů směřující k tomu, že žalobce měl pravděpodobně poté, co
byla jeho žádost okresním úřadem postoupena krajskému úřadu, podat
okresnímu úřadu žádost novou, označenou již výslovně jako „žádost
podle zákona o ochraně přírody a krajiny“. Tento přepjatý formalismus
klade dle NSS „na adresáty veřejných subjektivních práv a povinností ve
styku se správními orgány zcela neúnosné požadavky a současně umožňuje orgánům veřejné moci vystupovat vůči subjektům práva s nebývalou
měrou formalismu. Adresáti veřejných subjektivních práv a povinností
v oblasti veřejné správy jsou v převážné většině právní laici, na nichž
nelze vyžadovat, aby své žádosti formulovali zcela pregnantně a pojmenovávali věci přesnými zákonnými termíny, případně dokonce citovali
v žádostech přesná zákonná ustanovení. Správní orgány nicméně musí
při výkonu veřejné moci akceptovat užívání běžného neodborného jazyka
ze strany uživatelů veřejné správy. Pokud jsou výrazy z oblasti běžného
jazyka nedostatečné, vzbuzující právní nejasnost z pohledu správního
orgánu, musí správní orgán vyzvat žadatele k upřesnění obsahu žádosti
a vysvětlit mu, proč je upřesnění nezbytné.“.
S ohledem na výše uvedené NSS rovněž připomíná, že podání se
posuzuje podle svého skutečného obsahu, nikoliv podle formálního
označení (§ 37 odst. 1 správního řádu). Ještě že v oblasti vodního
hospodářství je forma žádosti (pro většinu případů) závazně předepsána10, chtělo by se zvolat! I když na druhé straně – co kdyby byla
signována ‚Petrův zdar!‘?

principy platné v jednotlivých oblastech. Na úrovni EU jsou dobrým
příkladem Kodexy dobrého úředního chování11 či některá ustanovení
Listiny základních práv EU, podle které právo na dobrou správu
odpovídá povinnosti rozhodovat zejména nestranně, spravedlivě
a v přiměřené lhůtě. S obdobným přístupem se lze setkat i na fóru
Rady Evropy.12 Ale o tom zase někdy příště…

VI. Závěr
Závěrem budiž spolu s NSS dodáno, že dne 7.3.2006 Kajta při
sokolnickém výcviku zbloudila…
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad
předseda výkladové komise pro vodní zákon
a související předpisy
Ministerstvo zemědělství ČR,
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
e-mail: zd.strnad@seznam.cz

Seven rendezvous of law (rendevouz No. 1: „KAJTA“) (Strnad, Z.)
Key words
public administration – good administration – administrative kodex
– administrative procedure – basic principles of administrative
bodies-activities
It has been noticed a lot of negative evaluation of activities of
administrative bodies by the justice recently, especially in relation to
demand for “a good administration”. There is no reason to consider
maladministration by water-management-authorities. This article
mentions especially some conclusions of practice of the The Supreme Administrative Court of the Czech Republic in order to avoid
revocation of the water-management-decisions in future (just) for
infringement of activity-basic-rules.
11 Např. Evropský kodex řádné správní praxe zpracovaný Evropským ombudsmanem
pro vztahy mezi institucemi EU/jejich úředníky a veřejností a schválený Rezolucí
Evropského parlamentu ze dne 6. 9. 2001. Srov. Hendrych, D. a kol. Právnický
slovník. Praha: C. H. Beck, 2009.
12 Hendrych D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
s. 810.

V. Made in Česká republika?
Požadavku (či právu) na dobrou správu (jejíž některé atributy byly
stručně připomenuty) se mnohem delší dobu, než po jakou se tyto
principy dostávají do našeho zorného pole, věnují především instituce a orgány na evropské úrovni. V evropském správním právu se
tak setkáváme stále častěji s dokumenty, které se pokoušejí propojit
10 Blíže viz např.: Strnad Z. Formuláře žádostí: model 2008. Vodní hospodářství
3/2008, s. 88.
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Česká společnost krajinných inženýrů
Český svaz stavebních inženýrů

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,
dovoluji si Vás za Českou společnost krajinných
inženýrů pozvat na již tradiční konferenci

KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2010

XXXII. ročník konferencie
8. – 10. júna 2010
v Banskej Bystrici

Konference proběhne ve třech Vám známých odborných sekcích:
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Stavby
pro plnění funkce lesa, Pozemkové úpravy a krajinné plánování,
v nichž očekáváme nabídku Vašich příspěvků.

Téma 1: 500 rokov priehradného staviteľstva na Slovensku.
Téma 2: Rekonštrukcie a sanácie vodných stavieb.
Téma 3: Vodárenské nádrže a ich význam vo vodnom hospodárstve.
Téma 4: Využitie vodnej energie ako obnoviteľného zdroja.
Téma 5: Vodné stavby ako súčasť protipovodňovej ochrany
a ich interakcia s prostredím.
Téma 6: Iné (ostatné).

Informace podá
doc. Ing. Karel Vrána, CSc., vrana@fsv.cvut.cz

Info: Ing. Ingrid Kušniráková,
+421 903 550 160, ingrid.kusnirakova@svp.sk, www.svp.sk

která se bude konat ve dnech
23. a 24. září 2010 na ČZU v Praze

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) a časopis SOVAK Vás srdečně zvou k návštěvě své
expozice na 16. mezinárodní vodohospodářské výstavě

VODOVODY – KANALIZACE 2010.

Nabízíme Vám možnost na místě si prohlédnout a zakoupit či objednat řadu publikací, které jsme vydali
pro potřeby odborné veřejnosti.
Budeme Vás informovat o činnosti a cílech sdružení.
Zdarma vám nabídneme nová i starší čísla časopisu SOVAK.
Naši expozici naleznete v pavilonu P, stánek č. 007.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
ASIO – SPECIALISTA V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
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kvalitně a ekologicky
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Pozvánka na výstavu

• pryžové kompenzátory řady PK,  vyráběné v rozmezí DN 40–500
• kompenzátory PK/P, v rozměrech DN 40–150 pro méně náročný provoz
• kompenzátory řady PN 717 a PND 717,  v rozměrech DN 80–3600,
s dlouhodobou životností
• pryžové kompenzátory závitového provedení o jmenovitých průměrech
DN 20 až DN 80 ( 3/4” až 3”)
• vlnovcové ocelové kompenzátory o jmenovitém průměru DN 15 až 5500
• uložení potrubí - potrubní objímky, kluzné podpěry, pružinové závěsy
a podpěry, kotevní stojany, třmeny, kluzné patky, stropní uchycení
• svařované či montované ocelové konstrukce (nosné konstrukce hal,
výstavních ploch) a jiné zámečnické, svářečské i obráběcí práce
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ENVIBRNO a VODOVODY–KANALIZACE

Dodáváme

MPSJ spol. s r.o.
Komořanská 326/63
143 14 Praha 4
tel.: 235 311 240
235 311 243
fax: 235 311 244
e-mail: Info@mpsj.cz
http:// www.mpsj.cz
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Společnost ASIO, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat k návštěvě expozice
na výstavě ENVIBRNO a VODOVODY–KANALIZACE v Brně, v pavilonu P,
stánek číslo 84.
Společnost ASIO, spol. s r.o. Vám v expozici představí membránové
technologie a technologii AS–ASLI, která umožňuje čištění odpadních vod
s obsahem vodou ředitelných nátěrových hmot, barevných pigmentů a lepidel,
recyklaci vyčištěné vody a vysrážených produktů z odpadní vody zpět do
výroby.
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

www.asio.cz
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První poznámka k problematice
„závadných látek“
Proč je sousloví „závadné látky“ v nadpisu uvedeno v uvozovkách?
Inu proto, že je to obecně platné vyjádření, skládající se ze slov, která
běžně používáme, a každý si pod tímto označením může představovat, co sám chce. I v odborné mluvě může toto sousloví, i v případě,
že je použito jako odborný termín, vyjadřovat různý obsah. V tomto
sdělení jde o závadné látky podle § 39 zákona o vodách. Po tomto
objasnění jsou už uvozovky zbytečné.
Původně jsem se domníval, že do nadpisu tohoto Slova by patřilo
něco, co by naznačilo návaznost na sdělení inspekčního kolegia,
které bylo publikováno v třetím čísle Vodního hospodářství (slovo
kolegium v tomto případě odvozuji striktně z latinského přísloví
„tres faciunt collegium“, jiný význam mu nebudiž přisuzován). Tedy
něco o sněhu a znečišťování a tak. Ale nechci se vyžívat v časopiseckých polemikách. Navíc má zkušenost říká, že tyto polemiky,
zvlášť pokud se postupuje způsobem „flek – re – větší – (j)eště větší“
(jsem si jist, že alespoň pánská část čtenářů pochopí, co myslím),
nejsou většinou o věci, ale o vztazích. A to je skoro vždy špatné,
resp. k ničemu to nevede.
Nicméně, přece jen se ke sdělení inspekčního kolegia musím určitým způsobem vrátit. V mém původním Slově (Vodní hospodářství
č. 1 z letošního roku) jsem uvedl názor, že občané metropole by si
zasloužili jakousi kloudnější odpověď na otázku, zda vyvážení sněhu
na náplavky vadí, nebo ne (viz původní novinový článek). Místo toho
dostávají sdělení inspekčního orgánu, že sníh není (odpadní) voda.
Jako zmíněný občan bych očekával spíše komplexnější vyjádření
o vztahu této činnosti k jakosti vody.
Ono totiž vlastně sdělením, že sníh (tedy ta hmota, která napřed
spadla na městské komunikace, pak byla různě ujeta, ušlapána,
posypána, ovlivněna spadem či úkapy, shrabána, naložena a vyvezena, dále ve stručnosti jen „sníh“) není odpadní vodou (byť o tomto
názoru asi lze různě polemizovat, ale to jsem nechtěl ani dříve, ani
teď) věc vůbec nekončí, ale v podstatě začíná. Důvod je jednoduchý

a hledejme ho přímo v zákoně o vodách (nad jehož dodržováním,
z hlediska ochrany čistoty vod, mj. i Inspekce bdí – rozuměj zákon č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
v platném znění).
Jeho paragraf 39 nazvaný „Závadné látky“ totiž ve svém prvním
odstavci výslovně říká: „Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod (dále jen „závadné látky“). Každý, kdo zachází
se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby
nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich
prostředí.“
Sníh, jak inspekční kolegium dovozuje, není odpadní vodou.
V tom případě je splněn první zákonný předpoklad k tomu, aby
byl (nebo mohl být) chápán jako závadná látka. Jde jen o to, zda při
nakládání se sněhem, o které v tomto případě jde, může dojít (s ohledem na jeho charakter a způsob nakládání s ním) k ohrožení jakosti
povrchových vod, nebo ne. Tudíž, zda je splněn i druhý předpoklad
pro uvedenou kvalifikaci předmětné látky.
Z této jednoduché úvahy pro mne vyplývá, jak by asi mělo vypadat
sdělení kontrolního nebo vodoprávního orgánu, pokud se ho někdo
(řekněme, společně s MF Dnes: „Obyvatelé metropole“) zeptá na
možné ohrožení jakosti vody ve Vltavě vyvážením sněhu: Kromě
sdělení o vztahu tohoto sněhu ke kategorii „odpadní voda“ podle
zákona o vodách, by mělo zaznít i sdělení a ujištění, že sníh není
možno považovat za závadnou látku, protože neobsahuje nic, co
by jakost vody ve Vltavě mohlo ohrozit. Většinou se při takových
příležitostech očekává či předpokládá, že taková sdělení jsou opřena
o skutečné věcné poznání podstaty věci.
Uvědomuji si ovšem, a k tomu mne vede nejen tento případ,
ale i jiné zkušenosti se současnou praxí v oblasti aplikace § 39
zákona o vodách, že problematika závadných látek není chápána
zcela jednoznačně. Rád bych tento svůj názor objasnil ve své druhé
poznámce. To je i vysvětlení poněkud – na první pohled – nejasného
titulu tohoto Slova.
Václav Vučka
Tento článek je otevřen k diskusi do 31. července 2009. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Komplexní ķešení pro vodárenství …

… s širokým portfoliem
senzorové techniky

Voda
Pro všechny typy vodárenských aplikací nabízíme kompletní senzorovou techniku, která
je souþástí koncepce PlnĊ integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA)
spoleþnosti Siemens. Portfolio senzorové techniky pro vodárenství obsahuje špiþkové
pķístroje pro mĊķení tlaku, teploty, prňtoku a výšky hladiny.
Více informací na www.siemens.cz/voda a na tel. þísle 233 032 434.
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