VODNÍ TOKY 2011

Pozvánka je vložena uvnitř časopisu
6.–7. 10. Velké Bílovice

DISA v.o.s.
Barvy 784/1 638 00 Brno
tel.: 545 223 040, fax: 545 222 706
e-mail: info@disa.cz, www.disa.cz

CHLORÁTORY
GENERÁTORY CHLÓRDIOXIDU
ELEKTROLYTICKÉ CHLOROVACÍ
SYSTÉMY
NEUTRALIZAýNÍ STANICE
DÁVKOVACÍ ýERPADLA

dávkovací technika

Komu slouží voda?
Před nějakou dobou mi volal jeden pán, jestli bych mu mohl poradit.
V okolí jejich vesnice jsou rybníky, které slouží k intenzivnímu chovu ryb
a byly proto pravidelně hnojeny mrvou. To se místním nelíbilo, protože
v rybnících se nedalo koupat a ani je jinak rekreačně využívat. Ptal se mně,
co by se s tím dalo dělat. Tak jsem mu vysvětloval, že emočně s ním souhlasím, racionálně mám však problém: kapra mám rád nejen na Vánoce a vím,
že ty chovné rybníky jsou něco jako pole, které potřebuje také vstup živin,
aby mohlo urodit. Jak říkali naši dědkové, co je zemědělství živilo: „Nejdřív
to musí smrdět, aby to pak mohlo vonět!“ Přesto jsem mu pár rad dal, že
vodoprávní úřad použití hnoje ke krmení ryb může povolit, ale má to být
jenom výjimka, nikoliv pravidlo, ať se zmíní i o dobrém chemickém stavu
vod atd. Poprosil jsem ho, ať se ozve, jak dopadl. No a nyní mi napsal:
Vážený pane Stránský,
před nějakým časem jsem Vás telefonicky kontaktoval ohledně problémů
s hnojením rybníků v našem regionu. Rád bych Vás s potěšením informoval,
že naše úsilí bylo úspěšně završeno. Píšu Vám, protože jsem přesvědčen, že
by naše zkušenosti mohly být užitečné i dalším občanům, kteří se nehodlají
smířit se znehodnocování vod ve svém okolí. Náš rozhovor mi potvrdil
správnost do té doby učiněných kroků, tj. hlavně založení občanského
sdružení, díky čemuž jsme se stali účastníky správního řízení. Některé Vaše
myšlenky jsme následně využili v absolvovaných jednáních. Tomu ovšem
ještě předcházel další významný krok, a to zorganizování petice za čistotu
rybníků. Podařilo se nám za krátkou dobu shromáždit téměř 500 podpisů
nespokojených občanů, což se také stalo významným argumentem. Na
úspěch petice reagovala i místní samospráva, která se doposud k problému
stavěla spíše vlažně, a při jednání na vodoprávním úřadě nás jednoznačně
podpořila. Výsledkem společného postupu bylo zamítnutí návrhu na udělení
výjimky, vůči kterému se žádný z účastníků neodvolal. Pokud mohu shrnout
celou kauzu, podařilo se nám prosadit názor, že výjimka z vodního zákona
má být opravdu jen výjimkou v lokalitách, kde neohrožuje zájmy široké
veřejnosti. Neméně důležité je vůbec postavit se zavedené praxi a proti
udělování výjimek protestovat. Tak jako v minulých letech u nás i jinde sice
občané nadávají, ale fakticky žádné kroky nepodniknou. Sama referentka
nám řekla, že pokud se nevyskytne nesouhlasící účastník řízení, nemá
důvod o své vůli návrh k použití závadných látek zamítnout, byť by s ním
i osobně nesouhlasila. Ještě jednou Vám děkuji za Vaše náměty.
S pozdravem za OS Hrachovec
ing. Hanuš
PS: Jako další krok hodláme využít ustanovení zákona o veřejném
zdraví a podáváme návrh na zapsání lokality do seznamu tzv. „koupacích
oblastí“. Tím by měla být podle našeho názoru ochrana zdejších vod dále
posílena.
Přemýšlím, jak výsledek této kauzy hodnotit. Obecně jsem rád, že jsou
lidé, kteří jsou i občany a záleží jim na dění kolem. Speciálně v tomto
případě je výsledek pro někoho vítězstvím, pro jiného spíše porážkou,
která před něj bude klást otázku, zda má cenu ještě ty ryby chovat. Pro
náš závazek, že do roku 2015 dosáhneme dobrého ekologického stavu
vod je to maličká dobrá zpráva, která však to, že tento závazek skoro jistě
nesplníme (ostatně, jako většina zemí Evropy), nezvrátí.
Ing. Václav Stránský

Idylická nebo produkční krajina jižních Čech
(Autor V. Stránský)

Možná i vy jste se na svých cestách setkali s vodohospodářskou raritou. Podělte se o ni s námi. Otištěné fotky oceníme celoročním předplatným zdarma nebo honorářem 500 korun.
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Nové trendy v oblasti
membránových technologií
Lukáš Dvořák, Marcel Gómez, Iveta Růžičková
Klíčová slova
membránový bioreaktor (MBR) – modifikace povrchu – nízkonákladový filtr – dynamická membrána – flux

Souhrn

Provozní náklady představují v současné době majoritní limitující
faktor membránové technologie. Tyto náklady jsou z velké části určeny finančními prostředky vynaloženými na nutné chemické čištění
zaneseného membránového povrchu. Zanášení membránového
povrchu způsobuje pokles hodnoty fluxu – hydraulického výkonu
systému. Omezení procesu zanášení membránového povrchu se
jeví jako účinný přístup za účelem snižování provozních nákladů.
Toho lze dosáhnout několika postupy. Jednak dávkováním nových
aditiv – koagulantů, flokulantů atd., a jednak náhradou stávajících
membrán novými filtračními přepážkami či modifikací materiálů
používaných pro výrobu membrán. Jako náhrada stávajících membrán mohou být použity netkané textilie, síťoviny a filtrační tkaniny.
Modifikovat materiály membrán lze např. pomocí plazmatického
působení amoniakem a oxidem uhličitým, čímž se výrazně zlepší
odolnost membránového povrchu vůči zanášení. Další možností
modifikace je příprava tenkých filmů na vlastním membránovém
povrchu, které vykazují specifické vlastnosti.
u

1. Úvod
Výraznějšímu rozšíření membránové technologie do běžné praxe
brání v současné době zejména vyšší provozní náklady. Ty jsou způsobeny zanášením membránového povrchu, ke kterému během provozu
dochází. Po určitém provozním čase je tedy nutné membránový modul
ze systému vyjmout, mechanicky a následně chemicky vyčistit. Frekvence mechanického i chemického čištění je velmi závislá na konkrétních charakteristikách aktivovaného kalu. Chemické čištění je zpravidla
prováděno 1–2krát ročně. Jako vhodné chemikálie se pro tento účel jeví
roztok chlornanu sodného (okolo 0,5 hm. %), anorganické kyseliny
(k. dusičná, k. sírová či k. chlorovodíková), slabé organické kyseliny
(k. mravenčí, k. citrónová či k. šťavelová) a pro úpravu hodnoty pH
nejčastěji roztok hydroxidu či uhličitanu sodného [1–3].
Investiční náklady spojené s instalací membránové technologie mají
již řadu let klesající tendenci. Z tohoto důvodu se komplikací jeví již
pouze náklady provozní. Tyto náklady lze v případě membránové
technologie dělit na náklady nutné na vlastní provoz (míchání, aeraci
aj.) a náklady související s nutností čištění zaneseného membránového povrchu. Možnostem omezování procesu zanášení membránového
povrchu, tedy prodlužování filtračních cyklů membrán, se blíže
věnuje tento příspěvek.

2. Snižování provozních nákladů
Za účelem snižování provozních nákladů „klasické“ membránové
technologie dochází k vývoji a testování nových polymerních flokulantů, koagulantů a dalších inertních anorganických aditiv [4, 5].
Také je možné přistoupit k vývoji zcela nových filtračních přepážek či
modifikovat dosavadní membránové povrchy, kterými lze poté nahradit
„klasické“ membrány [6]. Modifikací membránového povrchu se rozumí
částečná změna materiálů/jejich vlastností používaných pro výrobu
membrán. Této modifikace lze docílit pomocí nejrůznějších fyzikálně‑chemických a/nebo chemických či biochemických metod [7].

2.1. Dávkování aditiv

Dávkování nových typů aditiv – někdy označovaných jako tzv.
„zlepšovače fluxu“ – se momentálně jeví jako nejjednodušší způsob
snižování provozních nákladů. Tato aditiva z velké části eliminují
zanášení membránového povrchu a umožňují tak udržovat hodnotu
fluxu (tj. průtoku permeátu membránou) na vysoké úrovni [8–10]. Po
přídavku vhodného aditiva je možné dosáhnout celkového zlepšení
hydraulického výkonu membránového bioreaktoru (MBR). Přídavky
některých aditiv (např. MPE 50) navíc zlepšují i přestup kyslíku do
kapalné fáze směsi aktivovaného kalu, čímž lze následně dosáhnout
dalších finančních úspor [11, 12]. MBR může být kromě toho provo-
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zován za odlišných podmínek než „klasické“ membránové systémy.
Collins et al. [13] např. uvádějí, že při použití vhodného koagulačního
přípravku je možné MBR provozovat až při koncentracích aktivovaného kalu do 50 g·l-1. Ovšem při velmi vysokých koncentracích
aktivovaného kalu je nutné přihlédnout k problémům s mícháním,
pěněním aktivační směsi aj. Navíc, při dávkování jakýchkoliv aditiv
je vždy nutné brát v potaz jejich možný vliv na biologickou aktivitu
přítomných mikroorganismů. Též je nutné zvážit jejich potenciální
negativní vliv na životní prostředí. Také je žádoucí dodržet optimální dávku aditiva. V opačném případě může aditivum působit spíše
negativně, a to nejen na zanášení membránového povrchu, potažmo
na provozní náklady [12].

2.2. Aplikace nízkonákladových filtrů

Membrány používané pro separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody jsou ve své podstatě filtry o malé velikosti pórů
umožňující díky svým charakteristikám vysokou kvalitu odtoku.
Ovšem kvalita odtoku nesmí být s ohledem na snižování provozních
nákladů spojených s membránovou technologií jediným hodnotícím
kritériem. Přijmeme-li tento fakt, může být poté membrána nahrazena filtry s větší velikostí pórů. Takovouto náhradu lze uskutečnit za
tzv. nízkonákladové filtry, kterými mohou být např. netkané textilie,
síťoviny a filtrační tkaniny [14, 15].
Netkané textilie jsou zpravidla tvořeny hustou sítí náhodně překrývajících se vláken, čímž vzniká velmi porézní materiál s velkým
množstvím pórů různých průměrů [16]. Výhodou těchto textilií je
zejména vysoká hodnota fluxu při velmi nízkém transmembránovém
tlaku. Kvalita odtoku je přitom v porovnání s „klasickými“ membránami jen mírně horší [17]. Nevýhodou netkaných textilií je v porovnání
s polymerními membránami jejich nižší mechanická odolnost, nižší
odolnost vůči mikrobiologickému působení, a tedy i nižší životnost
závislá na použitém materiálu [7].
Náhrada běžných membrán za síťoviny je vhodná zejména pro
aplikace, které kladou zvýšené nároky na minimalizaci potřebné plochy a energie. Stejně jako v předchozím případě – netkaných textilií
– se vyznačuje tento typ filtrační přepážky vysokou hodnotou fluxu
za použití nízkého transmembránového tlaku a mírně horší kvalitou
odtoku [18]. Po čase ovšem na povrchu síta dochází k vytvoření slabé
vrstvy, která slouží jako dynamická membrána, což se následně projeví
i ve zlepšení kvality odtoku ze systému [7, 19].
Jeden z hlavních faktorů limitující rozšíření nízkonákladových
filtrů je problematika jejich rychlého zanášení. To je způsobováno
zejména jejich vlastním hrubým povrchem a velkou velikostí pórů [7].
Zanášení, a tedy pokles hodnoty fluxu, lze do jisté míry eliminovat
pomocí modifikace filtru, např. obalením filtrační tkaniny práškovým
aktivním uhlím. Tím se jednak eliminuje zanášení a jednak dochází
k zlepšení kvality odtoku [7, 20]. Výtěžek fluxu je poté velmi vysoký
– téměř 100% – a lze ho snadno dosáhnout pomocí mechanického
čištění. To znamená, že pro čištění povrchu filtru nejsou nutné žádné
chemikálie [20].

2.3 Modifikace membrán

Další možnou alternativou současných membrán je chemická či fyzikálně-chemická modifikace vlastního membránového povrchu/materiálu. Tím se výrazně změní konečné vlastnosti stávajícího membránového
povrchu ve prospěch odolnosti vůči zanášení. Např. Yu et al. [21–23]
použili pro povrchovou modifikaci polypropylenových dutých vláken
plazmatické působení pomocí amoniaku a oxidu uhličitého. Tím došlo
na membránovém povrchu ke vzniku nových funkčních skupin (-NH2,
-COOH). Takto upravený membránový povrch vykazoval mnohem vyšší
odolnost vůči zanášení než povrch neupravený [21–23].
Další možností modifikace membránového povrchu je tzv. formovací nebo též imobilizační technika. Ta umožňuje přípravu velmi
tenkých filmů na membránových površích. Povrch upravený touto
technikou je poté mnohem odolnější vůči zanášení. Též snadněji
odolává např. adsorpci ECP – v případě vrstvy z polyethylenoxidu
[24]. Pro modifikaci membránového povrchu mohou být použity nejrůznější materiály, jako např. polyvinylalkohol či oxid titaničitý. Autoři
Bae and Tak [25] testovali membrány upravené touto technikou, kde
byl vlastní povrch membrány modifikován pomocí oxidu titaničitého.
Bylo prokázáno, že přídavek nanočástic oxidu titaničitého zlepšoval
její hydraulické charakteristiky a udržoval flux po delší časový úsek
na vyšších hodnotách v porovnání s neupravenou membránou [25].
Vzhledem k vysoké afinitě oxidu titaničitého k vodě je takto upravený
membránový povrch vysoce hydrofilní. Tím dochází k redukci hydrofobních interakcí mezi membránovým povrchem a složkami aktivační
směsi, čímž je též usnadněno i následné čištění [25].
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2.4 Dynamické membrány

Za dynamickou membránu lze považovat takový typ filtrační
přepážky, který vzniká na povrchu porézní podpory během filtrace
roztoku obsahujícího anorganický či organický materiál [19]. Na
základě způsobu vzniku těchto membrán se rozlišují tzv. obalované
a samoformovací dynamické membrány [7].
Obalované dynamické membrány vznikají filtrací vhodného roztoku
přes porézní podporu z jedné nebo i více specifických složek. Pro jejich
přípravu je používáno mnoho hydratovaných oxidů, přírodních polyelektrolytů či syntetických organických polymerů. Jako filtrační podpora
mohou sloužit netkané textilie, síťoviny a filtrační tkaniny. Na jejich
površích se poté vytvářejí dynamické membrány, které zlepšují filtrační
vlastnosti. Navíc, obalované membrány vykazují během svého provozu
nízkou tendenci k ireverzibilnímu (nevratnému) zanášení [7, 26].
Samoformovací dynamické membrány se vytvářejí ze složek filtrované suspenze. Například tedy z nerozpuštěných látek aktivovaného
kalu, respektive z jeho vloček [7, 27]. Pokud filtrovaná suspenze obsahuje příliš mnoho malých částic, dochází ke zhoršování permeability
membrány vlivem adsorpce těchto částic na povrch nebo do pórů
membrány. V případě přítomnosti větších částic – vloček aktivovaného kalu – dochází k jejich akumulaci na membránovém povrchu.
Vzniklá vrstva obsahující fixované mikroorganismy vykazuje vlastnosti dynamické membrány [28]. Na rozdíl od prvně zmiňovaných
se tedy do filtrované suspenze nepřidávají další specifické složky,
které by podpořily a umožnily vznik dynamických membrán. Tyto
dynamické membrány mohou zlepšit jak hydraulický výkon celého
MBR, tak i kvalitu odtoku. Jejich výkon je také určen koncentrací,
typem, molekulární hmotností složek filtrovaného roztoku a příčnou
tzv. cross-flow rychlostí [7].
Vzniklá dynamická membrána účinkuje jako bariéra, ať již mechanická nebo biochemická, a tak chrání vlastní membránový povrch
[27]. Pokud dynamická membrána působí jako biochemická bariéra,
může docházet k sorpci a k částečnému či úplnému odbourávání
některých nízkomolekulárních organických látek nebo koloidů přítomných ve filtrované suspenzi metabolicky aktivními mikroorganismy
[29]. Biochemickými reakcemi probíhajícími v dynamické membráně
může dojít i k modifikaci látek, které se velkou měrou podílejí na zanášení. Tím dynamická membrána může přispívat ke zmírnění rychlosti
zanášení membránového povrchu. Ovšem kromě zvýšení hydraulického výkonu MBR dochází také k zlepšení odtokových parametrů.
Avšak je nutné udržovat dynamickou membránu v optimálním stavu
a podmínkách, jelikož její výkon je závislý na mnoha faktorech, např.
na její struktuře, složení či tloušťce. Pokud je např. vrstva filtračního
nánosu tvořícího se na membránovém povrchu příliš silná, nemůže
difundovat dostatečné množství kyslíku potřebné pro biochemické
pochody napříč celou vrstvou. Poté dochází ke stratifikaci filtračního
nánosu a vznikají místa s deficitem kyslíku [30]. Při částečném deficitu
či úplném nedostatku kyslíku se výrazně snižuje/mění metabolická
aktivita přítomných mikroorganismů. To se v konečném důsledku
projeví na kvalitě odtokových parametrů. Při nízké hodnotě koncentrace kyslíku produkují mikroorganismy více biopolymerních látek
než při jeho dostatečném množství či zcela hynou. Tím je následně
negativně ovlivněno i zanášení membránového povrchu [31, 32].
Poté dynamické membrány mohou přispívat naopak k rychlejšímu
průběhu zanášení a k výraznějšímu poklesu hodnoty fluxu.

3. Závěr
Za účelem snižování provozních nákladů membránové technologie
se v současné době jako nejperspektivnější jeví dávkování nových
polymerních flokulantů, koagulantů a dalších inertních anorganických
aditiv. U těchto aditiv je ovšem nutné vzít v potaz jejich potenciální
vliv na aktivitu mikroorganismů či životní prostředí a dodržet optimální dávku.
Další možností je náhrada stávajících membrán za levnější varianty. Jako vhodné varianty se jeví netkané textilie, síťoviny a filtrační
tkaniny. Jejich výhodou je vysoká hodnota fluxu při velmi nízkém
transmembránovém tlaku; nevýhodou naopak rychlý pokles hodnoty
fluxu. Ten je možné zčásti zmírnit pomocí modifikace filtru, např.
„obalením“ filtrační tkaniny práškovým aktivním uhlím.
Též je možné přistoupit k modifikaci dosavadních materiálů
membrán nejrůznějšími technikami. Ty mají za účel vznik nových
funkčních skupin či přípravu tenkých filmů na vlastní membráně.
Za vhodných podmínek může také docházet k vzniku dynamických
membrán, které vznikají ze složek filtrované suspenze. Tyto složky
mohou být do filtrované suspenze záměrně přidávány, nebo mohou
být přítomny v původní formě, např. vločky aktivovaného kalu.
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Poděkování: Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 21/2011) a z výzkumného záměru
MSM6046137308 MŠMT ČR.
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Souhrn

Tento příspěvek je šestým ze seriálu článků představujících Metodickou příručku „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných
stokových systémů v urbanizovaných územích“ (PDO), která zavádí
posuzování dešťových oddělovačů kombinovaným přístupem. Tato
část seznamuje s biologicko-ekologickým průzkumem vodního toku,
zahrnujícím posouzení viditelných projevů narušení vodního toku,
jakosti vody, hydromorfologického stavu vodního toku a makrozoo
bentosu.
u

Úvod
V předchozích částech seriálu příspěvků seznamujících s metodickou příručkou „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných
stokových systémů v urbanizovaných územích“ (PDO) [6] bylo prezentováno výpočetní posouzení zaměřené na identifikaci kritických
případů hydraulického a látkového narušení vodních toků přepady
z dešťových oddělovačů.
Nejpřesnější informace o aktuálním narušení ekosystému vodního
toku městským odvodněním se zjistí jeho biologicko-ekologickým
průzkumem. Posouzení biologicko-ekologickým průzkumem je smysluplné u stávajících zaústění (zejména těch, pro něž bylo numerickým
posouzením identifikováno překročení některého z imisních kritérií)
nebo jako kontrola účinnosti přijatých opatření. Průzkum zahrnuje
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New trends in membrane technology (Dvořák, L.; Gómez, M.;
Růžičková, I.)
Key words
membrane bioreactor (MBR) – surface modification – low-cost filter
– dynamic membrane – flux
Operating costs are currently the major limiting factor of the
membrane technology. These costs are largely determined by the
finance required for cleaning of a membrane surface. Fouling of the
membrane surface causes a decrease in the flux – hydraulic system‘s
performance. A restriction of the membrane fouling appears to be
an effective approach in order to reduce of operating costs. This
can be achieved using several approaches. Either dosing of new
additives – coagulants, flocculants, etc. or by applications of new
or modified materials used for making of membranes instead of the
current ones.
As a replacement of current membranes non-woven fabrics,
meshes and filter cloths can be used. The plasma effect of ammonia
and carbon dioxide is used for modification of membrane materials,
which significantly improves resistance to the membrane fouling.
Another possible modification is the preparation of thin films on
membrane surface, which exhibit specific properties.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
posouzení viditelných projevů narušení vodního toku a společenstva
bentických bezobratlých (makrozoobentosu). Jeho nezbytnou součástí
je posouzení jakosti vody a hydromorfologického stavu vodního
toku, které podmiňují jeho biologický stav. Pro větší názornost je
biologicko-ekologický průzkum a posouzení narušení vodního toku
dokumentován na případové studii.

Viditelné projevy narušení vodního toku
Posouzení viditelných projevů narušení vodního toku slouží jednak
samostatně k rychlému orientačnímu zhodnocení stavu vodního toku,
jednak poskytuje řadu pomocných informací při vyhodnocování
jeho celkového ekologického stavu. Provádí se spolu s posouzením
morfologického stavu vodního toku v úsecích nad a pod zaústěním
oddělovačů. Pochůzka by se měla uskutečnit několik dní po zvýšených
průtocích ve vodním toku.
Sledují se následující ukazatele:
• rostlinný porost – hojná přítomnost zejména vláknitých řas a makrofyt indikuje monotónní hydrologický režim či chybějící zastínění
vodního toku,
• heterotrofní nárosty (houby, bakterie, protozoa) – hojně se vyskytují při vysokém organickém znečištění,
• přítomnost sulfidu (sirníku) železnatého – jeho černé skvrny na
spodní straně kamenů či v měkkém dnovém podkladu jsou ukazatelem nedostatku kyslíku,
• kal – je důsledkem přímého vnosu nerozpuštěných látek z ČOV
nebo OK, nánosy vznikají i při intenzivním rozkladu silného organického znečištění či velkých nárostů řas,
• pěna – indikuje přítomnost detergentů z odpadní vody, avšak může
být i přirozeného původu (např. látky vylučované při rozkladu listí
a řas),
• zákal – vyskytuje se při zvýšené koncentraci jemných nerozpuštěných látek pocházejících z odpadní vody nebo ze stavební činnosti;
nutno odlišit od přirozeného zákalu (výtok z nádrže),
• zbarvení vody – je ukazatelem přítomnosti odpadní vody nebo
stavební činnosti; nutno odlišit od přirozeného zbarvení (výtok
z nádrže, z rašeliniště...),
• zápach – indikuje organické znečištění (nutno odlišit původ
z odpadní vody či přirozený – např. při rozkladu listí),
• kolmatace (ucpání pórů sedimentu jemnými částečkami) – je
důsledkem zvýšené přítomnosti jemných nerozpuštěných látek
nebo změněného (monotónního) hydrologického režimu,
• přítomnost pevných látek a odpadků – ukazuje na činnost OK
(toaletní papír, vložky atd.); nutno odlišovat od jiných odpadků
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(obaly, láhve atd.) majících původ též v lidské činnosti,
• známky eroze břehů nebo dna – vypovídají o zvýšených průtocích
ze systému městského odvodnění.

Jakost vody

Pro kvantifikaci potenciálu znovuosídlení lze použít např. metodiku
[3], kdy se potenciál znovuosídlení posuzuje v úsecích 300 m nad
a 300 m pod zaústěním na základě bodového sytému. Tato metodika
je blíže popsána v příloze PDO [6].

Společenstvo makrozoobentosu
Údaje o dlouhodobé jakosti vody ve vodním toku slouží jako
Společenstvo bentických bezobratlých (makrozoobentos) je vhoddoplňující informace pro posouzení jeho biologického stavu a pro
posouzení splnění imisních kritérií oddělovacích komor.
ným indikátorem narušení drobných vodních toků městským odvodDoporučený rozsah ukazatelů je: rozpuštěný kyslík, teplota, pH
něním. V důsledku přepadů z oddělovačů dochází ke změně struktury
vody, BSK5, CHSK, NL, N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ncelk, Pcelk, TOC, KNK4,5.
společenstva změnou počtu druhů i jedinců, vymizením citlivých
(tučně – nutno pro posouzení imisních kritérií).
druhů a naopak rozvojem druhů tolerantních a rychle kolonizujících,
Hodnoty základních ukazatelů jakosti vody lze získat na Vodohosmění se i funkční složení biocenózy (potravní preference, preference
podářském informačním portálu ISVS VODA (http://www.voda.gov.
habitatu, preference proudění apod.).
cz/portal/cz/) nebo IS ARROW (http://hydro.chmi.cz/isarrow/index.
Cílem posouzení společenstva makrozoobentosu je identifikace
php) či přímo od správce příslušné monitorovací sítě (ČHMÚ, podnarušení vodního toku a klasifikace jeho ekologického stavu ve
niky Povodí).
smyslu Směrnice [10]. Pokud je vodní tok pod oddělovací komorou
Pokud je nutno provést vlastní monitoring, doporučuje se pH ve
mírně narušen oproti referenci, ale jeho ekologický stav je dobrý, není
vodním toku měřit v období květen–říjen za slunného letního dne
nutno přistupovat k žádným opatřením.
brzy odpoledne, kdy se vyskytují nejvyšší hodnoty. Při měření pH se
Vzorky makrozoobentosu se odebírají několik dní po přepadu, nikoliv bezprostředně po něm, aby bylo postiženo dlouhodobé narušení
měří i teplota vody a odebírá vzorek pro laboratorní stanovení alkality
(KNK4,5) a případně i dalších ukazatelů. Rozpuštěný kyslík je naopak
toku vlivem OK. Vhodné je proto tyto odběry provádět v průběhu
vhodné měřit v noci nebo brzkých ranních
hodinách, kdy jsou jeho koncentrace nejnižší.
Tab. 1. Vztah pozorovaných efektů pod OK a příčin narušení společenstva makrozoobentosu
Měření a odběr vzorků pro laboratorní analý[4] (** = velmi významný vliv, * = významný vliv, – = žádný nebo bezvýznamný vliv, ? =
zy se provádí 2–3krát za sledované období.
vliv nejistý)
Morfologie a potenciál
znovuosídlení vodního toku
Posouzení morfologického stavu vodního
toku a potenciálu znovuosídlení narušených
úseků poskytuje důležité podpůrné informace pro posouzení struktury společenstva
makrozoobentosu, protože umožňuje odlišení
vlivů degradované morfologie toku na biologický stav toku od vlivů dešťových oddělovačů. Slouží také pro diferenciaci hydraulické
zatížitelnosti vodního toku (nastavení přípustného násobku překročení Q1).
Cílem posouzení morfologického stavu je
zjištění míry jeho odchýlení od přirozeného
stavu. Hodnotí se proměnlivost hloubky a šířky koryta toku včetně charakteristik proudění,
charakter a diverzita substrátu (podkladu)
dna toku a jeho struktury, charakter břehů,
šířka a struktura příbřežní zóny a podélná
průchodnost (tzv. kontinuita) toku daná
přítomností překážek v toku. Pro posouzení
a klasifikaci morfologického stavu vodních
toků existuje řada metodik, ve kterých se
hlavní aspekty hodnotí s různou mírou
podrobnosti. Metodika doporučovaná MZe [9]
je pro účely předkládané metodické příručky
příliš podrobná, a tudíž náročná. Jednodušší
metodikou je např. [2].
Potenciál znovuosídlení zahrnuje jednak
osídlení z přilehlých úseků, zejména nad
místem narušení, jednak osídlení z ochranných prostor narušeného místa. Čím menší
je potenciál znovuosídlení, tím větší je
pravděpodobnost, že vysoká četnost narušení bude mít na biocenózu trvalé účinky.
Potenciál znovuosídlení se stanoví na základě
morfologického stavu toku nad a pod zaústěním s přihlédnutím k přítokům a podélné
průchodnosti toku. K faktorům, které snižují
potenciál znovuosídlení, patří písčitý či bahnitý dnový podklad, zpevněné dno nebo jiný
charakter podkladu s malou diverzitou, nízký
či žádný výskyt dnových struktur a makrofyt,
chybějící pobřežní zóna (např. vysekaná tráva
až ke břehu nebo zdi), absence přirozených
přítoků a výskyt významných překážek
v podélné průchodnosti toku po nebo proti
proudu (vysoké stupně, zatrubnění > 80 m
bez sedimentu, vzdutí či tišiny). Stav toku
nad zaústěním má vyšší váhu než pod ním.
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Efekt

–
*
*
**
–
–
–
–

zatížení
nerozp.
látkami
**
*
*
*
**
–
*
–

–

–

**

–

**

–

–
–
*?
–
*
*
–?
*
?
?
*?
**
*
**
–
*
–

–
**
–
**
–
*
*
**
*
*
–?
–
**
–
**
–
**

**
*
*
–
**
*
*
–
*
*
*?
–
–
–
–
**
–

chemické
zatížení
Přírůstek celkového počtu jedinců
Úbytek celkového počtu jedinců
Úbytek počtu taxonů
Přírůstek nespecifických (tolerantních) taxonů
Přírůstek podílu sběračů a filtrátorů
Úbytek podílu drtičů - kouskovačů
Úbytek podílu spásačů a seškrabávačů
Úbytek limno až rheophilních (LR) taxonů
Přírůstek rheophilních (RP) a rheobiontních
(RB) taxonů
Přírůstek preference habitatu pelál
a partikulárního organického materiálu (POM)
Přírůstek preference habitatů litál a akál
Přírůstek Dugesia gonocephala
Úbytek Ancylus fluviatilis
Přírůstek Oligochaeta
Úbytek Oligochaeta
Úbytek Gammarus sp.
Úbytek Baetis rhodani
Úbytek Rhithrogena semicolorata
Úbytek Leuctra sp.
Úbytek Nemouridae
Úbytek Elmis sp.
Úbytek Rhyacophila fasciata
Úbytek Sericostoma personatum
Úbytek Silo pallipes
Úbytek Simuliidae
Úbytek Chironomidae
Přírůstek Chironomidae

Rychlost
znovuosídlení

Příčina
hydraulické
zatížení
–
**
**
*
–
**
*
**

nízká
nízká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
střední
střední
nízká?
nízká
nízká
nízká
vysoká
vysoká
vysoká

Vysvětlivky:
sběrači – živí se zbytky rostlin a živočichů na dně, hojně se vyskytují v oblastech s jemným
sedimentem
filtrátoři – vyskytují se v oblastech se značnými sedimenty a zachytávají potravu rozptýlenou ve vodě
spásači a seškrabávači – seškrabávají částice rostlinného původu z povrchů a zachycují zbytky
z proudu
drtiči–kouskovači – živí se většími částicemi organického materiálu a drtí organickou hmotu
limno- až rheophilní (LR) – objevují se ve stojatých vodách a v pomalu tekoucích tocích
rheophilní (RP) – nacházejí se v tocích v zónách se středními rychlostmi proudění
rheobiontní (RB) – nacházejí se v tocích v oblastech s vysokými rychlostmi proudění
pelál – bláto o zrnitosti < 0,063 mm
POM – částice organického materiálu (např. kusy dřeva a odumřelé rostliny)
litál – hrubý štěrk, kameny a valouny o zrnitosti > 2 cm
akál – jemný až střední štěrk o zrnitosti 0,2–2 cm
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monitoringu dešťů a průtoků pro Generel odvodnění. Vzorky se neodebírají těsně pod výustí OK, ale ve vzdálenosti rovné třicetinásobku
druhé odmocniny šířky vodního toku b (30 b1/2). Další vzorky se pro
zachycení dosahu narušení odebírají ve vzdálenostech 50 b1/2, 100 b1/2,
200 b1/2 a 500 b1/2 a nad místem narušení jako reference (neovlivněný
profil). Odběr se provádí metodou kopaného vzorku nebo pomocí
rámového odběráku (surber sampler) v úsecích dlouhých 20–50 m,
aby byly podchyceny charakteristické habitaty [7].
Ve vzorcích se stanoví:
• změna počtu taxonů vzhledem k referenci,
• chybějící taxony/dominance,
• změna abundance (počtu jedinců),
• změna funkčního složení společenstva,
• ohrožené taxony,
• saprobní index.

Za významné narušení ve srovnání s referenčním profilem je díky
přirozené variabilitě prostředí a s ní spojené nerovnoměrné distribuci
organismů považován rozdíl v abundanci větší než 30 % nebo rozdíl
v počtu taxonů větší než 20 % nebo případ, kde se nepřekrývá 3 a více
taxonů s minimálně střední abundancí nebo jeden vysoce abundantní
taxon, či je-li rozdíl v saprobním indexu ΔSi ≥ 0,3 v nížině a ΔSi ≥ 0,2
ve středohoří [4]
Vodítkem pro interpretaci výsledků biologického posouzení
(pozorovaných efektů) ve vztahu k příčinám narušení společenstva
makrozoobentosu je tab. 1.
Metodika pro klasifikaci ekologického stavu vodních toků je v České
republice v současnosti ve stadiu dokončování (projekt ARROW).
Toky lze zatím pouze zařadit do tříd jakosti vody [5] podle saprobního
indexu, charakterizujícího organické zatížení a deficit kyslíku.

 Obecné označení systematických skupin rostlin a živočichů (třída, čeleď,
rod, druh ...). Počet taxonů vyjadřuje počet skupin organismů determinovaných do různé taxonomické úrovně (např. některých jedinců do čeledi,
jiných do rodu či druhu). Oproti tomu počet druhů vyjadřuje počet skupin
determinovaných do nejnižší taxonomické úrovně (druhu).
 Index, který charakterizuje míru znečištění povrchových vod rozložitelnými organickými látkami. Různému stupni znečištění odpovídají různé
vodní biocenózy, které jsou tvořeny různě odolnými organismy. Pro stanovení indexu se používá převážně rozbor společenstva makrozoobentosu.

Obr. 1. Morfologický stav vodního toku Y a odběrné lokality
makrozoobentosu
Tab. 4. Vyhodnocení narušení společenstva makrozoobentosu ve vodním toku Y (vysvětlivky
viz tab. 1)
Ukazatel

Jednotka

Potravní
skupiny

3028

897

980

680

30

16

14

33

4

4

3

2

4

1,76

1,44

1,83

2,15

1,76

%

0,1

0,0

1,3

0,8

1,2

%

46,1

74,4

37,9

6,1

65,3

Indiferentní taxony (IN)

%

15,1

5,7

8,8

23,7

29,6

Pelál + POM

%

10,8

7,3

12,4

12,9

26,2

Litál + akál

%

48,6

59,0

40,2

6,9

30,8

Ostatní

%

2,1

1,1

2,1

5,1

7,3

Sběrači a filtrátoři

%

40,2

31,6

41,4

38,8

39

Drtiči

%

7,3

9,8

7,7

31,2

10,6

Spásači

%

46,0

50,3

41,0

16,5

28,1

25

24

2

12

3

790

144

75

188

177

25

4

0

0

0

Limno- až rheophilní
taxony (LR)
Rheophilní (RP) a
rheobiontní (RB) taxony

Ancylus fluviatilis
Baetis sp.

2440

332

316

56

56

Rhyacophila sp.

40

60

0

0

2

Simuliidae

75

12

4

0

Nerozpuštěné látky

Obr. 2. Rozdíly ve složení společenstva
makrozoobentosu ve vodním toku Y pod
oddělovačem OK3 vůči referenci OK3_nad
(vysvětlivky viz tab. 1)
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Případová studie biologicko-ekologického posouzení
vodního toku
Studované povodí

Zájmovým územím je část města B odvodněná do drobného vodního toku Y, do něhož jsou zaústěny přepady ze 3 oddělovacích komor
(OK1 až OK3) na km 2,68 až 1,00. Mezi OK2 a OK3 se na km 1,21
nachází rybník o objemu 5000 m3 s plochou zátopy 0,5 ha, který odděluje vlivy přepadů z oddělovacích komor nad a pod ním. Vodní tok Y
je tok nížinný s křemitým podložím a je zařazen mezi kaprové vody.
Město B leží v rovinatém území, a proto se v jeho stokové síti
vyskytuje značné množství sedimentů. Problémy s nerozpuštěnými
látkami indikovalo i numerické posouzení imisí, kdy kritický poměr
EO/Q347 = 15 EO(l/s) je vysoce překročen (39,4). Ostatní imisní kritéria
hydraulického i látkového zatížení jsou splněna.

Biologicko-ekologický průzkum
Jakost vody
Ve vodním toku byl prováděn standardní monitoring podnikem
Povodí, s. p. Jakost vody je ve sledovaných ukazatelích na úrovni
I.-II. třídy [5].
Hydromorfologie
Hodnocení morfologického stavu toku bylo provedeno podle švýcarské metodiky [2], kdy je sledována variabilita šířky vodní hladiny,
charakter dna koryta, charakter svahů koryta, šířka a charakter břehů
a přítomnost překážek v toku. Míra jejich odchýlení od přirozeného
stavu se hodnotí bodově. Podle součtu bodů jsou úseky toku zařazeny
do tříd I (stav blízký přírodnímu), II (málo ovlivněný stav), III (silně
ovlivněný stav) či IV (umělý stav).
Vodní tok Y po vstupu do města B zpočátku protéká chráněným
biokoridorem a má téměř přírodní charakter s velkou variabilitou dnového podkladu, tvořeného balvany, kameny, štěrkem i pískem, a dostatečným břehovým pásmem (morfologická třída I). I po průchodu
rybníkem až po OK3 je morfologie ještě málo narušena (morfologická
třída II). Pod OK3 byla v minulosti realizována úprava koryta do tvaru
jednoduchého lichoběžníku, a proto je tok monotónní, variabilita šířky vodní hladiny a proudění je malá až žádná, břehy jsou opevněny
kamenným záhozem, na dně jsou štěrk, písek a bahno, na břehu keře
a vysekaná tráva. Břehové pásmo tvořené keři je nesouvislé a místy
v delších úsecích chybí. Tok je na hranici morfologických tříd III a IV.
Teprve 650 m pod OK3 se morfologie toku díky diverzifikovanému
substrátu (kameny, hrubý štěrk, štěrk, písek a bahno) a větší variabilitě
proudění mírně zlepšuje na hranici tříd II–III.
Potenciál znovuosídlení
Potenciál znovuosídlení úseku narušeného vlivem oddělovací
komory OK3 byl posouzen pomocí metodiky [3] (též v příloze [6]).
Kvantifikován byl jako žádný až nízký (tab. 2).
Viditelné projevy narušení vodního toku
Nebyly pozorovány žádné viditelné projevy narušení vodního
toku.
Makrozoobentos
Odběrné lokality makrozoobentosu jsou na obr. 1. Pro výpočet
ekologického profilu společenstva (preference proudění, mikrohabitatu a potravní skupiny) byl použit program Asterics ze systému
AQEM [1].
Podpůrné informace o charakteru a variabilitě dnového podkladu
a rychlosti proudění byly zjištěny při odběru vzorků makrozoobentosu (tab. 3).
Počet taxonů makrozoobentosu v toku Y (tab. 4) nad OK3 byl stejný
jako nad nejvýše položenou komorou OK1 i složení společenstva je
obdobné, což potvrzuje, že vlivy mezilehlých oddělovačů sem nedosahují. Pod OK3 však počet taxonů poklesl velmi výrazně – ze 30 nejprve
na 16 v profilu OK3_60 (o 47 %), potom až na 14 v profilu OK3_200
(o 53 %), což je klasifikováno jako významné narušení (pokles o více
než 20 %). Ze struktury společenstva makrozoobentosu (obr. 2) je
patrné narušení toku nerozpuštěnými látkami (přírůstek preference
mikrohabitatů pelál a POM, nárůst podílu sběračů a filtrátorů, úbytek
až vymizení zástupců čeledi Simuliidae) i působení dalších chemických stresorů (vymizení Rhyacophila sp.). Čistě hydraulické zatížení
nebylo identifikováno.
Na změně struktury společenstva se podílí též degradace morfologického stavu, která se projevuje úbytkem taxonů preferujících hrubozrnné
mikrohabitaty (litál + akál) a taxonů preferujících rychlejší proudění
(RP + RB) a zároveň nárůstem podílu taxonů indiferentních vůči proudění (IN) i nárůstem podílu preference ostatních druhů mikrohabitatů.
V profilu OK3_650 se díky mírnému zlepšení morfologie toku sice
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Tab. 2. Vyhodnocení potenciálu znovuosídlení vodního toku Y pod
OK3 (podle [3])
Ukazatel
Substrát a jeho diverzita
Struktury ve dně
Přítoky
Mezisoučet
Překážky v průchodnosti
Mezisoučet
Celkem
Potenciál znovuosídlení

Úsek 300 m
nad OK3
4
2
0
6
–0,1
5,9

Úsek 300 m
pod OK3
1
0
0
1
0
1

6,9
žádný až nízký

Tab. 3. Charakter odběrných úseků makrozoobentosu ve vodním
toku Y
Odběrný
úsek
OK1_nad
OK3_nad
OK3_60
OK3_200
OK3_650

Podklad a habitaty

Proudění

Průměrná
hloubka
(cm)

rychlost

diverzita

4

střední až
velká

24

4

střední

25

3

střední

19

2

malá

38

3-4

střední

29

Štěrk, hrubý štěrk,
kameny
Balvany, kameny,
štěrk i písek
Hrubý štěrk, štěrk,
písek
Hrubý štěrk málo,
štěrk a bahno
Kameny, hrubý
štěrk, štěrk, bahno

Rychlost proudění:
5 – peřeje, 4 – rychlé, 3 – střední, 2 – klidné, 1 – stojí

zvýšil počet nalezených taxonů makrozoobentosu na 33, avšak z jeho
struktury je stále patrné značné narušení oproti referenci.
Nejnižší saprobní index (Si) byl zaznamenán pod rybníkem v profilu OK3_nad (1,44). V důsledku zatížení organickým materiálem stoupl
pod OK3 až na 2,15 v profilu OK3_200 (významné narušení, protože
ΔSi ≥ 0,3 oproti OK3_nad i OK1_nad) (tab. 4). Podle [5] se profil
OK3_nad řadí svým Si do I. třídy a ostatní profily do II. třídy jakosti
vody. Systém AQEM klasifikuje ekologický stav vzorkovaných lokalit
toku Y podle Si jako velmi dobrý až dobrý kromě profilu OK3_200,
kde je střední.

Vyhodnocení a návrh opatření

Narušení vodního toku Y vlivem přepadů z oddělovací komory OK3
je významné a jeho ekologický stav v části podélného profilu pod jejím
zaústěním není dobrý, jak vyžaduje [10]. Je proto nutno přistoupit
jednak k opatřením pro zlepšení hydromorfologického stavu vodního
toku (revitalizace toku), jednak k opatřením pro snížení jeho zatížení
nerozpuštěnými látkami.

Závěr
Biologicko ekologický průzkum vodních toků v urbanizovaných
oblastech se stává nezbytnou součástí Generelů odvodnění. Poskytuje
jednak pomocné informace pro výpočetní posouzení vlivu dešťových
oddělovačů na vodní toky, jednak je s jeho pomocí možno zpřesnit
příčiny a míru narušení včetně vzdálenosti, na niž se projevuje, a klasifikovat ekologický stav vodních toků.
Případová studie ukázala, že pro zlepšení ekologického stavu
vodních toků bude často nutno kombinovat opatření v městském
odvodnění (v tomto případě pro snížení vnosu nerozpuštěných látek
přepady z dešťových oddělovačů) a opatření pro zlepšení hydromorfologického stavu vodních toků (jejich revitalizaci).
Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných
v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM 6840770002.
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Možnosti využitia
dynamických
simulačných programov
pri prevádzkovaní čistiarní
odpadových vôd
Ján Derco, Lenka Černochová, Ľubomír Krcho, Július Annus
Kľúčové slova
Activated Sludge Model No. 1 – čistenie odpadových vôd – denitrifikácia – dynamika procesov – kvalita vyčistených vôd – nitrifikácia
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Súhrn

V príspevku sú ilustrované niektoré možnosti využitia simulačných programov pri prevádzkovaní čistiarní odpadových vôd. Simulačné výpočty boli uskutočnené pre podmienky ČOV Nové Zámky,
kde boli namerané časové premenlivosti množstva a zloženia odpadových vôd na vstupe a výstupe. Na základe výsledkov simulačných
výpočtov boli určené hodnoty prevádzkových parametrov (vek kalu,
vnútorný recirkuláčny pomer, koncentrácia rozpusteného kyslíka)
pre efektívnu prevádzku (hodnoty výstupných koncentrácií, spotreba kyslíka a výška odplát) tejto ČOV. Prezentované výsledky nie
sú návodom na prevádzkovanie ČOV a majú ilustračný charakter.
Zodpovedajú nakalibrovanému matematickému modelu Activated
Sludge Model No. 1 (ASM 1) s využitím výsledkov experimentálnych
meraní a prevádzkových údajov, technickému stavu a stavu monitorovania prevádzky tejto ČOV.
u

Úvod
So zvyšovaním požiadaviek na ochranu vodných zdrojov a tým aj
na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd sa využívajú aj zložitejšie
technológie ich čistenia. Tieto technológie sa vyznačujú väčším počtom procesov s rozdielnymi reakčnými rýchlosťami, požiadavkami
z hľadiska reakčných podmienok a celkovo zložitejšou skladbou
technologickej linky. Zložitejšie sú návrhové postupy a algoritmy ako
aj prevádzkovanie týchto procesov a technológií.
K potenciálnym a v súčasnosti už aj v praxi čoraz viac využívaným
prostriedkom [14], ktoré sú nápomocné pri navrhovaní a prevádzkovaní
procesov a technológií čistenia odpadových vôd, patria matematické mo-
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dely a simulačné programy. Možno ich využiť pri posúdení aktivačného
procesu, dimenzovaní a projektovaní ČOV z hľadiska voľby optimálneho
technologického usporiadania bioreaktorov a hodnôt technologických
parametrov a prevádzkových veličín [2, 7, 16], a to aj so zohľadnením
dynamiky biologických procesov. Umožňujú výber najvhodnejšieho
technologického usporiadania, určenie objemu reaktorov, hodnôt prevádzkových parametrov a predikciu hodnôt na výstupe [5].
Rôzne matematické modely pre opis jednotlivých procesov čistenia
odpadových vôd sa líšia z hľadiska presnosti a podrobnosti opisovaných procesov [9], praktickej využiteľnosti [1] a účelu, pre ktorý boli
navrhnuté. Väčšina simulačných programov na opis procesov odstraňovania organického znečistenia a dusíka využíva Activated Sludge
Model No. 1 [8]. Tento model (ASM 1) ponúka primerane detailný
a všeobecne akceptovaný opis procesov odstraňovania organického
a dusíkatého znečistenia [12]. Umožňuje simulovať tieto procesy pre
podmienky splaškových odpadových vôd [10], predikovať kyslíkové
pomery, resp. spotrebu kyslíka, produkciu kalu, vyšetrovať zmeny
zaťaženia, reakčných objemov, vplyvu teploty, veku kalu, recirkulačných prúdov a odozvy na časovo premenlivé hodnoty sledovaných
výstupných veličín, resp. kvalitu odtoku z ČOV.

Activated sludge model 1
Kinetika tohto modelu zahŕňa 8 biochemických procesov a 13
zložiek [8]. Odpadová voda a aktivovaný kal sú charakterizované
s využitím 7 rozpustených zložiek (ľahko rozložiteľná CHSK, inertně
rozpustené látky, amoniakálny dusík, organický dusík, oxidované
formy dusíka, kyslík, hydrogénuhličitanová alkalita) a 6 nerozpustených zložiek (pomaly rozložiteľná CHSK, organický dusík, autotrofné
mikroorganizmy, heterotrofné mikroorganizmy, produkty rozkladu,
inertné látky). Tri procesy sa vzťahujú k rastu heterotrofnej (organotrofnej) a autotrofnej (litotrofnej) biomasy, 2 procesy reprezentujú
rozklad heterotrofnej a autotrofnej biomasy. Zvyšné 3 procesy opisujú
hydrolýzu. V priebehu hydrolýzy sa komplexné vysokomolekulové
organické látky (uhlíkaté alebo dusíkaté) stávajú dostupnejšími pre
biodegradáciu mikroorganizmami aktivovaného kalu.

Použité simulačné programy
Cieľom tohto príspevku je ilustrovať niektoré možnosti využitia
modelu ASM 1 pri prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd. Prezentované výsledky simulačných výpočtov boli získané pomocou simulačného programu Simulation of Single Sludge Process (SSSP) [1].

Opis biologického stupňa ČOV
Možnosti využitia simulačných výpočtov pri prevádzkovaní
čistiarne odpadových vôd budú ilustrované na ČOV Nové Zámky.
Biologický stupeň je od roku 2003 prevádzkovaný ako predradená
denitrifikácia (obr. 1), pričom je možnosť prevádzkovať 1 307 až
2 614 m3 ako anoxický reaktor a 6 336 až 7 643 m3 ako oxický reaktor.
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Počas uskutočnených meraní pre účely simulačných výpočtov v marci
2007 bolo prevádzkovaných 1 961 m3 bez dodávky kyslíka a 6 990 m3
bolo prevzdušňovaných.
Priemerný prítok odpadových vôd na biologický stupeň bol
9 936 m3.d-1 (obr. 9). Prietok vratného kalu bol približne 10 368 m3.d‑1.
Odťahovanie prebytočného kalu bol v čase uskutočnených meraní
približne 142 m3.d-1. Prietok aktivačnej zmesi v internom recykle bol
asi 8 640 m3.d-1. Priemerná hodnota koncentrácie rozpusteného kyslíka
v oxickej časti reaktora bola 1,1 mg.l-1. Teplota v aktivácii počas týchto
meraní bola v priemere 13,5 0C. Údaje o teplote boli využité na určenie
hodnôt kinetických parametrov. Odstraňovanie fosforu z OV je zabezpečované chemickým zrážaním.
Obr. 1. Schéma biologického stupňa ČOV N. Zámky

Vhodnosť matematického modelu
Samotným simulačným výpočtom predchádza overenie vhodnosti
zvoleného matematického modelu pre opis prebiehajúcich procesov
v predmetnej ČOV a teda aj jeho využiteľnosti pri matematickom
simulovaní/predikovaní dopadov zmien v množstve a zložení odpadových vôd, prevádzkových veličín a technologických parametrov na
kvalitu vyčistenej vody a prevádzkové náklady. Použitý matematicky
model ASM 1 bol kalibrovaný pre podmienky ČOV Nové Zámky
s využitím meraní časovej premenlivosti množstva a zloženia odpadových vôd uskutočnených na vstupe a výstupe tejto ČOV (obr. 2).
Pri kalibrácii boli použité hodnoty prevádzkových veličín (koncentrácia rozpusteného kyslíka, teplota počas meraní) a technologických
parametrov (vek kalu, recirkulačné pomery), ktoré boli poskytnuté
prevádzkovateľom [15]. Rozdiely medzi vypočítanými a nameranými
hodnotami sledovaných veličín (amoniakálny a dusičnanový dusík,
CHSK, sušina kalu) boli minimalizované zmenou hodnôt nepresných
technologických veličín a parametrov.
V porovnaní s predchádzajúcimi príspevkami [3, 6] táto kalibrácia
modelu zahrňovala aj sušinu aktivovaného kalu (X). Kalibrácia modelu vzhľadom na sušinu aktivovaného kalu bola uskutočnená pre podmienky ustáleného stavu. Na obr. 3 je uvedený priebeh koncentrácie X
počas jedného dňa. Priemernej experimentálnej hodnote koncentrácie
kalu (X = 3,85 kg.m-3) počas uskutočnených dynamických meraní na
ČOV Nové Zámky zodpovedá hodnota veku kalu 15,3 d.
S touto hodnotou veku kalu bola uskutočnená kalibrácia pre časovo
premenlivé hodnoty koncentrácií sledovaných foriem znečistenia na
vstupe a výstupe biologického stupňa ČOV. Kritériom kvality opisu
bola zhoda medzi nameranými a vypočítanými hodnotami organického a dusíkatého znečistenia v 24hodinových zlievaných vzorkách
na výstupe z biologického stupňa ČOV [4]. Hodnoty biokinetických
parametrov boli použité v súlade s odporúčanými hodnotami pre
splaškové odpadové vody [8] po ich prepočte na prevádzkovú hodnotu
teploty (13,5 °C).
Najlepšia zhoda medzi nameranými (cca 3,85 kg.m-3) a vypočítanými hodnotami (cca 3,62 kg.m-3) sušiny kalu je výsledkom statických
simulačných výpočtov pri veku kalu 15,3 dňa.
Z výsledkov kalibrácie (tab. 1) vyplýva dobrá zhoda medzi nameranými a vypočítanými hodnotami. Vzhľadom na kvalitu opisu
experimentálnych hodnôt možno nakalibrovaný model považovať za
prijateľný aj z praktického hľadiska, t.j. pre jeho využitie na predikčné
simulačné výpočty.

Výsledky statických simulačných výpočtov
Simulačné výpočty s nakalibrovaným modelom boli zamerané na
možnosti zvýšenia efektívnosti prevádzkovania tejto ČOV. Cieľom bolo
prešetriť vplyv prevádzkových a technologických veličín (zaťaženie,
kyslíkové pomery, teplota) ako aj veľkosti oxického a anoxického objemu na zníženie hodnôt sledovaných výstupných veličín (nepriamo
aj výšky odplát za vypúšťanie odpadových vôd) a zníženie dodávky
kyslíka ako jednej z najväčších položiek prevádzkových nákladov.
Výsledky simulačných výpočtov pre podmienky ustáleného stavu sú
uvedené na obr. 4 až 7.
Tab. 1. Namerané, vypočítané a limitné hodnoty pre 24hodinové
zlievané vzorky na výstupe z ČOV
Experimentálne

Vypočítané

Nar. vl. SR 296/2005

N-NH4 [mg.l-1]

0,8

1,3

10

N-NO3 [mg.l ]

6,1

7,4

-

-

9,4

15

38

35,3

90

-1

Ntot [mg.l ]
-1

CHSK [mg.l-1]
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Obr. 2. Časová premenlivosť koncentrácií znečistenia na vstupe
a výstupe z ČOV

Obr. 3. Vypočítané hodnoty koncentrácie sušiny kalu a priemerná
hodnota koncentrácie kalu v oxickom reaktore
Z priebehu závislostí na tomto obrázku vyplýva, že z hľadiska
celkovej efektívnosti (výstupné znečistenie a dodávka kyslíka) nie je
vhodné zvyšovanie hodnoty vnútorného recirkulačného pomeru nad
2,0. Z hľadiska hodnôt výstupných koncentrácií by mohla postačovať
aj nižšia hodnota vnútorného recirkulačného pomeru. Ako je zrejmé
z obrázku, k malým koncentračným zmenám sledovaných veličín
dochádza pri hodnotách recirkulačného pomeru vyšších ako 1,5.
Na obr. 4 sú uvedené výsledky vyšetrovania vplyvu vnútornej recirkulácie (recirkulačný pomer RI) na výstupné hodnoty organického
a dusíkatého znečistenia (vľavo) a na spotrebu kyslíka (vpravo).
Na obr. 5 vľavo sú uvedené výsledky vyšetrovania vplyvu veku kalu
na výstupné hodnoty organického a dusíkatého znečistenia. Graf vpravo
ilustruje vplyv veku kalu na spotrebu kyslíka, ako aj výšku odplát.
Z výsledkov uskutočnených simulačných výpočtov, ktoré sú
prezentované na obr. 5 vyplýva, že celkovej efektívnosti (výstupné
znečistenie, dodávka kyslíka a odplaty) zodpovedá hodnota veku kalu
cca 14 dní. Výška odplát bola vypočítaná ako suma odplát za CHSK
a dusík. Pri výpočte výšky odplát sa uvažovalo, že koncentrácia celkového fosforu na výstupe z ČOV je pod spoplatniteľnou hodnotou
(2 mg.l-1).
Na obr. 6 sú uvedené výsledky vyšetrovania vplyvu veľkosti anoxického objemu na výstupné hodnoty dusíkatého a organického znečistenia, na spotrebu kyslíka a výšku odplát. Pri posudzovaní vplyvu
veľkosti anoxického objemu sa zároveň recipročne zmenšoval oxický
objem aktivácie.
Z priebehu týchto závislostí vyplýva, že so vzrastajúcim anoxickým
objemom sa znižuje hodnota výstupnej koncentrácie celkového dusíka. Zároveň klesá celková spotreba kyslíka.
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Obr. 4. Vplyv vnútornej recirkulácie na výstupné hodnoty a spotrebu
kyslíka

Obr. 5. Vplyv veku kalu na výstupné hodnoty, spotrebu kyslíka
a výšku odplát

Obr. 6. Vplyv anoxického objemu na výstupné hodnoty, spotrebu
kyslíka a výšku odplát

Obr. 7. Vplyv koncentrácie rozpusteného kyslíka na výstupné
hodnoty, spotrebu kyslíka a odplaty (statické výpočty)

Obr. 8. Vplyv koncentrácie rozpusteného kyslíka na výstupné
hodnoty (dynamická simulácia)

Obr. 9. Časové priebehy prietoku OV a spotreby kyslíka pri rôznych
teplotách

Na obr. 7 sú uvedené výsledky vyšetrovania vplyvu zmeny koncentrácie kyslíka (nepriamo intenzity aerácie) na výstupné hodnoty
organického znečistenia.
Z priebehu závislostí na tomto obrázku (rovnako ako v prípade obr. 4
až 6 sa jedná o výsledky simulačných výpočtov pre podmienky ustáleného stavu) vyplýva, že z hľadiska výšky odplát a organického znečistenia na výstupe sa javí udržiavanie dodávky kyslíka na úrovni priemernej
hodnoty koncentrácie rozpusteného kyslíka cca 1,0 až 1,5 mg.l-1 ako
najvýhodnejšie. Hodnoty koncentrácií pre vybrané koncentrácie kyslíka
(cO2 = 1,0 mg.l-1, cO2 = 2,0 mg.l-1) sú uvedené v tab. 2.

rozpusteného kyslíka na spotrebu kyslíka, výstupné hodnoty sledovaných veličín a výšku odplát.
V tab. 3 sú porovnané výstupné hodnoty sledovaných foriem znečistenia získané na základe dynamických simulácií pre priemernú
koncentráciu rozpusteného kyslíka cO2 = 1,0 mg.l-1 a pre koncentráciu
cO2 = 2,0 mg.l-1.
Z výsledkov statických (obr. 7) a dynamických výpočtov (obr. 8)
vyplýva rozdiel medzi výstupnými hodnotami koncentrácií, hlavne
v ukazovateľoch dusíkatého znečistenia (tab. 2, 3). Pre presnejšie
posúdenie vplyvov zmien na proces čistenia odpadových vôd sú
presnejšie výsledky dynamických simulačných výpočtov. Výsledky
statických simulácii skôr ukazujú trendy a sú viac orientačné.
Na obr. 9 sú uvedené časové priebehy spotreby kyslíka pri zimnej
(10 °C), prevádzkovej (13,5 °C) a letnej teplote (20 °C). V tab. 4 sú uvedené hodnoty koncentrácií 24hodinovej zlievanej vzorky na výstupe
z ČOV pri rôznych teplotách.

Výsledky dynamických simulačných výpočtov
V ďalšom texte sú uvedené výsledky dynamických simulácii,
ktoré boli uskutočnené v kontexte s vyššie uvedenými výsledkami
statických simulácií.
Na obr. 8 sú zhrnuté výsledky dynamických simulačných výpočtov
zameraných na posúdenie vplyvu priemernej hodnoty koncentrácie
Tab. 2. Hodnoty jednotlivých foriem znečistenia na výstupe z ČOV
– statická simulácia
cO2 = 1,0 mg.l-1

cO2 = 2,0 mg.l-1

Nar. vl. SR 269/2010

Tab. 3. Hodnoty jednotlivých foriem znečistenia v 24hodinových
zlievaných vzorkách na výstupe z ČOV – dynamická simulácia
cO2 = 1,0 mg.l-1 cO2 = 2,0 mg.l-1

Nar. vl. SR 269/2010

N-NH4 [mg.l ]

1,4

1,0

10

N-NH4 [mg.l ]

1,4

1

10

N-NO3 [mg.l-1]

7,1

8,7

–

N-NO3 [mg.l-1]

10,8

13,8

-

Ncelk [mg.l ]

10,2

10,9

15

Ncelk [mg.l ]

12,8

15,4

15

CHSK [mg.l-1]

38,5

38,3

90

CHSK [mg.l-1]

37,9

37,84

90

-1

-1
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-1

-1
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Tab. 4. Hodnoty jednotlivých foriem znečistenia v 24hodinových
zlievaných vzorkách na výstupe z ČOV – dynamická simulácia
10 °C

13,5 °C

20 °C

Nar. vl. SR 269/2010

N-NH4 [mg.l-1]

2,1

1,3

0,8

10

N-NO3 [mg.l ]

6,6

7,4

8,2

-

Ncelk [mg.l-1]

9,3

9,4

9,8

15

38,3

38,5

39

90

-1

CHSK [mg.l ]
-1

[7]
[8]
[9]
[10]

Z výsledkov dynamických simulácií (tab. 4) vyplýva, že za prevádzkových podmienok počas experimentálnych meraní by mali byť
splnené limitné hodnoty v ukazovateľoch pre organické a dusíkaté
znečistenie aj pri extrémnych teplotách.

[11]

Záver

[12]

V príspevku sú ilustrované niektoré možnosti využitia simulačných
programov pri prevádzkovaní čistiarní odpadových vôd. Simulačné
výpočty boli uskutočnené pre podmienky ČOV Nové Zámky. Na tejto
ČOV boli uskutočnené merania časovej premenlivosti množstva
a zloženia odpadových vôd na vstupe a výstupe.
Z výsledkov kalibrovania matematického modelu ASM 1 vyplýva,
že bola dosiahnutá dobrá a z praktického hľadiska prijateľná zhoda
medzi nameranými a vypočítanými výstupnými hodnotami koncentrácií organického a dusíkatého znečistenia a sušiny aktivovaného
kalu v aktivácií.
Na základe výsledkov simulačných výpočtov možno povedať, že
z hľadiska celkovej efektívnosti (výstupné znečistenie a dodávka kyslíka) nie je vhodné zvyšovanie hodnoty vnútorného recirkulačného
pomeru nad 2,0 a vek kalu by bolo dobré udržiavať na hodnote cca 12
až 14 dní. So vzrastajúcim anoxickým objemom sa znižovala hodnota
výstupnej koncentrácie celkového dusíka. Zároveň klesala celková
spotreba kyslíka a odplaty.
Výsledky simulácií vplyvu koncentrácie kyslíka na výstupné hodnoty znečistenia ukázali rozdiel hodnôt dynamického a statického simulačného výpočtu. Z hľadiska výšky odplát a organického znečistenia
na výstupe sa javí udržiavanie dodávky kyslíka na úrovni priemernej
hodnoty koncentrácie rozpusteného kyslíka cca 1,0 až 1,5 mg.l-1 ako
najvýhodnejšie.
Z výsledkov uskutočnených simulačných výpočtov vyplýva, že
limitné hodnoty pre vypúšťanie predmetných odpadových vôd by
nemali byť prekročené ani pri extrémnych teplotách (zimné/letné).
Vyššie uvedené výsledky nie sú návodom na prevádzkovanie ČOV
a majú iba ilustračný charakter. Zodpovedajú prispôsobenému/kalibrovanému matematického modelu ASM 1 na základe výsledkov
uskutočnených experimentálnych meraní a prevádzkových údajov
zodpovedajúcich technickému stavu a stavu monitorovaniu prevádzky tejto ČOV. Na druhej strane, bola v našich podmienkach
vytvorená prvá databáza časovej premenlivosti množstva a zloženia
odpadových vôd na vstupe a výstupe ČOV, ktorá umožňuje hľadať
a ilustrovať možnosti využitia dynamických simulačných programov
aj v podmienkach našich ČOV.
Využitie výsledkov simulačných programov v praxi vyžaduje prácu s rozsiahlejšou databázou vrátane hodnôt prevádzkových veličín
a technologických parametrov a použitie niektorého z novšej generácie simulačných programov, napr. ASIM, SIMBA alebo GPS-X.
Poďakovanie: Tento príspevok bol vypracovaný s finančnou podporou bilaterálneho projektu SK-SI-0019-10.
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Possibilities for utilisation of dynamic simulation programmes for operation of wastewater tretment plants (Derco,
J.; Černochová, L.; Krcho, Ľ.; Annus, J.)
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Some possibilities for the utilisation of simulation programs
for WWTP operation are presented. Simulation calculations were
performed taking the conditions of WWTP in Nové Zámky, the
Slovak Republic, into consideration, where measurements of the
diurnal variations in waste water flow and composition at the inlet
and outlet were carried out. Values of the operational parameters
(solids retention time, internal recirculation flow, dissolved oxygen
concentration) for effective operation (effluent concentration values, oxygen consumption, charges for waste water discharge into
the recipient water body) of the WWTP were obtained by simulations. The presented results are for illustration purposes only and
are not intended as instructions for the operation of a waste water
treatment plant. They correspond to the calibrated mathematical
model Activated Sludge Model No. 1 (ASM 1) based on the results
of experimental measurements and operational data, as well as on
the technical and monitoring level of the WWTP.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října
2011. 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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SOFT SAMPler – AUTOMATICKÉ

VZORKOVAČE, které jdou s dobou

Při vývoji poslední modelové řady vzorkovače SOFT SAMPler, kterou jsme úspěšně představili na loňském veletrhu IFAT v Mnichově,
jsme vycházeli z konkrétních připomínek „z terénu“ od uživatelů
vzorkovačů od různých výrobců.
Pro odběr vzorku používáme osvědčené PERISTALTICKÉ ČERPADLO
s čerpadlovou hadicí
z materiálu NORPREN,
který má vyšší životnost
a mechanickou stálost,
než běžně používaný
SILIKON. Oproti vakuovému systému odběru
vzorků nejsme při volbě
objemu jednoho vzorku limitováni velikostí
odběrové nádobky a při
průtokově proporčním
odběru odměřujeme od
nuly. MOŽNOST ODBĚRU VZORKU TYPU „C“ dle české legislativy je standardem u všech
typů námi vyráběných automatických vzorkovačů.
Ovládání vzorkovače je ojedinělé a velmi jednoduché – pomocí jednoho tlačítka a externí paměti Bond – OO – checK. Externí paměť Bond
– OO – check slouží
nejen k řízení programu odběru vzorků, ale
také jako datalogger pro
protokolování průběhu
odběru vzorku. Zpětně
lze do počítače vyčíst
údaje o čase odběru
vzorku, úspěšnosti,
hodnoty připojených
analogových signálů,
teploty prostoru pro
vzorek a vzorkovaného

média, otevření prostoru pro vzorky apod. Díky těmto vlastnostem lze
snadno rozšířit vzorkovač na MONITOROVACÍ STANICI.
Vzorkovače řady SOFT SAMPler lze provozovat v časovém režimu,
množstevně proporčním, průtokově proporčním a v závislosti na
události. Režim události lze spouštět na základě externího bezpotenciálového kontaktu, analogového signálu, hladinových kontaktů
nebo teploty vzorkovaného média. Při režimu události lze vybrat jiný
interval odběru vzorků pro požadovanou sekvenci vzorků po zahájení
události oproti standardnímu intervalu vzorkování.
U stacionárního provedení vzorkovače nabízíme významnou
ÚSPORU ELEKTRICKÉ ENERGIE. Mnoho výrobců klimatizuje prostor pro vzorky po celou dobu, co je vzorkovač zapojen do elektrické
sítě, i když se odebírá vzorek pouze třeba 1 x za měsíc. Vzorkovač
SOFT SAMPler / stationary temperuje prostor pro vzorky vždy až po
úspěšném odběru prvního vzorku do okamžiku ukončení programu
a vyjmutí vzorků ze vzorkovače. Obdobně je tomu u přenosného typu
s kompresorovým chlazením – SOFT SAMPler / cooled, který může
být napájen ze sítě nebo bateriového boxu a vybaven sadou nádob
s rozdělovačem 12 x 1 l . K přenosným vzorkovačům patří ještě typ
economy a mobile.
Pro specifické případy použití (paralelní odběr vzorku do dvou
nádob, odběr vzorku ze dvou různých hloubek apod.) nabízíme speciální provedení DUO ve stacionárním i přenosném provedení. Tento
typ vzorkovače má integrovány dvě nezávislé odběrové jednotky,
které lze provozovat samostatně s odlišnými režimy nebo současně
pro paralelní odběr.
Jako výrobci jsme schopni upravit naše vzorkovače dle požadavků
zákazníka. Provádíme také přestavby starých vzorkovačů od různých výrobců, do kterých instalujeme vzorkovací jednotku SOFT
SAMPler.
Pro bližší informace nás kontaktujte :
QH SERVIS, spol. s r.o.
Pivovarská 274
686 01 Uherské Hradiště
info@qhservis.cz
+420 572 545 646
www.qhservis.cz
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CULLIGAN – osvědčený dodavatel
technologií na úpravu vod
20 let na trhu v České republice
V roce 1991 vzniklo v bývalé ČSFR zastoupení nadnárodní společnosti CULLIGAN, která se zabývá výrobou a dodávkami velmi
širokého spektra zařízení a příslušenství pro úpravu vody. V letošním roce tedy slaví 20 let úspěšné činnosti na poli dodávek zařízení
i technologických celků úpravy vod.
V roce 2008 došlo ke změně vlastnických poměrů společností
Culligan Praha s.r.o. a Culligan Brno s.r.o. Vznikla nová společnost
CULLIGAN Czech s.r.o. s celorepublikovou
působností, která byla začleněna do vyššího
nadnárodního celku. Vlastníkem je společnost
Water Investments S.A. Společnost Culligan
v České republice se tak dostala do pozice společností s nejlepšími obchodními podmínkami,
což má velmi zásadní vliv na cenovou politiku
firmy. Culligan pokrývá svou činností dodávky
a instalace technologií velice široké spektrum
oborů úpravy vod:
• technologie úprav pitné vody,
• technologie úpravy průmyslových a technologických vod,
• technologie úpravy vod pro kotelny a energetické celky,
• technologie úpravy bazénových vod a vířivek,
• reverzní osmóza a nanofiltrace,
• ultrafiltrace.
Culligan Czech má také divizi „Domácí úpravy
vod“ v Praze na Smíchově, kde poskytuje služby
poradenského a dodavatelského charakteru
nejmenším zákazníkům, provozujícím lokální
zdroj zásobení vodou od velikosti jeden dům,
domácnost atd. V oboru služeb úpravy vody
pro malé zákazníky patří Culligan mezi největší
a nejzkušenější dodavatele jak v ČR, tak především ve světě a speciálně v USA, kde je největším
dodavatelem těchto zařízení na trhu.
Jediným segmentem úpravy vod, který Culligan Czech nepokrývá svou činností, jsou biologické čistírny odpadních vod.
Hlavními a vývojově nejvyspělejšími produkty
společnosti Culligan jsou filtrační technologie.
Za více než 70 let své výrobní a vývojové činnosti společnost vyprodukovala některá unikátní a patentově chráněná řešení filtrace, která
poměrně zásadně převyšují svými technickými
parametry a originalitou řešení běžné produkty
dostupné na trhu s těmito technologiemi. Jedná
se především o:
• multivrstvé pískové filtry s vysokou účinností
separace,
TM
• dvoustupňové koagulačně-filtrační jednotky OFSY pro úpravu
povrchových vod,
• filtry typu UFP a UB s aktivovanou náplní na odstranění železa
a manganu, náplně jsou ceněny odbornými kruhy jako nejúčinnější
pro daný účel.
Zvláštním specifikem filtračních technologií Culligan je konstrukce
filtrů pro praní surovou vodou, bez nutnosti použití vzduchu.
Přechodem na jinou vlastnickou strukturu získal Culligan Czech
přístup k dodávkám od velmi silného výrobce membránových technologií Culligan Řecko, který je majoritním dodavatelem reverzně
osmotických jednotek a nanofiltrace v tomto regionu. Zařízení z produkce tohoto výrobce vynikají velmi vysokým stupněm automatizace
a vybavenosti externími měřiči a příslušenstvím. Tyto výrobky lze
s nadsázkou označit jako „plug and go“ – stačí jen připojení na média
a elektrickou energii a zařízení je připraveno produkovat bez dalších
nutných doplňovacích zařízení a čisticích okruhů.
Od roku 2010 začal Culligan doplňovat standardní sortiment vysoce
kvalitních a provozovateli ceněných zařízení ekonomicky výhodnými
filtry a automatickými změkčovači z plastů. Ceny těchto zařízení jsou
na konkurenčně nejnižší úrovni v ČR při zachování standardních
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vysoce specifických filtračních náplních z produkce Culligan. Z těchto
zařízení kompletuje Culligan Czech účinná zařízení pro instalace, kde
investor postrádá dostatek investičních prostředků. Tento sortiment
může oslovit menší provozovatele zařízení na úpravu vody, obce
a další, kteří v současné složité ekonomické situaci v ČR budou patrně
pociťovat menší příliv financí dotačního i jiného charakteru, přitom
potřeby zajištění kvalitní pitné vody tím nejsou nijak dotčeny.
Culligan Czech nevystupuje jen jako prodejce zařízení. Po celou
dobu působení na trhu poskytuje jak strojně – mechanický, tak i odborně – chemický servis. Poskytuje též odbornou technickou pomoc
provozovatelům při návrhu nových technologií. U složitějších návrhů nebo přípravě návrhů velmi velkých technologií ověřuje prvotní
technologický návrh instalací pilotní úpravárenské linky poloprovozní

velikosti, s velmi podrobným vyhodnocením provozu linky i za delší
časové období. V poslední době také technologové společnosti Culligan provedli zhodnocení, testování a náhrady více instalací jiných
– technologicky neúspěšných – dodavatelů s vynikajícími výsledky,
vedoucími až k demontáži těchto nevhodných technologií a náhradě
vlastními s úspěšnou funkcí. Příklady instalací, referenční akce,
podrobný seznam a výkonové parametry zařízení Culligan lze shlédnout na kmenové stránce www.culligan.cz.
Ing. Karel Slavík
výkonný ředitel pro ČR
Culligan Czech s.r.o.
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Odborné skupiny při CzWA
V současné době působí pod hlavičkou CzWA celkem 11 stálých
odborných skupin. A dvanáctá odborná skupina – Vodárenství – se
právě tvoří. Jde o:
• OS Analýza a měření,
• OS Biologie vody,
• OS Difuzní znečištění,
• OS Kaly a odpady,
• OS Malé a domovní čistírny a odlučovače,
• OS Městské čistírny odpadních vod,
• OS Odvodňování urbanizovaných území,
• OS Povrchové vody,
• OS Průmyslové odpadní vody,
• OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod,
• OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství,
• OS Vodárenství.
Všechny odborné skupiny se aktivně podílí na přípravě Listů CzWA
a na přípravě programu bienální konference Voda 2011.
Bližší informace o všech odborných skupinách, jejich náplni,
pořádaných akcích a dalších iniciativách jsou dostupné na webových
stránkách Asociace pro vodu ČR – CzWA, www.czwa.cz. Případné
dotazy zasílejte na e-mail: czwa@czwa.cz.

OS Analýza a měření
V odborné skupině působí řada předních odborníků na analytiku
hydrosféry a také několik zástupců korporativních členů dodávajících
analytickou instrumentaci. Činnost skupiny se zaměřuje na analytiku
odpadních vod a kalů, odběry vzorků odpadních vod a kalů a také na
možnosti provozního měření při sledování technologických procesů
v různých stupních čištění odpadních vod. Vedle řešení analytických
problémů a zlepšování postupů pro odběry i analýzy výše uvedených
matric sleduje skupina také změny v legislativě odpadních vod, kde
se snaží aktivně ovlivňovat přijímané legislativní předpisy.
Činnost a cíle skupiny
– vzájemná diskuse a návrhy řešení různých problémů v oblasti
analytiky odpadních vod a kalů,
– spolupráce při přípravě a novelizaci legislativních předpisů v oblasti odpadních vod a kalů,
– aktivní činnost v oblasti tvorby a posuzování hydroanalytických
norem, návrhy na případné doplňky přejímaných norem či iniciování vzniku nových potřebných norem,
– spolupráce při organizaci a odborný dohled nad mezilaboratorními
porovnáváními odběrů odpadních vod,
– ve spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT a firmou CSlab organizace bienální konference Hydroanalytika (letos
proběhne již počtvrté) jako fóra pro setkávání expertů v oblasti analytiky OV i širší hydroanalytické veřejnosti k vybraným zajímavým
otázkám a problémům.
V roce 2011 pokračuje činnost při připomínkování a úpravách
legislativy týkající se odpadních vod (novela vyhlášky 293/2002 Sb.
o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových),
spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku
odpadních vod, jsou plánována dvě mezilaboratorní porovnávání
odběrů vzorků odpadních vod.
Ing. Jan Vilímec (vedoucí skupiny)
os-am@czwa.cz
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OS Biologie vody
Odborná skupina Biologie vody vznikla na podzim 2010 jako realizace ideje prof. Wannera vytvořit prostor pro neformální kontakty
specialistů širokého spektra disciplín, zabývajících se biologií vody,
ať už je předmětem jejich zájmu voda jako součást krajiny anebo voda
v technologických procesech. První schůzka proběhla na VŠCHT
v říjnu 2010. Sešlo se zde 18 hydrobiologů, vodárenských expertů,
čistírenských expertů, mikrobiologů, doktorandů z Ústavu technologie
vody a prostředí VŠCHT a zástupce jedné z firem, působících v našem
oboru. Cílem schůzky bylo především představení tématiky, kterou
jednotliví účastníci řeší na svých pracovištích, resp. okruhů jejich
odborných zájmů. Jedině z této vzájemné osobní informovanosti může
vycházet pozdější hledání společných témat, využívajících možností
mezioborové spolupráce. Za mnohem důležitější však považujeme
osobní mezioborový kontakt, s možností určité diskuse nad pracemi,
které členové odborné skupiny budou chtít představit ostatním.
Činnost a cíle skupiny
OS spolupracuje na aktualizaci odborné příručky týkající se biologické kontroly ČOV (prof. Wanner), svou pozornost zaměřuje i na propagaci a spolupráci na dalším ročníku konference Vodárenská biologie.
Odborná skupina Biologie vody se nepovažuje za uzavřenou společnost vysokoškolských pedagogů a pracovníků výzkumných ústavů.
Rádi mezi sebou přivítáme další členy z vodárenských a čistírenských
provozů, pracovníky povodí i odborníky z dalších institucí či firem,
ochotných podílet se na naší práci.
Ing. Andrea Benáková, Ph.D. (vedoucí skupiny)
os-bv@czwa.cz

OS Malé a domovní čistírny a odlučovače
Odbornou skupinu tvoří zástupci nejrůznějších oborů, organizací
a firem – např. škol, podniků povodí, správy komunikací, výrobců apod.
Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání
odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou
legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.
Činnost a cíle skupiny
Činnost OS se podílí na normotvorné práci, např. novelizaci nařízení vlády 61/2003 Sb., nařízení vlády 416/2010 Sb. a práci na normě
k hospodaření s dešťovými vodami.
OS pořádá řadu tematických seminářů na téma domovní a malé
ČOV, závlaha odpadními vodami a odlučovače lehkých kapalin. Např.
v roce 2011 uspořádala tematický seminář na téma domovní a malé
ČOV pro horské objekty, zaměřený na problematiku přírodních způsobů čištění odpadních vod a srovnání s high-tech způsoby čištění.
OS se snaží propagovat a seznamovat veřejnost s výrobkovým
postupem a s problematikou tříd při povolování domovních ČOV,
příp. se snaží ovlivnit instituci periodické kontroly DČOV směrem
ke zvyklostem panujícím např. v Německu, a to pomocí článků ve
Vodním hospodářství, na seminářích pořádaných s podporou CzWA
a na webových stránkách CZWA. Aktuálně připravuje Návrh zásad
metodiky – Kontrola domovních ČOV.
Skupina je stálá a otevřená, tj. mohou se její činnosti účastnit
všichni, a to i nečlenové CzWA, kteří jsou ochotni ve skupině pracovat
a jejíž cíle jsou jim blízké. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a jsou
ochotni se angažovat pro rozumná řešení.
Ing. Karel Plotěný (vedoucí skupiny)
os-cao@czwa.cz
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OS Difuzní znečištění
Ve spolupráci s VŠCHT, Ústavem technologie vody a prostředí
jsou hlavní konzultační a poradenské činnosti OS směrovány do
povodí vodárenské nádrže Švihov. Vodní zdroj Želivka se nachází
v krajinném území, kde zemědělství je významnou podnikatelskou
aktivitou a podílí se na znečišťování vod a vodních nádrží fyzikálně
chemickými látkami a erozními splaveninami.
Činnosti a cíle skupiny
Hlavní činnost odborné skupiny OS DZ CzWA byla v roce 2010
zaměřována zejména na metodologii zjišťování původu zátěže povrchových drobných vodních toků nutrienty z bodových a difuzních
zdrojů znečištění v rámci vybraných hydrologických povodí. Na
základě průzkumného monitoringu a návazných terénních šetření
v modelovém území je vytvářena znalostní databáze, na jejímž základě
bude možné kvantifikovat podíly difuzního a registrovaného znečištění z bodových zdrojů.
Členové skupiny se na vyzvání zapojují do přípravy projektových
záměrů k problematice zemědělství a ochraně vod, finančně podporovaných z Programu rozvoje venkova a Operačního programu
Životní prostředí.
OS se podílela na přípravě 2. mezinárodní konference Voda v krajině
– Management kvality a trvale udržitelného využívání vodních zdrojů.
OS spolupracuje se zahraničními experty Diffuse Pollution Specialist Group IWA na metodách účinného omezování difuzních zdrojů
znečištění v souladu s článkem 10 rámcové směrnice (RS) pro vodní
politiku 2000/60/ES.
OS zajišťuje překlad a úpravu letáků a brožur, které byly dle požadavků RSV zpracovány v zemích EU (zvl. letáky a brožury organizace
SEPA). Dokumenty obsahují souhrn manažerských přístupů a doporučení, označovaných jako BMPs – best management practices, které
se týkají aktivních přístupů managementu a doporučení pro realizaci
poměrně rychlých a účinných opatření pro omezování DZ v různých
oblastech venkovského prostředí (zastavěná půda, zemědělská půda,
lesní půda). Překlady budou po úpravě pro české podmínky zveřejněny
a dány k dispozici široké veřejnosti populárně naučnou formou.
Ing. Markéta Hrnčírová (vedoucí skupiny)
os-dz@czwa.cz

OS Kaly a odpady
Činnost OS se zaměřuje na vedlejší produkty nakládání s vodami.
Jedná se zejména o kaly a odpady, vznikající při čištění odpadních
vod, a rovněž i o odpadní produkty z dopravy a úpravy vod. Odborná
tematika byla zaměřena na ekologické, ekonomické a právní aspekty
nakládání s těmito hmotami (předmětem zájmu byly metody úpravy,
zneškodnění a využití, včetně zdravotních rizik).
Činnost a cíle skupiny
Členové skupiny se aktivně podílejí na řadě odborných akcí v úrovni národní, mezinárodní a v rámci EU. Jedná se o odborné konference
a semináře, o publikování a recenze v odborných časopisech (zejména
Vodní hospodářství, SOVAK, Odpady), o grantové a legislativní projekty EU. Z těchto činností lze zmínit např.:
– přípravu mezinárodní konference Anaerobie 2011,
– individuální účasti na konferencích a seminářích CzWA,
– spolupráci a iniciativy v oblasti právních norem:
využití čistírenských kalů jako OZE,
zdanění bioplynu,
– aktivní účast v EUREAU – Sludge workshop (Dr. P. Chudoba),
– aktivní účast v Grantovém projektu EU „REMOVALS“ (tým prof.
Ing. Jeníčka, CSc.),
– spolupráci a iniciativy v oblasti technických norem, týkajících se
kalů, odpadů a bioplynu.
Ing. Jiří Čejka (vedoucí skupiny)
os-ko@czwa.cz

OS Městské čistírny odpadních vod
Odborná skupina sdružuje odborníky různých profesí z oblasti
čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak
zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé
jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní
pracovníci z vysokých škol. Díky tomu je skupina schopna poskytnout
široké spektrum služeb.
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Činnost a cíle skupiny
– získávání nejnovějších poznatků a jejich výměna v rámci odborné
veřejnosti,
– poskytování konzultační činnosti při rekonstrukcích a výstavbě
nových ČOV,
– poskytování konzultační činnosti při optimalizaci provozu stávajících ČOV,
– vzdělávání odborné veřejnosti působící v oblasti čištění odpadních
vod,
– spolupráce se státní správou, účast na normotvorné činnosti,
– spolupráce se zahraničními kolegy v obdobných organizacích
(EWA, IWA).
Protože problematika čištění městských odpadních vod někdy
zasahuje i do jiných oblastí hospodaření s vodou, je samozřejmostí
spolupráce s odborníky ostatních stálých skupin CzWA.
Protože se jedná o otevřenou skupinu, může se na její činnosti
podílet i odborník, který není členem CzWA. Podmínkou je, aby v plné
míře ctil Etický kodex CzWA.
V tomto roce se skupina podílela na pořádání významného semináře v Moravské Třebové.
V březnu byly pod záštitou skupiny připraveny dva odborné semináře. První, ve spolupráci se společností Hach-Lange, byl zaměřen na
přínosy rozšířeného monitoringu a řízení ČOV pro její provoz, druhý
byl zaměřen na navrhování a způsob provozování dosazovacích
nádrží ČOV do kapacity 2000 EO. Dále skupina plánuje otevřít téma
dosazovacích nádrží velkých čistíren, zejména shrnutí získaných
zkušeností z rekonstrukcí provedených v posledních letech.
Ing. Martin Fiala, Ph.D.
os-mcov@czwa.cz

OS Odvodňování urbanizovaných území
Odborná skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti městského odvodnění a byla založena s cílem zlepšovat technickou úroveň
a znalosti problematiky odvodňování urbanizací dotčených území
a prosazovat integrální pojetí odvodnění urbanizovaných celků.
Činnost a cíle skupiny
– výměna poznatků a zkušeností,
– odborná výchova,
– přenos poznatků ze zahraničí do ČR,
– odborná pomoc při vývoji a navrhování stokových sítí,
– spolupráce s místními a státními orgány, zejména s odbory životního prostředí, orgány České inspekce životního prostředí a správci
i provozovateli kanalizačních sítí,
– normotvorná činnost,
– reprezentace členů OS – OUÚ v českých a zahraničních sdruženích
stejného zaměření.
Činnost OS se aktuálně zaměřuje zejména na problematiku hospodaření s dešťovými vodami (HDV). S novelizací vodního zákona
byla jednoznačně stanovena povinnost srážkovou vodu řešit přímo
na pozemku stavby a prioritně ji zasakovat, případně pokud to není
možné, tak zadržovat a regulovaně odvádět do recipientu. Tím se
zvedl zájem o informace nejenom ze strany vodohospodářů, ale též
státní správy, dalších profesí i široké veřejnosti.
Členové skupiny se účastnili řady odborných seminářů a konferencí
a publikovali v odborných časopisech (zejména Vodní hospodářství,
SOVAK, Pozemkové úpravy). Z těchto činností lze zmínit například
odborné zajištění semináře o HDV pro ČKAIT, Odborná garance konference Městské vody ve Velkých Bílovicích a semináře Hospodaření
s dešťovými vodami v Brně, příprava metodické příručky o způsobu
návrhu objektů HDV pro ČKAIT.
OS se také podílí na připomínkování technických norem, např.
ČSN Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod,
zpracovává řadu odborných vyjádření a posudků pro státní správu
(SFŽP, soudy apod.)
Skupina se aktuálně zabývá prosazováním principů HDV do praxe.
Přestože byl právní rámec HDV v tomto roce stanoven, je nutné zavést
pravidla a metodiky, jak ho uvádět do praktických aplikací.
OS v roce 2011 zaměřuje svoji pozornost také na osvětovou
činnost vůči státní správě (zejména stavebním úřadům) a široké
veřejnosti.
Ing. David Stránský, Ph.D. (vedoucí skupiny)
os-ouu@czwa.cz
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OS Průmyslové odpadní vody (POV)
Odborná skupina sdružuje odborníky zabývající se problematikou
průmyslových odpadních vod ve všech jejích aspektech (technických
i legislativních). Členy skupiny jsou technologové, projektanti, dodavatelé čistírenských technologií, zástupci státní správy i vysokoškolští
vědečtí pracovníci. OS POV je skupinou otevřenou – práce v ní se
mohou účastnit i odborníci, kteří nejsou členy CzWA.
Činnost a cíle skupiny
– výměna poznatků a zkušeností,
– získávání nejnovějších poznatků a jejich zprostředkování odborné
veřejnosti,
– přenos poznatků ze zahraničí do ČR,
– konzultační a posudková činnost v oblasti čištění a vypouštění
průmyslových odpadních vod,
– vzdělávání odborné veřejnosti působící v oblasti čištění odpadních
vod,
– spolupráce se státní správou, účast na přípravě a novelizaci legislativních předpisů týkajících se průmyslových odpadních vod.
V roce 2011 se skupina zaměřuje především na následující aktivity:
– odborné posudky a poradenství v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod,
– sběr zkušeností s aplikací kombinovaného přístupu stanovení
emisních limitů v oblasti POV,
– prosazení správného zavedení kombinovaného přístupu do praxe,
– připravení návrhu metodiky poskytování podpory ze SFŽP pro
výstavbu vodohospodářské infrastruktury.
V současnosti je aktuální problematika novely nařízení vlády
č. 61/2003 Sb., zejména s ohledem na kombinovaný přístup při stanovování emisních limitů. OS sbírá informace o aplikaci kombinovaného
přístupu stanovení emisních limitů v oblasti POV a první zkušenosti
naznačují, že bude nutné angažovat se v prosazení skutečného a legislativně správného zavedení kombinovaného přístupu, zaměřit se na
osvětu mezi pracovníky vodoprávních úřadů a podniků Povodí.
OS uspořádala v tomto roce jednodenní seminář s tematikou průmyslových odpadních vod. Členové skupiny se účastnili řady odborných seminářů a konferencí a publikovali v odborných časopisech.
Ing. Jan Bindzar, Ph.D. (vedoucí skupiny)
e-mail: os-pov@czwa.cz

OS Povrchové vody
Odborná skupina byla založena v roce 2010. Pro první období
činnosti jde především o to, propojit aktivity existujících odborných
skupin – společný zájem: „voda a fosfor“. Cílem je vytvořit diskusi
mezi obory, pochopit procesy přeměn, retence, osudu a zdrojů fosforu v povrchových vodách z různých pohledů, pojmenovat důsledky
a společně hledat realistická řešení retence a recyklace fosforu.
Cílem je sestavit strukturu odborníků, kteří budou schopni
zaujmout stanoviska k problematice povrchových vod z pohledu
hydrochemie, hydrobiologie, limnologie, technologie vod, projektantů
i legislativců. Díky tomu bude skupina schopna poskytnout široké
spektrum služeb.
Činnost a cíle skupiny
Hlavní akcí skupiny v roce 2010 byla dvoudenní konference Cyanobakterie 2010, konaná 16.–17. června 2010 v Brně. Obsah a informace
o sborníku jsou k dispozici na www.sinice.cz v sekci konference
a semináře.
V rámci další činnosti odborné skupiny proběhlo několik koncep
čních schůzek a jednání směřujících k výměně poznatků a zkušeností,
jejich přenosu ze zahraničních konferencí, především z konferencí IWA.
Speciální pozornost byla soustředěna na přenos informací z pracovní
skupiny IWA Diffuse Pollution a Lake and Reservoirs Management, kde
je vedoucí OS PV CzWA aktivní v mezinárodních aktivitách. V rámci
těchto aktivit bude v příštích letech více propojována a aktivně komunikována spolupráce CzWA a IWA. Jedním z těchto konkretizovaných
plánů je tvorba mezinárodního panelu expertů pro projekty omezování
masového rozvoje sinic a získání nadhledu nad národní zájmy.
OS PV bude rozšiřovat své aktivity především propojováním aktivit
dalších OS CzWA. Za posledních 25 let prošla (nejen) oblast vodního
hospodářství významným obdobím, kdy došlo k frakcionaci zájmů,
aktivit a úsilí. Trend vybudovat specializované obory a postupy je
logický a rozumný, nesmíme však ztrácet reflexi, nadhled a schopnost komunikovat s ostatními obory. V případě vody je tato situace
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dosti křiklavá, a to nejen v ČR. Zahraniční zkušenosti ukazují, že lze
najít cestu vpřed, protože lze najít společný zájem. Je jedno, zda se
na vodu díváme z hlediska legislativy odpadních, dešťových, nebo
povrchových vod, z pohledu odborností hydrobiologa, urbanisty,
hydrochemika, či vodohospodářského technologa. Výsledkem práce
skupiny by měla být odborně prodiskutovaná řešení, která budou připravena na základě mezioborových diskusí na půdě CzWA, případně
dalších přizvaných expertů, odborná stanoviska a expertní posudky
nejen pro další aktivitu CzWA, ale také pro státní správu a další
subjekty. V duchu mezioborových stanovisek bude OS Povrchové
vody spolupracovat také s několika specializovanými pracovními
skupinami IWA.
doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc (vedoucí)
os-pv@czwa.cz

OS Řešení extrémních požadavků na čištění
odpadních vod
Skupinu tvoří zástupci nejrůznějších organizací, firem a škol,
jejichž zaměřením je úprava a čištění odpadních a jiných vod s cílem
dosažení vysoké technologické a ekonomické efektivity procesu a provozu technologických zařízení.
Činnost a cíle skupiny
Hlavní náplní naší činnosti je shromažďování a šíření poznatků
i vlastních zkušeností o čištění odpadních vod v oblastech se specifickými požadavky na dosažený výsledek, jako jsou například chráněné
krajinné oblasti, malá sídla, málo vodný recipient a nejpřísnější vodohospodářské požadavky na ochranu vod. Spolupráce s odbornými
výrobními a provozními firmami nám umožňuje realizovat řadu
experimentů přímo v reálném provozu.
Spolupracujeme s vysokými školami, výzkumnými a vývojovými
pracovišti a s významnými výrobci v oboru. Výsledky naší činnosti
a novinky v oboru prezentujeme ve dvouletých intervalech na konferenci „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“,
naposledy 24.–25. 2. 2011 nebo na jiných akcích pořádaných CzWA.
V řadě případů spolupracujeme s ostatními odbornými skupinami.
Svoje zkušenosti můžeme nabídnout formou konzultace všem při
řešení problémů, především v následujících oblastech:
– čištění nebo předčištění různých druhů odpadních vod,
– projektování a stavba nové čistírny odpadních vod,
– intenzifikace technologie čištění odpadních vod,
– řešení kalového hospodářství čistírny odpadních vod.
Chcete-li znát jiný, nezávislý názor na váš problém, nevíte-li, jakou
technologii zvolit a potřebujete-li objektivně vyhodnotit předpokládaný výsledek vašich investic, jsme připraveni vám v tomto rozhodování
pomoci. Napište nám stručnou zprávu a naše odborná skupina vám
nabídne přijatelné a objektivní řešení formou stručné informace.
Budeme se snažit vždy odpovídat v krátkých termínech a hlavně
jednoznačně. Věříme, že vás takto inspirujeme k těsnější spolupráci
s odborným zázemím CzWA.
V oblasti legislativy se skupina snaží formou osvěty, především
články v odborných periodikách, propagovat optimální technologické
postupy nebo řešení zajišťující splnění nových, přísnějších legislativních požadavků vyžadovaných v ČR nebo v EU, se záměrem minimalizace ekonomických dopadů spojených s jejich zaváděním do praxe,
především se zaměřením na citlivé oblasti se zvýšeným důrazem na
ochranu přírody nebo vodních toků.
Skupina je stálá, otevřená a mohou se na její činnosti účastnit
všichni, a to i nečlenové CzWA, kteří jsou ochotni ve skupině aktivně
pracovat a její cíle jsou jim blízké.
Ing. Jan Foller (vedoucí)
e-mail: os-rep@czwa.cz

OS Technologická zařízení pro vodárenství
a čistírenství
Odborná skupina je složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i provozovatelé) převážně z oblasti čištění
odpadních vod a úpravy pitné vody. Důležitá je i úzká spolupráce na
výzkumu, vývoji a inovacích s příslušnými pracovišti vysokých škol.
Naše zaměření a vize se dají popsat následovně:
1. odpovídající postavení OS v daném oboru technologických zařízení
pro vodárenství a čistírenství, založené na odborných znalostech
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jednotlivých členů OS, na úzké spolupráci s ostatními OS CzWA
a s vědecko-výzkumnými pracovišti vysokých škol, technologickými parky a klastry;
2. technická konzultační pomoc při zajištění požadovaného výkonu
a bezproblémového provozu technologických zařízení pro vodárenství a čistírenství, se zaměřením na postupné snižování: provozních
nákladů, rizika vzniků krizových situaci s negativním vlivem na
BOZP, resp. dopadů na životní prostředí.
Činnost a cíle skupiny
– zvýšení provozní spolehlivosti a snížení energetické náročnosti
technologických zařízení pro vodárenství a čistírenství (optimalizace provozu),
– podílet se na zavedení a následném dodržování jednotné metodiky
pro měření a vyhodnocování fyzikálních veličin, zpracované na
základě platných norem a předpisů,
– podílet se na projektech zaměřeným na problematiku matematického a počítačového modelování proudění, na využití obnovitelných
zdrojů a odpadů, rovněž na optimalizaci provozu, včetně snižování
energetické náročnosti,
– spolupracovat v rámci činnosti CzWA při zpracovávání nových
norem, směrnic a předpisů a především se podílet na jejich uplatňování v praxi (např. zavádění nejlepších dostupných technologii
dle NV 229/2007 Sb.),
– spolupráce při zajištění celoživotního vzdělávání (trvalé zvyšování
odborné způsobilosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9004 Řízení
udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality)
Jsme připraveni k otevřenému dialogu nejen v rámci OS CzWA, ale
i ostatních profesních skupin se zaměřením na vodní hospodářství
(SOVAK, Svaz vodního hospodářství), ale i na všeobecnou technickou
problematiku (Asociace strojních inženýrů ČR, Česká matice technická). Otevřenost skupiny zaručuje podíl na činnosti i zájemcům, kteří
zatím nejsou členy CzWA, ale kteří jsou odborníky v dané problematice, případně by se chtěli podílet na činnosti OS.
Jsme si vědomi, že „zkoumání vlastní činnosti z hlediska možností“

Krkonoše – workshop
Úvod
Odborná skupina ČAO uspořádala, jak již bylo uvedeno v předchozích číslech Vodního hospodářství, seminář na téma Čištění odpadních vod z horských objektů. Seminář se zabýval jak technickou, tak
i legislativní stránkou věci a účastníci si konfrontovali názory jak mezi
sebou navzájem, tak i s názory pracovníků CHKO a vodoprávních úřadů. Co se týká legislativy, vyplynula ze semináře řada doporučení pro
parametry pro vypouštění a osobu pověřenou kontrolou domovních
ČOV. Myslíme si, že díky přítomnosti zástupce MŽP padly náměty
na úrodnou půdu, a že ovlivní i vývoj nových předpisů. Co se týká
technických řešení, byly prezentovány jak high-tech, tak i tzv. přírodě
blízká řešení. Ukazuje se, že obě krajní cesty mají své přednosti i svá
omezení, která je nutno akceptovat pro dosažení co nejlepších řešení.
A aby ze semináře vznikl i nějaký praktický výstup, byl připraven
modelový případ a vyhlášena soutěž, takový workshop, s cílem najít
co nejoptimálnější řešení a ukázat, jaké jsou možnosti.

Zadání modelového případu
Navrhněte ČOV pro horskou chatu v CHKO s 30 lůžky a restaurací,
umožňující občerstvení turistům na frekventované turistické cestě.
V blízkosti je rozsáhlá louka s mírným sklonem a horský tok s dostatečnou vodností pro zaústění vyčištěné vody a také dostatečný zdroj
vody. Objekt je přístupný po část roku fekálním vozem a zásobován
elektrickou energií, i když ne úplně spolehlivé – občas i celý den bez
proudu. V okolí chaty je vysoká hladina podzemní vody (HPV).

Návrhy řešení
Obecně

Pokud mají být dosaženy hodnoty dané legislativou a požadavky
CHKO, pak nejjednodušší nabízené řešení – klasická typová biologická
aerobní ČOV – nevyhoví co do hodnot a z hlediska provozních problémů. Důvodem pro toto tvrzení jsou zkušenosti z provozů, kde:
• je velice rozkolísaný přítok odpadní vody jak v průběhu týdne,
tak v jednotlivých obdobích. Nejlépe se s touto situací vyrovnávají
technologie SBR a MBR, které sice zvládají i několikanásobné rozdíly v denním nátoku, ale v tomto případě je nerovnoměrnost mezi
zimním všedním dnem a např. letním víkendovým dnem enormní,
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je cestou neustálého zlepšování.
Odborná skupina se podílela na organizaci cyklu seminářů „kulatý
stůl – Aerační systémy po roce 2000“ a letos uspořádala odborný
seminář, který byl zaměřen na energetické úspory v čistírenství
a vodárenství.
Ing. Robert Armič-Sponza, Ph.D. (vedoucí)
os-zvc@czwa.cz

Nová OS Vodárenství
V současné době působí pod hlavičkou CzWA celkem 11 stálých
odborných skupin, jejichž prezentace lze najít na našich webových
stránkách. Působení těchto skupin se vzájemně prolíná a tyto odborné skupiny pokrývají tematicky širokou oblast hospodaření s vodou,
od problematiky povrchových vod, přes odvádění dešťových vod
a nakládání s nimi, odvádění splaškových vod a jejich čištění, biologickou a chemickou kvalitu vod, problematiku strojního zařízení až
po nakládání s odpady vznikajícími při těchto činnostech. Protože ale
CzWA dle svých stanov pokrývá celou oblast hospodaření s vodou,
chybí v tomto výčtu jedna velmi důležitá sekce – vodárenství.
Rádi bychom vám tímto oznámili, že se v současné době připravuje
vznik Odborné skupiny věnující se této problematice, a vyzýváme tak
všechny členy CzWA, kteří se touto problematikou zabývají anebo
mají obecně zájem ve skupině pracovat, aby se do procesu utváření
skupiny zapojili a přihlásili se na e-mail: czwa@czwa.cz.
Naší představou je, že by se ustavující setkání této odborné skupiny
uskutečnilo na podzim tohoto roku, například při příležitosti bienální
konference, která se bude konat koncem října v Poděbradech. Na tomto
setkání by se především definovaly hlavní cíle skupiny, náplň její
činnosti v roce 2012 a proběhla by i volba jejího vedení.
Děkujeme vám za podporu a uvítáme jakékoliv případné náměty
a připomínky.

• dá se předpokládat vysoký podíl moči v odpadních vodách, a tedy
vysoké koncentrace amoniaku.
Návrhy na typovou ČOV bez dalších opatření nebyly tedy akceptovány. To stejné platí také pro případ, kdy byla navržena jednoduchá
sestava septik a zemní filtr (ZF).
Systémově je třeba vypořádat se s amoniakem (vysoký podíl moči
u venkovního občerstvení) a nerovnoměrností. Dalším důležitým
hlediskem při návrhu by měl být způsob provozování a náklady.
Z tohoto pohledu je nejefektivnějším krokem společným pro všechny
následující vybrané varianty dělení odpadních vod na žluté, šedé
a hnědé a oddělené zacházení s nimi.
Výsledkem workshopu tak jsou v podstatě dvě navazující varianty
– jedna využívající kombinaci high-tech a extenzivních způsobů,
druhá pak založená hlavně na přírodních způsobech.

Varianta I – kombinace high-tech a extenzivních způsobů

Řešení zdravotně-technických instalací v budově chaty:
a) Oddělení moči jak na toaletách v pokojích, tak i veřejných toaletách
a její uskladnění v nádrži na moč s akumulací na celé zimní období, stabilizace moči (případně její zahuštění) a odvoz na městskou
ČOV.
b) Oddělení šedých vod a jejich oddělené zacházení s nimi, minimalizace těchto vod použitím ekonomických sprch.
c) Separátní odvedení hnědých vod a vod z praní prádla.
Zacházení s rozdělenými odpadními vodami
Princip – minimalizace vod vyžadujících biologické čištění, akumulace těchto vod za účelem zvládnutí nerovnoměrností a jejich společné
vypouštění s vodami, u kterých stačí mechanické předčištění.
Žluté vody – odvoz fekálním vozem v době možného příjezdu na
chatu.
Vypouštění šedých vod – sestava – malý septik, mechanický filtr
z PUR pěny, ZF (pískový filtr) a odtok do toku (přes společný výpustný
objekt), vzhledem k vysoké HPV a trvalému zavodnění bude funkce
filtru spíše jen mechanická.
Vypouštění hnědých vod a vod z praní prádla (minimalizované
množství) – velký septik (rozdělený více přepážkami – v podstatě
anaerobní reaktor) s možností umístění sorpčního filtru v případě, že
by navržené řešení nebylo dostatečné. Dále na předčištění navazující
zemním filtrem, nebo vegetační ČOV. Jako alternativní řešení – vzhledem k vysoké HPV – velký septik s více komorami a s havarijním

vh 9/2011

přepadem do malého septiku a membránová ČOV (případně jen SBR),
která by velký septik využívala jako akumulační nádrž na vyrovnání
týdenních nerovnoměrností. Přebytečný kal z ČOV by se shromažďoval v septiku a vyvážel spolu s močí a obsahem lapáku tuků, který by
měl být nainstalován na větvi vedoucí z kuchyně.
Provoz ČOV by byl monitorován a trvale pod dohledem pomocí
dálkového přenosu – signalizováno by mělo být zanesení membrán
a dobrá funkce ČOV a plnění jímek na moč.

Varianta II – přírodní způsoby čištění

Přírodní způsoby čištění odpadních vod využívají přirozené, běžně
v přírodě se vyskytující samočisticí procesy, které probíhají v půdním,
vodním a mokřadním prostředí. Vegetace se přímo podílí na čisticím
procesu, zejména tvorbou příznivých podmínek pro rozvoj mikroorganismů a současným využíváním uvolněných rostlinných živin,
především dusíku, fosforu a draslíku k tvorbě biomasy.
Varianta II tedy předpokládá řešení komplexního vodního hospodářství rekreačního objektu pro 30 EO, kde se předpokládá úprava
a využití srážkových vod, čištění a využití šedých vod z mytí, praní
a koupání, čištění a využití splaškových vod při současném řešení
kalového a odpadového hospodářství. Řešení vychází z přirozených
čisticích procesů a počítá s přívodem odpadní vody z horské chaty
buď stávajícím potrubím (většinou jednotná splašková síť), nebo při
rekonstrukci chaty oddělované vody známým systémem na žlutoušedou-hnědou.
K čištění splaškových vod se bude využívat kombinace přírodních
způsobů čištění, která bude navržená podle konkrétních místních
podmínek. Přírodním způsobům čištění musí v první řadě předcházet
kvalitní mechanické předčištění, které zabezpečí poutání převážné
části suspendovaných látek. Předpokládáme, že předčištění by měl
tvořit funkční biologický septik, vybavený jemnými česlemi resp.
síty, zařízením na drcení hrubých nečistot, lapákem tuků a olejů,
minimálně třemi komorami a dočišťovací nádrží, která je vybavená
zařízením na zachycení případných úniků kalu. Veškerá tato zařízení
tvoří jednotný celek, biologický septik je vybaven malým retenčním
prostorem, který zabezpečí rovnoměrné vyrovnání průtoků (zatížení)
v dalších stupních čištění (pozn.: předběžné návrhy zařízení jsou
k dispozici).
Pro konkrétní případ, a sice horskou chatu s 30 lůžky a restauraci,
bychom navrhovali následující řešení pomocí přírodních způsobů:
a) Předčištění – vyrovnávací nádrž – vegetační kořenová čistírna
(KČOV) – akumulační nádrž – vypouštění čištěných odpadních
vod do vodního toku nebo na další využití. Kalové a odpadové
hospodářství by se řešilo samostatně.
b) Předčištění s malým retenčním prostorem na vyrovnání přítoku na
čistírnu – KČOV – dočišťovací biologická nádrž – vypouštění čištěných odpadních vod do vodního toku nebo další využití. Kalové
a odpadové hospodářství by se řešilo samostatně.
c) Předčištění s malým retenčním prostorem na vyrovnání přítoku na
čistírnu – kaskáda půdních filtrů – dočišťovací aerobní biologická
nádrž – využití čištěných odpadních vod k závlaze rychle rostoucích
dřevin. Kalové a odpadové hospodářství by se řešilo samostatně.
d) Předčištění s malým retenčním prostorem na vyrovnání přítoku na
čistírnu, kaskáda aerobních biologických nádrží (poslední z nádrží
bude plnit funkci akumulační) – závlaha rychlerostoucích dřevin.
Samostatné řešení kalového a odpadového hospodářství.
Pokud by rozbory stávající odpadní vody prokázaly vyšší koncentrace amoniaku (předpoklad vysokého podílu moči, popsaný výše),
bylo by vhodné se již v rámci projektu zaměřit na jednoduchá technická řešení:
a) Impulzní plnění a prázdnění filtračního pole ze septiku – nerovnoměrným (řízeným) přítokem a rozkolísáním hladiny ve filtračním
prostředí dochází ke zvýšení dotace kyslíku, nezbytného pro plynulý průběh nitrifikace.
b) Kaskádovité uspořádání dvou až tří nádrží (předpoklad sklonitého
terénu, v případě málo sklonité louky nepřijatelné řešení) – jednotlivá filtrační pole propojena provzdušovacími kaskádami, zajišťujícími potřebné prokysličení čištěných odpadních vod; vyžaduje
sklonitý terén.
c) Umělé provzdušení – přímo v porézním filtračním prostředí, nebo
v provzdušovací šachtici, umístěné mezi dvěma filtračními poli.
d) Kombinace dvou propojených KČOV – první pole s horizontálním
podpovrchovým prouděním a převažujícím anaerobním režimem,
druhé s vertikálním prouděním a aerobním režimem.
e) Kombinace tří sériově propojených KČOV, první s horizontálním
podpovrchovým prouděním a převažujícím anaerobním režimem,
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druhé s aerobním režimem, různě dotovaná kyslíkem a třetí horizontální, s anaerobním režimem – denitrifikační stupeň.
f) Návrh vhodných filtračních materiálů, poutajících fosfor (obecně platí pravidlo, čím vyšší obsah železitých iontů ve filtračním
materiálu, tím výraznější sorpční charakteristiky v oblasti poutání
fosforu).
Nejvhodnější pro tento konkrétní případ horské chaty se jeví využití
předností a kombinace výše uvedených metod – např. zapojení tří polí,
z nichž je druhé intenzivně provzdušňované mikrobublinnou aerací,
umístěnou na dně filtrační náplně. Popřípadě systém dvou filtračních
polí, provzdušňující mikrobublinná aerace v samostatné šachtici,
která je vložená mezi dvě horizontálně protékaná filtrační pole.
Konstrukční uspořádání Varianty II
Pro konkrétní lokalitu v horském prostředí by mělo zároveň navrhované filtrační prostředí KČOV nebo ZF splňovat následující kritéria:
• Hloubka filtračního pole pro horské oblasti s nadmořskou výškou
nad 600 m n. m. aspoň 1,20 m, větší půdorysná plocha (více než
5,0 m2 na 1 EO)
• V horských oblastech, kde je nízká mocnost orniční vrstvy (půdy),
se naskýtá možnost využít jako filtrační médium vytěžený materiál
ze stavební jámy (pokud je zrnitostním složením 4–8 mm nebo
hrubší); po provedení jednoduché zkoušky odolnosti vůči mrazu
(možný rozpad filtračního materiálu) podle ČSN EN 12371 nebo
ČSN EN 72 1176.
• Při dostupnosti (slévárna aj. producent struskového materiálu)
použít jako filtrační materiál vysokopecní strusku (předchází stanovení výluhu těžkých kovů a stanovení mrazuvzdornosti).
• Povrch filtračního pole musí být osázen místními druhy mokřadních rostlin.
• Pomocí alternativního zdroje (malé fotovoltaické panely nebo
domovní větrná elektrárna) napájet mikrobublinný provzdušňovač,
umístěný na dně filtrační náplně – doporučujeme zapojení malého
12 V vzduchového kompresoru (spotřeba řádově jednotky W),
zajišťujícího doplňkové provzdušnění filtrační náplně.
Výrazným odlehčením filtračnímu prostředí se naskýtá varianta
dělení odpadních vod. Zvláště separovaná žlutá voda (moč) ovlivňuje celkovou bilanci, a tedy i čisticí účinek filtrační náplně KČOV
nebo ZF.
Záruku dokonalého odstranění amoniakálního dusíku by mohlo
pro daný příklad představovat zařazení terciárního stupně přirozeného čištění, představující umělý mokřad (biologická nádrž), jehož
široké břehy jsou osázeny místními mokřadními rostlinnými druhy.
Odtok z horské chaty do blízkého toku musí být pod hladinou vody
v nádrži z důvodu zachycení plovoucích rostlin nebo jejich částí.
Z důvodu prevence proti uvolňování živin z odumřelých částí rostlin
se doporučuje časté čištění a odstraňování neživých organických částí
ze dna nádrže.
Kalové hospodářství
Kalové hospodářství musí zabezpečit bezpečné a hygienicky nezávadné využití stabilizovaných kalů z biologického septiku a příp.
i sedimentů z aerobní biologické nádrže. Problematika kalového
hospodářství pro modelovou horskou chatu může být řešena těmito
způsoby:
a) Odvozem kalu fekálními vozy z biologického septiku na čistírnu
odpadních vod vybavenou kalovým hospodářstvím.
b) Vysoušením kalu na otevřených a krytých kalových polích a následným kompostováním.
c) Odvozem a přímou aplikací stabilizovaného kalu na zemědělských
půdách v souladu s příslušnými předpisy.
d) Odvodněním kalů na kalových polích za přispění a s pomocí mokřadní vegetace.
Poslední jmenovaný způsob vychází z mnohaletého výzkumu evapotranspirace mokřadních rostlin; bylo ověřeno, že mokřadní rostliny
mohou ve specifických případech za vegetační sezónu spotřebovat až
1,20 m3 vody na 1,0 m2 plochy, tzn., mokřadní rostliny mohou výraznou mírou přispět k redukci objemu odvodňovaného kalu.
U modelové horské chaty lze uvažovat také o vysoušení kalů ve
fóliovém nebo skleníkovém objektu (nesmí narušit ráz horské krajiny),
jeho následném slisování do briket a dalším využití prostřednictvím
spalování (v národních parcích kal nelze využít na hnojení).
Eliminace množství vypouštěných vod přírodními způsoby
V lokalitách s nižšími nadmořskými výškami lze běžně a snadno
navrhovat pomocí přirozených čisticích přístupů systém, který převádí veškerou odpadní vodu prostřednictvím evapotranspirace do
atmosféry. Důležitou roli v tomto případě hraje dokonalé mechanické
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předčištění (výše popsané). Při známých vstupních parametrech, jako
je množství připojených producentů (osob, EO), a zejména jejich
denní produkce odpadní vody, mohou nastat dvě možnosti využití
evapotranspirace:
a) Eliminace množství vyčištěné odpadní vody – při pevně dané ploše
malé KČOV (ať už jako hlavního nebo terciálního stupně čištění) lze
snadno stanovit množství vody, které se během vegetačního období
prostřednictvím evapotranspirace vypaří.
b) Úplný bezodtokový systém čištění odpadních vod – systém musí
být navržen tak, aby dovedl využít (převést čištěnou odpadní vodu
evapotranspirací na plynné skupenství) veškerou přivedenou vodu.
V horských oblastech, kde je výrazně vyšší roční úhrn srážek, nelze
počítat s bezodtokovým systémem, do celkové bilance odpadní vody
však evapotranspirace zasahuje.
Vzhledem ke klimatickým poměrům ČR, spočívajícím ve vyloučení
transpirace mokřadních rostlin během nevegetačního období, a zároveň výrazné snížení evaporace během zimního období, je potřeba
v konkrétním případě celoročního provozování modelové horské
chaty zařadit do systému akumulační nádrž, sloužící k retenci vody
během nevegetačního období (polovina měsíce října – konec měsíce
dubna). Objem vody tak lze při známé produkci odpadní vody snadno
stanovit. Na začátku vegetačního období potom nastává pro horskou
chatu několik možností:
• akumulovanou vodu vyvézt (obdobně jako se vyváží jímky na od
padní vodu),
• vodu postupně přečerpávat na evapotranspirační pole (nutno brát
ohled na vzrůst rostlin a nižší transpirační činnost před plným

Příklady high-tech ČOV
pro horské hotely a turistické objekty
Úvod
S rozmachem turistického ruchu v horách je stále častěji řešena
problematika, jak se v roztroušených lokalitách vypořádat s odpadními vodami a s hospodařením s vodou vůbec. Je zřejmé, že neexistuje univerzální řešení, a že právě v horách je tolik specifik, že ke
každé lokalitě je třeba přistupovat individuálně a přitom zohlednit
jak ekonomická, tak i ekologická hlediska. V řadě případů je možno
vystačit s řešeními simulujícími procesy v přírodě, u řady objektů
je však aplikace těchto metod nemožná nebo nevhodná. V těchto
případech se pak musí hledat řešení schopná intenzivním způsobem
zabezpečit extrémní požadavky na kvalitu čištění nebo na prostor atd.
Zde přichází v úvahu použití high-tech technologií schopných tyto
požadavky plnit. Řešení s high-tech je v Evropě, zejména v oblasti
Alp, již zrealizovaných celá řada a i v České republice jsou již taková
řešení v nabídce firem, jen se neví, jak toho využít.

Používané technologie a zařízení
Požadavky

Technologie obvykle vychází z požadavků a potřeb ochrany přírody
a z požadavků a potřeb uživatele objektů. Legislativa je pro horské
objekty obvykle přísná, někdy na hranici realizovatelnosti, a ani místa
obvykle není nazbyt. Ke slovu tak přichází nejčastěji technologie jako
MBR (membránové bioreaktory) a MBBR (reaktory se vznášeným
filtračním ložem), které jsou schopné čistit v minimálních objemech
tak, že je navíc možné vodu po další úpravě případně recyklovat.
Samozřejmé je množství vod minimalizovat, zde pomáhá dělení vod
a ideální je, když se i část použité vody recykluje.

Možná řešení

Základem je obvykle kvalitní biologické čištění (se simultánní
aerobní stabilizací kalu) a následná separace nerozpuštěných látek.
Intenzivního biologického čištění a úspory objemů se dá dosáhnout
zvýšením koncentrace mikroorganismů (tj. vyšší koncentrací aktivo-

Obr. 1. Technologické schéma ČOV pro chatu Laussabauer Alm [1]
(tříkomorový septik a vícestupňová biofiltrace na štěrku a praném
písku)
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vzrůstem) v kombinaci s přítokem odpadní vody od producentů,
• využít akumulovanou vodu na závlahu.

Závěr
V podstatě se většina řešících shodla na tom, že pokud to jen trochu
jde, je třeba již u zdroje v budově a u WC u venkovního občerstvení
oddělit alespoň moč (žluté vody), a to kvůli zajištění odstranění
dusíku a případně i fosforu – zvláště pokud existuje přístup fekálním vozem alespoň po část roku. Vyčistit z odpadních vod amoniak
(zvláště pokud je předpoklad většího množství moči) je u tak malého
objektu a navíc nepravidelně obývaného provozně problematické pro
jakoukoliv technologii.
Za zvážení stojí i separátní řešení šedých vod (sprchy), které jsou
znečištěny minimálně. Tím se minimalizuje množství vod k dalšímu
čištění.
A pak už se budou názory rozcházet, a bude tedy záležet na
rozhodnutí investora, jakou z alternativ si vybere po zhodnocení
ekonomických hledisek (pořizovací a provozní náklady, nároky na
zastavěnou plochu) a provozních hledisek (ochota a schopnosti,
vytíženost hotelu). K věci se ještě vyjádří vodoprávní úřad a správce
CHKO – detailně posoudí dopad na okolí.
Ing. Karel Plotěný
Ing. Michal Kriška
prof. Ing. Jan Šálek, CSc.
karel.ploteny@asio.cz

vaného kalu v systému nebo kombinací mikroorganismů ve vznosu
a nárůstových kultur).
Separaci nerozpuštěných látek je možné provést buď klasicky
usazováním a filtrací, nebo moderně a s výhodou na membránách
umístěných přímo v aktivaci.
Dalším procesem je hygienické zabezpečení, někdy již samotné
membrány jsou schopny dosáhnout požadované úrovně, u dalších
procesů přicházejí v úvahu ÚV filtr, ozonizace nebo chlorace, které
se někdy používají i jako jisticí stupeň za membránami.
Při čištění vzniká kal, primární nebo přebytečný. V místech, kam
dojede fekální vůz, to není problém, v nepřístupných místech je
kalová koncovka někdy přímo uměleckým dílem se specifickými zařízeními – pytlové filtry speciální konstrukce, odvodňovací kontejnery,
solární sušičky atd.

Technická zařízení
Historie
V roce 1994 byla provedena v rámci jednoho projektu prohlídka
téměř 1 000 čistíren odpadních vod v horském prostředí především
v oblasti Tyrolska. Řešení problematiky odpadních vod a odpadů se
různilo objekt od objektu – od nejjednodušších způsobů založených
na suchých záchodech a separátním zachycení moči a zpracování
šedých vod, přes septiky a pískové filtry až po biologii (většinou SBR)
s dočištěním na pískových filtrech. Závěry šetření jsou přinejmenším
zajímavé a inspirující.

Typická zařízení v době průzkumu
Jednoduchá zařízení pro malé ČOV – bez potřeby elektrické
energie doporučovaná do 15 EO
Princip: septik, štěrk a praný písek ve více stupních pracují spolehlivě i při silně nerovnoměrném zatížení (obdobná zkušenost je
i v českých podmínkách), je třeba dodržet to, aby nátok na filtr byl
pulzovitý a zatížení filtru je 0,1–0,3 g BSK/m2/d, interval výměny
je 10–15 roků. Např. zařízení na Laussabauer Alm (obr. 1) pro WC
a šedé vody dosahovalo BSK 5–9 mg/l, amoniak 7–17 mg/l a fosfor
4,1–2,4 mg/l, zařízení na Alm O./Ö (obr. 2) na šedé vody pak ještě
nižší hodnoty – zajímavé jsou i z pohledu dnešních NV dosahované
hodnoty BSK a amoniaku.

Obr. 2. Technologické schéma ČOV pro Alm/O.Ö [1] (tříkomorový
septik a vícestupňová biofiltrace na štěrku a praném písku)
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Obr. 3. Technologické schéma pro ARA Absam [1] (síto, SBR a zdroj
el. energie – fotovoltaika)

Obr. 4. Technologické schéma ČOV pro Simony Hütte [1] (lapák tuků,
akumulace, SBR, pískový filtr s různým variabilním použitím)

SBR – dříve doporučované řešení pro větší objekty (obr. 3)
Princip: mechanické odloučení na sítu a pak SBR s případným
dočištěním na pískovém filtru. Účinnost na BSK až 96 %. SBR řízené
počítačem podle množství vod. Elektrická energie buď z fotovoltaiky
nebo generátoru. Pro větší objekty s nerovnoměrným nátokem pak
byla doporučována kombinace biofiltrů a SBR – viz Simony Hüte
(obr. 4).
Simony Hütte je i klasickým příkladem toho, jak jde vývoj kupředu
a jak technologie doporučovaná před 20 lety je dnes nahrazována
modernějšími technologiemi – v loňském roce byla technologie
této ČOV přeměněna v duchu soudobých trendů a nároků na MBR
(obr. 5).

průběžně čerpán, po naplnění komory pak přítok kalu přesměrován
do druhé komory. V první komoře se tak změní princip z kontinuálního na diskontinuální. Před úplným naplněním druhé komory se
odvodněný kal i s filtrační textilií vyjme a odveze k likvidaci. Komora se vyloží novou filtrační textilií a proces se může opakovat. Oba
způsoby odvodňování jsou založeny na gravitačním oddělení vody
od kalu, a tedy nevyžadují žádná další zařízení. Kalová voda se vrací
zpět do čisticího procesu.
Manipulace s takto odvodněným kalem je již podstatně jednodušší. Ale i přesto se najdou oblasti, kde i s tak odvodněným kalem je
nakládání komplikované. V takovém případě je vhodné mít možnost
dostabilizování a hygienizace kalu na místě.
Vedle odvodňovací nádrže je zbudována plocha, která je odvodněna
do odvodňovací nádrže. Na tuto plochu se uloží odvodněný kal. Kal je
zde vystaven povětrnostním vlivům, které zabezpečí jeho stabilizaci.
Dešťová voda, která dopadá na tento kal a propírá jej, je svedena zpět
do odvodňovací nádrže.
Zařízení na sušení kalu
Další možností, jak minimalizovat množství kalu, je jeho sušení
– nejčastěji pomocí tepla ze solárních panelů (obr. 7).

Dnešní stav

Jednoduchá zařízení zůstávají zhruba stejná, high-tech – většinou
realizováno jako MBR. Předností MBR je to, že voda je zároveň v jednom stupni i zbavená nerozpuštěných látek, což usnadňuje její další
použití. Další předností jsou malé prostorové nároky a schopnost
vyrovnat se s látkovým a hydraulickým nerovnoměrným režimem.
Typické použití MBR je prezentováno v části Příklady z praxe na
příkladu řešení ČOV pro Neue Monta Rosa.
Samostatnými otázkami jsou hygienická zabezpečení pro případy,
Příklady z praxe
kdy se voda opět využívá, nebo je vypouštěna do nějakých přírodních
Objekt – Neue Monte Rosa-Hütte
útvarů a zpracování kalů.
Hotel se nachází na hranici ledovce ve Švýcarsku v kantonu Wallis.
Hygienické zabezpečení
Hotel je v nadmořské výšce 2 883 m. Restaurace je pro 120 lidí a terasa
Nejčastěji se provádí UV zářením – důvodem je nízká spotřeba el.
pak pro 60 lidí. V hotelu může být ubytováno až 250 lidí. Co se týká
energie a pokud je voda recyklována, i následné biologické čištění,
vybavení sanitární technikou, je tam 6 WC, 3 pisoáry a 4 sprchy pro
které by chlorace neumožňovala. Případně je možné použít i ozonizaci
hosty a WC a sprcha pro personál. Hotel je zásobován energií z fotonebo nové způsoby založené na elektrochemických procesech.
Zpracování kalu
Byla vyvinuta nejrůznější zařízení na
odvodnění kalu – nejčastěji je to nějaký druh
pytlového filtru, kde se do kalu přidává před
odvodňovací fází polyflokulant. Z důvodu
snížení hmotnosti tam, kde je kal svážen do
údolí, pak přicházejí v úvahu ještě různá
zařízení na sušení kalu.
Zařízení na odvodnění kalu (obr. 6)
Způsoby odvodňování kalu můžeme rozdělit na dva principy, kontinuální a diskontinuální. Diskontinuální odvodňování kalu je
možné u čistíren, které mají kalovou jímku.
V té je možné akumulovat přebytečný kal po
dobu, kdy se v odvodňovací nádrži odvodňuje předchozí šarže kalu. Po odvodnění
se odvodněný kal vyjme i s filtrační textilií
a odveze na skládku nebo do spalovny. Poté
Obr. 5. Technologické schéma ČOV pro Simony Hütte – nové řešení [2]
se odvodňovací nádrž vyloží novou filtrační
textilií a může se načerpat nový kal. Čím větší
je kalová jímka, tím delší může být interval
mezi výměnami kalu v odvodňovací nádrži.
Zároveň se tím dosáhne i většího procenta
odvodnění. Při kontinuálním odvodňování
je přebytečný kal čerpán do odvodňovací
nádrže průběžně. Odpadá tím nutnost budovat kalovou jímku. Nevýhodou tohoto kontinuálního řešení je nižší procento odvodnění
než u odvodňování diskontinuálního. Pro
zvýšení účinnosti kontinuálního odvodňování je možné odvodňovací nádrž rozdělit na
dvě komory. Pak by byl princip odvodňování
kombinací diskontinuálního a kontinuálního
odvodňování. Do jedné komory by kal byl Obr. 6. Kalový kontejner – bez a s filtrační tkaninou [3]
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voltaických článků 15,6 kW (špičkový výkon),
na vodu je tam jímka s objemem 200 m3 – část
vod se recykluje.
Čištění vody v extrémních podmínkách
Zatímco stará chata Monte Rosa, která
je o 400 m níže, je ještě vybavena suchými
záchody, tento objekt je vybaven recyklací
použité vody pomocí MBR zařízení. Obdobné
schéma využití vod již bylo aplikováno i na
Malém Matternhornu.
Místní podmínky
Při stavbách ve vysokohorských podmínkách se většinou jedná o osamělé objekty,
které se nachází v ekologicky citlivých oblas- Obr. 7. Kalový kontejner se solárním sušením kalu [3]
tech. Dochází tak souběhu vysokých nároků
na čištění a extrémních podmínek, za kterých
má být voda čištěna:
• problematická dostupnost objektu,
• málo místa a vysoké stavební náklady,
• krátká sezóna – zpravidla půl roku,
• velmi nerovnoměrná návštěva i během
sezóny daná povětrnostními vlivy,
• omezené energetické zdroje,
• omezené možnosti likvidace odpadů,
• vysoká koncentrace odpadních vod.
Proto je MBR s nízkými prostorovými nároky a dalšími přednostmi teoreticky jednou
z nejvýhodnějších technologií.
Koncepce
Potřeba vody na Monte Rosa je kryta z rozpouštějícího se sněhu. Voda se zachytává
v kaverně, odkud je přiváděna do hotelu. Na
ČOV je pak použitá voda přiváděna dvěma
cestami.
Voda z kuchyně jde přes lapák tuků speciální konstrukcí do nátokového zásobníku,
Obr. 8. Schéma čištění odpadních vod na chatě Neue Monte Rosa [4]. (odlučovač, akumulace,
do tohoto zásobníku tečou také vody z WC
separace a MBR s částečnou recirkulací)
a sprch. Zásobník slouží jak k hydraulickému, tak i látkovému vyrovnání nerovnoměrnosti v nátocích. Ze zásobníku je voda v dávkách čerpána přes
Technologické schéma (legenda k obr. 8)
síto na zachycení nerozpuštěných látek (také vlasů atd.) do aktivace.
Použitá voda natéká do zásobní nádrže, z restaurace pak přes lapák
Biologické procesy se uskutečňují pomocí mikroorganismů. Filtratuků. Pak je dále předčištěna na jemných česlích. Biologické části
ce vyčištěné vody se pak provádí na membránách s velikostí pórů
– denitrifikace, nitrifikace a membránové sekce (MBR). Vyčištěná voda
0,000035 mm (ultrafiltrace), tím dojde k odstranění nerozpuštěných
se akumuluje, část je recyklována a přebytek odtéká do terénu. Kal je
látek, a tedy i mikroorganismů (bakterií a velké části virů). Takto
po přídavku polymeru odvodněn na pytlovém filtru.
předčištěnou vodu je pak možné použít bez problémů na splachování
Závěr
toalet a na praní.
Vzniklý odtažený přebytečný kal je odvodněn v polystyrénových
Řešení čištění odpadních vod z horských objektů je samostatnou
pytlích a odvezen na městskou čistírnu v blízkém okolí.
disciplinou a ke každému objektu je nutno přistupovat individuálně.
Vedle problematiky čištění vod je významné i energetické hledisko,
Základní rozhodnutí je, zda by řešení mělo být spíše přírodě blízké
proto bude v budoucnu zohledňován při čištění vody i stav akumuláa extenzivní, nebo směrem k high-tech a intenzivní. Samotnou
torů (energie je z fotovoltaiky) a předpověď počasí, aby se dosáhlo co
otázkou je pak problematika kalu. Zde ale opět záleží na místních
nejkompaktnějšího provozu, tj. minimalizují se náklady při zachování
podmínkách – jedna cesta je cesta mineralizace a likvidace na místě,
čisticího účinku.
nebo odvoz kalu ke zpracování do údolí.
Technická data
Biologická ČOV s mechanickým předčištěním a membránovou filLiteratura
trací
[1] Amt der Tiroler Landesregierung: Alpinobjekte (1994), Amt der Tiroler LandesrePočet přenocování za sezónu: 5 000
gierung , Innsbruck
Ubytování: max. 120 osob
[2] Dr. Wolfgang Becker, TU Innsbruck: Návrh řešení Neue Monte Rosa, Návrh řešení
Velikost ČOV: 55 EO
Simony Hütte,
BSK na nátoku: 3,5 kg/d
[3] Ing. Richard Gál, ASIO, spol. s r.o. : Technická řešení objektů a dodávek (2009,
Množství vody: 3,5 m3/d
2010)
Proces: denitrifikace a aerobní stabilizace kalu
[4] Realizace stavby Neue Monta Rosa : Podklady firmy Martin systems GmbH.
Vyrovnávací prostor přímo v zařízení: 3 m3
Předčištění: síto 1 mm
Objem biologie: 5,5 m3
Ing. Richard Gál
Membrány: deskové – typ SiClaro FM622 – 50 m2 (v ČR dodává
tel.: 548 428 111, e-mail: gal@asio.cz
ASIO)
Ing. Karel Plotěný
Zásobník vyčištěné vody: 1,5 m3
ASIO, spol. s r.o.
2
Potřebná plocha: 23,5 m
Tuřanka 1
Spotřeba energie: 3,7 kW (max.)
627 00 Brno
Napětí: 220 V
Teplota: 10–30 oC
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Kontrola provozu a osoba způsobilá
Úvod
Cílem tohoto příspěvku je představit návrh metodiky provádění
dozoru domovních čistíren tak, jak si jej představujeme jako autoři
a členové odborné skupiny Malé čistírny a odlučovače při CzWA.
Tento koncept je otevřen široké diskusi, a proto přivítáme jakýkoliv
komentář nebo připomínku k této problematice. Věříme, že diskuse
pak konečnou podobu metodiky ovlivní.

Osoba odborně způsobilá
Ze zákona (§ 59 Vodního zákona) musí mít osoba odborně způsobilá
pověření vydané Ministerstvem životního prostředí. Toto pověření
se má vydávat po splnění předpokladů pro kvalifikované provádění
revizí, které však nejsou zatím specifikovány.

Kvalifikační předpoklady

• minimálně středoškolské vzdělání,
• odborná praxe v provozování ČOV, min. dva roky,
• ověření základních znalostí o domovních ČOV, nejlépe testem.

Jednoznačně vymezené povinnosti a odpovědnosti

• povinnost vykonávat činnost osobně,
• vymezit možný střet zájmů, např. zákaz provádění revize pracovníkem dodavatelské firmy,
• stanovit kontrolní mechanismy – kdo bude kontrolovat (MŽP nebo
VÚ) a provádět efektivní kontrolu,
• povinnost oznámit datum kontroly úřadům (MŽP nebo VÚ), aby
mohla být provedena namátková kontrola provedené revize – hlášení předem nebo max. do 24 hodin po provedení revize,
• stanovit sankce a postihy, včetně odebrání pověření nebo trestněprávní odpovědnosti.

Provádění kontroly provozu DČOV
Filosofie

• jednoduchost a efektivnost,
• finanční nenáročnost pro majitele domovních ČOV,
• není cílem provádět náročnou půldenní kontrolu a odebírat 24hodinové vzorky.

Četnost kontrol

• první kontrola 6 měsíců od zprovoznění – z důvodu zamezení
podvodů s CE,
• další kontroly každé dva roky.

Náplň kontroly

1) kontrola dokumentace s reálně dodaným výrobkem (typ, vydané
CE, provozní řád apod.)
• při první revizi bude probíhat v rozšířeném rozsahu,
• kontrola odstranění závad z předchozích revizí.
2) technický stav zařízení
• statické závady,
• bezpečnost přístupu,
• poškození vnitřních vestaveb.
3) technologický stav zařízení
• vedení provozního deníku,
• doklady o likvidaci přebytečného kalu,
• stav mechanické části (dmychadlo, aerační systém, čerpání,
usazování, filtrace – funkčnost),
• vizuální kontrola biologické části – aktivovaný kal, nárosty
biofilmu,
• kvalita odtoku – vizuální posouzení,
• odebrání vzorku odtoku – tento bod je podrobněji diskutován
v další části článku.
4) ověření, zda čistírna byla v chodu po celou dobu od poslední
kontroly.

Celkové hodnocení

• u všech hodnocených prvků bude zavedeno hodnocení 1–5,
• podrobná specifikace bodového hodnocení bude stanovena,
• pokud bude jakýkoliv ukazatel hodnocen 4 nebo 5, pak je automaticky celkové hodnocení nevyhověla.

Zjištěné závady

1) Celkové hodnocení vyhověla
• majitel DČOV je povinen odstranit zjištěné závady do 60 dnů
od provedení revize (§ 59 Vodního zákona),
• kontrolu plnění bude provádět MŽP nebo VÚ, v případě zjištění
problémů nařídí novou revizní kontrolu do 6 měsíců, v případě
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opakovaných problémů sankce majiteli DČOV.
2) Celkové hodnocení nevyhověla
• majitel DČOV je povinen odstranit zjištěné závady do 60 dnů
od provedení revize (§ 59 Vodního zákona),
• provést novou revizní kontrolu do 3 měsíců,
• pochybnosti o vydaném CE – vyžádání zprávy o zkoušce typu od
dodavatele (majitel nebo vodoprávní úřad), hlášení na ČOI,
• závažný nesoulad dokumentace a výrobku – povinnost majitele
sjednat nápravu, pravděpodobně reklamace u dodavatele,
• nefunkčnost, neprovozování, havarijní stav – povinnost majitele
zjednat nápravu, v případě opakovaných problémů stanovení
sankcí,
• hlášení vodoprávnímu úřadu.

Evidence kontrol

• elektronicky, např. s využitím systému ISPOP,
• kvantifikovaně – díky bodovému hodnocení jednotný výstup a hodnotitelnost.
Ve vodním zákoně (§ 59 Vodního zákona) je uvedena povinnost
předávat zprávu o provedené revizi majiteli, který ji musí do konce
roku zaslat na příslušný vodoprávní úřad. Pokud bude zavedena
navrhovaná elektronická evidence, bude mít vodoprávní úřad přístup
k výsledkům revize prakticky okamžitě.
V případě, že výsledkem revize bude hodnocení nevyhověla,
navrhujeme automatickou povinnost odesílat kopii revizní zprávy na
místní vodoprávní úřad.

Podrobný popis provádění kontroly
V následujícím textu jsou některé body z uvedeného souhrnu rozepsány podrobněji. Uvedený rozsah je nutno brát jako maximální uvažovaný rozsah toho, co je možné prakticky hodnotit. Na základě očekávané
diskuze dojde ve finálním návrhu metodiky k zjednodušení.

Je kontrola jedenkrát za dva roky dostatečná?

Jedním z argumentů odpůrců nově zaváděného systému ohlašování
DČOV je, že zvolený interval povinných revizí jedenkrát za dva roky je
nedostatečný a v kombinaci se zrušením povinnosti odběrů vzorků bude
docházet ke zhoršení stavu kontrol provozu domovních čistíren.
Vodoprávní úřady v současnosti ale nemají technickou ani ekonomickou kapacitu na provádění efektivní kontroly. Z naší vlastní
zkušenosti výrobců domovních čistíren zaznamenáváme případy, kdy
majitel více než rok neotevíral poklop čisticího zařízení nebo z úsporných důvodů čistírnu vypínal od el. proudu, nebo vodoprávnímu
úřadu nezasílá vzorky odtoku a tento stav mu dlouhodobě prochází
právě z důvodu nedostatečné kontroly ze strany úřadů.
Tedy současný stav není ideální a přesun kontroly na třetí osobu
vnímáme jako krok správným směrem a zlepšení. Navíc předpokládáme, že vodoprávním úřadům zůstane možnost kontroly, zda jsou
revize prováděny včetně kontroly kvality prováděných revizí. Také by
měl mít vodoprávní úřad možnost nařídit mimořádnou revizi, např.
po zjištění velmi závažných nedostatků při předchozí kontrole, a stanovit sankce majiteli čistírny při opakovaném porušování zadaných
nápravných opatření (např. nedostatečné provozování).

Metodika provádění revizí

Metodiku provádění revizí je nutné vypracovat v takovém rozsahu,
aby kontrola byla jednoduchá a efektivní. Při revizi by se měl kontrolovat zejména soulad s dokumentací, technický a technologický stav
čistírny a chod čistírny v období od minulé revize.
1) Kontrola dokumentace DČOV
Tato kontrola by měla probíhat v rozšířeném rozsahu při první
revizní kontrole, kdy bude kontrolován soulad realizované čistírny
s projektovou dokumentací:
• soulad s CE – v případě podezření na nesoulad vydaného CE se
skutečně dodanou čistírnou bude majiteli stanovena povinnost si
od výrobce čistírny vyžádat protokol o zkoušce typu a předložit ho
vodoprávnímu úřadu ke kontrole,
• fyzický soulad dodané čistírny s dokumentací, typ čistírny, rozměry
a technologické vybavení – v případě závažných nedostatků uložit
majiteli opatření k nápravě formou reklamace u dodavatele čistírny,
• kompletnost předané dokumentace, provozní řád, návody k používání pro čistírnu, dmychadlo, el. hodiny, čerpadlo, případně další
dodaná zařízení,
• kontrola odstranění závad z předchozích revizí.
2) Technický stav zařízení
• kontrola přístupu k čistírně,
• poškození nebo netěsnost nátokového a odtokového potrubí,
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• poškození nebo deformace tělesa čistírny,
• poškození nebo nežádoucí úpravy vnitřních vestaveb čistírny,
• vnější vlivy, které by mohly ovlivnit statiku nádrže (např. blízkost
pojezdové plochy, kořeny stromů, propady půdy v okolí čistírny).
3) technologický stav zařízení
• vedení záznamů v provozním deníku,
• kontrola četnosti a způsobu likvidace přebytečného kalu, vč. dokladů o vyvážení.
Stav mechanické části čistírny:
• kontrola stavu řídící jednotky,
• kontrola stavu spínacích hodin,
• kontrola stavu GSM hlášení poruch,
• kontrola stavu a provozu dmychadla,
• kontrola stavu a funkce rozvodu vzduchu k jednotlivým spotřebičům, včetně případné regulace,
• kontrola funkce aeračního systému,
• kontrola stavu a funkce čerpadel vč. mamutkových čerpadel,
• kontrola plovákových spínačů,
• stav primární nádrže (kalojemu), množství primárního a přebytečného kalu,
• další případná zařízení dle konkrétního typu čistírny.
Kontrola biologické části:
• množství a stav aktivovaného kalu, orientační měření dle Imhoffa,
tvar vloček, stav supernatantu, barva, zápach,
• stav bionosiče v aktivační nádrži, velikost nárostu biofilmu,
• měření koncentrace kyslíku v aktivační nádrži,
• měření teploty v aktivační nádrži,
• měření hodnoty pH v aktivační nádrži.
Kvalita odtoku (liší se podle typu čistírny):
• vizuální kvalita odtoku (v případě čistíren typu SBR velmi problematické, odtoková fáze obvykle u tohoto typu čistíren nastává
v nočních hodinách, v době minimálního nátoku),
• stav dosazovací nádrže,
• provoz a stav MBR filtračního modulu, interval od posledního
servisu,
• stav čerpacího systému vyčištěné vody (SBR),
• stav systému dočištění (pískový filtr, odtokový filtr a další).
Odebrání vzorku odtoku – ano nebo ne?
Vzhledem k tomu, že čistírny na ohlášení nemají stanoveny odtokové limity vyčištěné vody, není jasné, zda stanovovat odtokové
parametry a s jakými limity je srovnávat.
Obecně by se měly porovnávat v závislosti na použité třídě čistírny
(tři třídy pro povrchové vody a jedna třída pro vody podzemní). Problémem však je, že tyto třídy jsou určeny pouze jako procentní účinnosti
a tato účinnost je vztažena na zkoušku typu při posuzování CE.
V reálných podmínkách provozu lze předpokládat zhoršení účinnosti vzhledem ke konkrétním podmínkám provozu, které nejdou
zcela nasimulovat při zkoušce typu (nárazový nátok šedých vod, vody
s obsahem čisticích prostředků, v některých případech nedostatek
splaškových vod).
Druhým problémem je obtížnost stanovení účinnosti u reálné čistírny. V reálném provozu je takřka nemožné odebrat reprezentativní

vzorek nátoku pro výpočet účinnosti. Bodový vzorek je silně závislý
na konkrétním typu právě vypouštěné odpadní vody a bylo by nutné
odebírat minimálně 24hodinový vzorek. Stanovení 24hodinového
profilu vypouštění odpadních vod je v rámci provádění těchto revizí
časově i ekonomicky nereálné.
Proto považujeme za nutné stanovit pro všechny třídy odpovídající
emisní limity. Tato legislativní změna předmětných Nařízení vlády
se právě připravuje. I tak je jejich použití při porovnávání s reálnými
vzorky diskutabilní.
Alternativně lze kvalitu vyčištěné odpadní vody stanovovat orientačním měřením koncentrace amoniakálního dusíku přímo na lokalitě.
Toto stanovení je levné a rychlé. Nízká koncentrace amoniakálního
dusíku (méně než 10 mg/l) v kombinaci s čirým odtokem indikuje
dobrou funkci biologického stupně. Pouze v případě negativního
výsledku (více než 10 mg/l) by byl odebírán vzorek odtoku ke kompletní analýze.
4) ověření, zda čistírna byla v chodu po celou dobu od poslední
kontroly
Vzhledem k dvouletému cyklu revizí je důležitá zpětná kontrola, že čistírna byla celou dobu v chodu. Toto vnímáme jako jeden
z důležitých bodů prováděných revizí.
Uživatelé často domovní čistírny vypínají z důvodu úspory proudu
a pokud si čistírnu před objednáním revize zprovozní, je toto počínání
velmi těžce prokazatelné.
Jedna z možností je instalace podružného elektroměru pro měření spotřeby elektrického proudu z čistírny, nebo čítač motohodin
provozu dmychadla. Bez zavedení povinnosti dodavatelských firem
domovních čistíren dodávat takové zařízení, není toto řešení systematicky proveditelné.
Prokazování, zda čistírna nebyla dlouhodobě v chodu, tak bude
pouze nepřímé, např. podle zápisů v provozním deníku, chybějících
dokladům o likvidaci přebytečného kalu, stavu samotné čistírny a jejího okolí, a bude záviset na zkušenosti konkrétního kontrolora.

Odborný seminář
Úspora energie ve vodním hospodářství

Akce se zúčastnilo 30 zájemců z vodohospodářské oblasti a přibližně polovina z nich nebyli členy CzWA. Na semináři bylo prezentováno
pět přednášek zabývajících se uvedenou problematikou z různých
úhlů pohledu. Následná diskuse jak s přednášejícími, tak i neformální
mimo přednáškový sál, byla opět účastníky hodnocena jako přínosná.
Seminář opětovně potvrdil, že problematika úspor energií a postupy,
jak jich dosahovat, jsou aktuálním předmětem zájmu i vodohospodářské veřejnosti.
S ohledem na množství informací poskytnutých přednášejícími
při prezentaci svých příspěvků anebo v následné diskusní části nelze
opravdu uvést všechny. Následující text proto obsahuje pouze některé
z nich, tak jak byly vybrány kolektivně autory:
Seminář zahájila a diskusní panel otevřela podnětná přednáška
Výhledové řešení energetické koncepce ČOV (M. Kos). V úvodu charakterizuje dva základní aspekty, které danou problematiku vymezují:
• cena služby, která se obecně zvyšuje se zvyšováním cen energií
a nákladů, a bez snahy o jejich minimalizaci může časem narazit
na sociálně tržně akceptovatelnou hranici,
• zvyšování požadavků na dosahovanou účinnost čisticích procesů
a kvalitu vypouštěné odpadní vody, při současné ekologičtější
likvidaci vznikajících odpadů, jejich stabilizaci a zpětném získání
tzv. energie z obnovitelných zdrojů.

Odborná skupina CzWA Technologická zařízení pro vodárenství
a čistírenství se již od začátku věnuje v souladu s dokumentem Vize,
poslání, hodnoty získávání znalostí. V první etapě činnosti především
uvnitř CzWA: „kulatý stůl“ Aerační systémy po roce 2000 byl určen
především pro členy CzWA, případně pro pozvané odborníky. V období 2009–2010 se účastníci setkali třikrát. Na základě získaných zkušeností bylo rozhodnuto uspořádat „otevřený“ odborný seminář, který
by však zachoval předcházející koncepci: po úvodních přednáškách
následovala vždy diskuse. Cílem bylo získání nedokumentovaných
citací a explicitních znalostí (viz ČSN EN ISO 9004: Řízení udržitelného úspěchu organizace).
V únoru 2010 vyšla norma ČSN EN 16001 Systém managementu
hospodaření s energií, která je českou verzí evropské normy EN 16001
z předcházejícího roku 2009. Obecným cílem této evropské normy je
pomoci organizacím při vytváření systémů a procesů nezbytných pro
zvyšování energetické účinnosti (viz úvod normy). Snad i proto byla pro
připravovaný odborný seminář vybrána problematika energetické účinnosti: 12. května 2011 proběhl v konferenčním centru Sázava (VŠCHT
Praha) odborný seminář Úspora energie ve vodním hospodářství.
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Závěr
Tento návrh metodiky provádění revizí DČOV bude v průběhu roku
dále rozpracován. Následovat bude vytvoření prvního návrhu formuláře pro provádění revizí vč. návrhu bodového hodnocení. Současně
byla navázána spolupráce s Odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí. Chceme, aby metodika provádění revizí domovních
čistíren vyhovovala všem dotčeným subjektům a plnila správnou
kontrolní funkci provozu domovních čistíren. Přivítáme jakoukoliv
konstruktivní připomínku a diskuzi k této problematice.
Ing. Martin Koller (autor pro korespondenci)
Ekosystem, spol. s r.o.
Podkovářská 6
190 00 Praha 9
e-mail: koller@ekosystem.cz
tel.: 737 284 313
Ing. Marcela Česalová
Ing. Karel Plotěný
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Tyto požadavky obecně vyplývají z trendů plynoucích z agendy
udržitelného rozvoje a tendence v rámci EU. Obecné řešení obou
aspektů shrnuje autor do následujících závěrů:
• je nezbytné hledat projektová řešení, která zajistí minimalizaci
provozních nákladů při minimálních investičních nákladech (Value
for Money) v kombinaci se zajišťováním minimální uhlíkové stopy
a produkce energie z obnovitelných zdrojů,
• v této souvislosti je zvýšení energetické účinnosti možné dosahovat
dvěma reálnými postupy: snižováním spotřeby elektrické energie,
případně využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které
jsou k dispozici na místě.
Zvyšování účinnosti čisticích procesů je v přímé vazbě na zvyšování energetické náročnosti a při stoupajících cenách energií představuje
vnitřní rozpor, který ukazuje na potřebnost energetického managementu a především metod pro určení různých dopadů: pozornost je
věnována především využití metody LCC (Life Cycle Cost). Zvýšené
povědomí a důležitost ochrany životního prostředí zvýšily zájem
o vývoj dalších metod: jednou z těchto metod je např. posouzení
životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment), ale i posuzování
vlivu na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment),
analýza látkových a materiálových toků SFA a MFA (Substance
Flow Analysis a Material Flow Analysis), management životního
cyklu LCM (Life Cycle Management). Objasnění, významy, postupy
a možnosti použití však přesahují rozsah příspěvku. Z uváděné analýzy LCCA ((Life Cycle Cost Analysis – hodnotové analýzy v rámci
provozní životnosti zařízení) vyplývají následující závěry (citace):
• investiční náklady představují pouze 15–20 % nákladů,
• údržba a opravy okolo 10 % nákladů,
• provozní náklady na elektrickou energii 70–75 %.
V přednášce byl proveden rozbor průměrných nákladů a možných
úspor energie na provoz ČOV (citace uvádí pouze některé „rozhodující“ procesy):
proces na
ČOV
aktivační
proces
odvodnění
kalu
topení

možnost
• účinnější elementy (-15%)
• účinnější dmychadla
(-20%)
• regulace (-15%)
• záměna odstředivek za lisy
(-20%)
• rekuperace

energetická spotřeba (%)
původní

zdokonalená

55,6

27,8

7,0

5,6

2,2

2,0

Přednáška se dále zabývala příklady provozních úspor u vybraných
typů strojů, zařízení a technologických postupů. Závěry a doporučení
pro optimalizaci energetické náročnosti ČOV autor shrnuje (citace):
• výhledová energetická koncepce ČOV musí být připravena takto:
provést analýzu současného stavu a následně sestavit plán opatření
(krátkodobých a dlouhodobých),
• v současnosti se zaměřují výhledové energetické koncepce ČOV na
záměnu strojů za účinnější, včetně nasazení nových účinnějších
elektrických motorů, použití alternativní technologie, příprava
projektů na dodatečnou produkci elektrické energie z kalů.
Energetické nároky provozu šesti ČOV, před a po provedené rekonstrukci, hodnotí přednáška Energetická náročnost ČOV provozovaných
Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (I. Žabková a J. Krejčí).
Požadované snižování lze dosahovat využíváním úspornějších
zařízení a technologií, a to už v době návrhu a zpracování projektové
koncepce, zahrnující opodstatněná úsporná opatření (přednáška např.
uvádí příklady předimenzovaných trafostanic na ČOV, což vede ke
zvyšování investičních výdajů).
Autoři se pokusili na vyhodnocení šesti ČOV provozovaných SčVK
vyhodnotit:
• Jak se měnila spotřeba energie před a po rekonstrukci?
• Která zařízení v technologickém procesu jsou energeticky náročná?
• Proč má zkušební provoz trvat 12 měsíců?
Odpovědí na poslední otázku je potřeba doladit řídicí systém a optimalizovat spotřebu energií, což lze prokazatelně ukázat na průbězích
měrné spotřeby elektrické energie na vyčištěný m3 vody. Příspěvek
autorů současně potvrdil informace z úvodního příspěvku Výhledové
řešení energetické koncepce ČOV. Protože jsou zvyšovány požadavky
na výstupní kvalitu vyčištěné vody, je následně vyšší i spotřeba elektrické energie. Té se lze bránit jedině využíváním úspornějších zařízení, ale již v době návrhu koncepce je třeba zvážit všechna úsporná
opatření (uváděné příklady předimenzovaných trafostanic na ČOV,
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což vede ke zbytečným investičním výdajům). Detailní hodnocení je
zpracováno jak z hlediska projektanta, tak i provozovatele. Obecné
závěry a doporučení autoři shrnují následovně (citace):
• Kladou se vyšší nároky na kvalitu odtoku.
• Energeticky úsporná řešení je nutno hledat již v době tvorby koncepce.
• Průměrná spotřeba elektrické energie je u rekonstruovaných ČOV
v rozmezí 0,25–0,85 kWh/m3.
• Dodávka vzduchu představuje obvykle skoro polovinu celkové
spotřeby elektrické energie. On-line řízení dodávky vzduchu do
aktivačních nádrží přináší významnou úsporu.
• Zahuštění přebytečného kalu na odstředivkách potřebuje až 3x více
energie než pásové nebo rotační zahušťovače.
V roce 2001 vyšla publikace věnovaná problematice LCC (Pump Life
Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems, Hydraulic
Institute & Europump), kde se např. uvádí: Čerpací systémy představují
téměř 20 % světové spotřeby elektrické energie a 25–50 % spotřeby
energie v určitých průmyslových procesech. Koncem roku 2009 pak
norma ČSN EN 60034-30 Točivé stroje – část 30: Třídy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko, kde pak uvádí:
Elektrické motory použité v průmyslu spotřebovávají v celosvětovém
měřítku 30–40 % vyrobené elektrické energie. Předpokládá se, že celková možnost úspory energie optimalizovaného systému je asi 30–60 %
– elektromotory se zvýšenou účinností v kombinaci s měničem kmitočtu mohou uspořit v celosvětovém měřítku asi 7 % elektrické energie
(zhruba jedna čtvrtina až jedna třetina těchto úspor vyplývá ze zvýšené
účinnosti, zbývající část je důsledkem zlepšení systému). A právě
novým požadavkům EU na účinnost elektrickým motorů se věnovala
přednáška Třídy účinnosti motorů dle IEC 60034-30 (J. Gärtner).
Definovány jsou tři třídy účinnosti, včetně termínu zavedení
(citace):
charakteristická
číslice
IE 1
IE 2
IE 3
IE 4
datum
16. 6. 2011
1. 1. 2015
1. 1. 2017

stručný popis
Standardní/Standard (srovnatelná s předchozí EFF 2)
Zvýšená/High (srovnatelná s předchozí EFF 1)
Vysoká/Premium
Velmi vysoká/Super-Premium – připravuje se (ve vývoji)
výkon
0,75–375 kW
7,5–375 kW
0,75*–375 kW

min. stupeň účinnosti
IE 2
IE 3 nebo IE2 + měnič frekvence
IE 3 nebo IE2 + měnič frekvence

* podle normy ČSN EN 60034-30 je právě u motorů 0,75–4 kW největší možná
úspora (instalovaná kapacita násobená průměrným zvýšením účinnosti): dle
obr. 1 (str. 6 normy) přes 30 %.

Požadované zvyšování účinnosti je dosahováno změnami konstrukčních a technických parametrů motorů (např. lepším plněním drážek,
využitím kvalitnějších materiálů a dalšími opatřeními v technologii
výroby, což zlepšuje technické parametry – nižší spotřeba energie,
změny proudů a napětí, změny momentů setrvačnosti, rozměrů,
hmotnosti a tepelných ztrát).
Tyto změny budou mít pozitivní dopad na efektivitu provozu
úpravárenských a čistírenských technologií a snižování nákladů na
elektrickou energii. Na druhé straně bude třeba zhodnotit, jak se
tato opatření a změny projeví v celkové ekonomice provozu, neboť
je zřejmé, že tyto motory budou prodávány za vyšší ceny oproti
současnosti.
Další přednáška Nové technologie pro výrobu pitné vody. Nové
technologické trendy ve výrobě pitné vody, kvalita pitné vody vers.
energetická náročnost procesu (J. Červenka) se věnuje provozně-energetické problematice z pohledu vodárenských technologií. Porovnává
klasickou úpravu vody s moderním trendem multibariérového systému výroby a distribuce pitné vody, při využití nových, především
membránových technologií mikro a ultra (MF a UF) filtrace.
Využití nových procesů úpravy vody umožňuje výrobu pitné vody
bez nutnosti dodatečné chemické dezinfekce při zajištění všech
požadovaných parametrů kvality. Uvedené technologie MF/UF filtrace
jsou perspektivními metodami i pro odstraňování virů (0,025 µm)
a parazitických prvoků (1,8–18 µm) a jako nástroj bariéry s účinností LRV (logaritmic removal value) 4–8. Využití těchto technologií
eliminuje vznik zdravotně a hygienicky nebezpečných látek, které
vznikají jako vedlejší produkt při chemické dezinfekci, zejména na
bázi chlorace.
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Na základě rozboru energetické spotřeby na vyrobený m3 pitné
vody upozorňuje autor na 7–10násobné zvýšení spotřeby elektrické
energie při použití uvedených pokročilých technologií oproti starším
technologiím s klasickým samospádovým uspořádáním. Podstatný
podíl elektrické energie (cca 65 %) je spotřebováván pro čerpání
vody na MF/UF stupeň.
Bariérové technologie jsou zajisté vhodné, i přes uváděné několikanásobné zvýšení spotřeby elektrické energie (což je částečně
v rozporu s názvem semináře), pro určité zdroje pitných vod (např.
povrchové vody – vodní nádrže), kdy standardní konvencionální
technologie s vlastní účinností neumožní úpravu vody na požadovanou kvalitu (hlavně v letním období pří zvýšeném mikrobiologickém
oživení). Další důležitá výhoda bariérové technologie je prostorová
úspora, resp. vyžadují výrazně měně místa na instalaci!
Závěrečná přednáška ČOV Kolešovice 1 500 EO (J. Sedláček) pak
byla věnována rozboru provozu ČOV z pohledu „praktika“, tentokrát především v oblasti malých čistíren odpadních vod velikosti
1 000–2 000 EO.
V případě těchto malých ČOV se každý náklad projevuje výrazněji.
Autor dokládá, že již řízení dmychadla frekvenčním měničem na ČOV
pro 1 500 EO snížilo denní spotřebu elektrické energie o 70 kWh (cca
25 %). Při posuzování energetické efektivnosti technologií upozorňuje
autor na nutnost sledování koncentrace a množství přiváděného
znečištění i na hodnocení parametru spotřeby kWh/kg BSK5, kromě
obecně užívané kWh/m3.
S ohledem na přístrojové vybavení čistíren v tomto případě jsou
pro správné rozhodování také potřebné odběry vzorků a jejich laboratorní vyhodnocení. V souvislosti s energetickou náročností provzdušňovacích procesů, u těchto malých děl, kde dochází ke svozu
kalu, je potřebné dosáhnout rovnoměrného zatížení ČOV, k čemuž
poslouží vhodně dimenzované svozové jímky, a důsledek je stejný
jako již uváděný Ing. Žabkovou. Je třeba se již v době přípravy zabývat
koncepcí zařízení s ohledem na minimalizaci energetické náročnosti.
Specifickým problémem malých ČOV je také vysoká míra čerpání
jak na sítích, tak nátoku do ČOV. Je třeba mít na paměti, jak uvádí
Ing. Sedláček, že nátokové čerpadlo na ČOV 1 500 EO představuje
1,8 % instalovaného příkonu a vzhledem k režimu 3,33 % denní spotřeby elektrické energie. I u malých ČOV je třeba analyzovat ve vazbě
na energetickou náročnost kalovou koncovku. Vhodným nástrojem je
v tomto případě opět hodnotová analýza životního cyklu. U malých
ČOV však je třeba mít na zřeteli často rozdílnou majetkovou strukturu, a tím rozpor v pohledu na investiční a provozní náklady mezi
majetkovou a provozní společností.
Jak ukazuje uvedený výčet, je v oblasti efektivních moderních
technologií vodárenství a čistírenství a jejich vazbě na energetickou
náročnost velmi mnoho problémů, které zaslouží stálou pozornost.
Především následná diskuse přinesla, podobně jako u předcházející
akce OS TZVaČ (kulatý stůl Aerační systémy po roce 2000), celou řadu
podnětů, které vedly k dalšímu pokračování. Proto se odborná skupina
Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství připravuje pokračovat v dalších odborných setkáních věnovaných této problematice.
Na technologická zařízení lze uplatnit celou řadu požadavků, předpisů
a norem. V poslední době se zvyšuje povědomí společnosti především
o důležitosti ochrany životního prostředí a možných dopadech spojených s provozem technologických zařízení. Proto se posuzuje nejen
vliv na životní prostředí a životní cyklus, provádí se analýza látkových
a materiálových toků, hospodaření s energií. S neméně důležitou
problematikou bezpečnosti technologických zařízení pak souvisí
např. posuzování rizika. Vše by ale mělo být posuzováno komplexně
v rámci navrženého systému úpravy vod, resp. čištění odpadních
vod. I nejlepší dostupné technologie a nejúčinnější zařízení mohou
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být provozovány ve zcela nevhodném provozním režimu, resp. provozním stavu. Zatím nebylo ještě rozhodnuto o formě nejvhodnějšího
pokračování, uvažuje se např. i o „webovém“ semináři.
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OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství
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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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ČOV Varnsdorf
Rostoucí ceny energií jsou nesporným
a zřejmě i nevratným jevem. Optimalizace
spotřeby elektrické energie provozovaných
zřízení a snaha o maximální využití vlastních potenciálních zdrojů
energie a tepla (včetně odpadů) je logickým zájmem každého provozu. Čistírny odpadních vod patří mezi provozy, které mají v tomto
směru nespornou výhodu. Výsledkem služby poskytované obyvatelstvu, průmyslu nebo zemědělství jsou kaly odstraněné z čištěných
odpadních vod s velkým energetickým potenciálem. To nakonec není
žádné nové zjištění. Anaerobní stabilizace kalů, produkce bioplynu
a jeho energetické využití
jsou známé procesy a na
řadě čistíren odpadních vod
jsou dlouhá léta používány.
Samozřejmě, ne všude. A tam
kde je anaerobní stabilizace
kalů s energetickým využitím
vyprodukovaného bioplynu
realizována a provozovaná,
nemusí to být s dodatečnou
účinností.
Závěry z benchmarkingu
provedeného provozní skupinou Veolia Water [1] potvrzují, že na řadě
kalových hospodářství evropských čistíren odpadních vod je velký
prostor pro optimalizaci jejich provozu a zvýšení energetické účinnosti. Platí to i pro Českou republiku a velké rezervy jsou i na slovenských
čistírnách [2]. Zvýšení energetické efektivnosti kalového hospodářství
je možné řešit jak samostatně, tak zejména při rekonstrukcích, intenzifikacích a modernizacích čistíren odpadních vod.
V tom druhém případě je zpravidla modernizace spojená s intenzifikací biologické části technologické linky a tím zvýšenou produkcí
přebytečného aktivovaného kalu. Znamená to automaticky vyšší
zatížení kalového hospodářství, ale tím také samozřejmě zároveň větší
množství substrátu pro produkci bioplynu. V konečném důsledku
možnost většího množství vyrobené elektrické energie a tepla.
Rekonstrukce a modernizace vždy vyžadují pečlivě promyšlená
a pokud možno na míru navržená řešení. Taková, která respektují
místní podmínky, omezení daná prostorem a hledají optimální využití
dosud existujících zařízení. Jenom takový přístup slibuje optimální
investiční náklady a následně i optimální provozní ekonomiku modernizovaného zařízení.
Jedním z příkladů takového řešení je modernizace čistírny odpadních vod Varnsdorf, respektive jejího kalového hospodářství.
Město Varnsdorf leží ve východní části Šluknovského výběžku a ze
tří stran sousedí se Spolkovou republikou Německo. Na kanalizační síť
Varnsdorfu je připojen kanalizační sběrač vybudovaný podél Mandavy
do Rumburku. Na něj jsou připojeni splaškovou kanalizací i obyvatelé
Seifhennersdorfu. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do
hraničního toku Mandavy.
Původní mechanicko-biologická čistírna s kapacitou 50 000 EO byla
uvedena do provozu v roce 1996, s doplněním technologie v létech
1997 a 1999. Přesto po zhruba 10 letech provozování bylo zřejmé,
že zejména díky biologickému stupni není schopna plnit legislativní
požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody, zařízení byla energeticky náročná a hlučná a vlastně zastaralá. Kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod Varnsdorf byla provedena v létech 2008 a 2009.
Návrh rekonstrukce ČOV Varnsdorf byl velikostně limitován prostorovými možnostmi, technologickými podmínkami a možnostmi
stávajících objektů. Odtokové parametry z ČOV musí plnit nařízení
vlády ČR 61/2003 Sb., Rahnen-Abwasser VwV 1992 a směrnici Rady
91/271/EHS v souvislosti s vypouštěním vyčištěných odpadních vod
do citlivých území.
Kalové a plynové hospodářství čistírny
Rekonstruovaná čistírna odpadních vod Varnsdorf je mechanicko‑biologická čistírna s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a regenerací kalu s jemnobublinnou aerací. Cílem projektu bylo zlepšení
jakosti vypouštěných vyčištěných odpadních vod do vodního toku
Mandava. Rekonstrukce se skládala fakticky ze dvou dílčích projektů
– Vodní linky a Kalového a plynového hospodářství. K&H KINETIC
a.s. dodal tu druhou část, kompletní kalové a plynové hospodářství.
Původní anaerobní stabilizace kalu z roku 1990 probíhala ve dvou
vyhnívacích nádržích o objemu 2 x 800 m3. V zadávací dokumentaci
projektu bylo dvoustupňové vyhnívání doplněno o třetí vyhnívací
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nádrž o objemu 1 200 m3. Ta měla v nové sestavě plnit funkci prvního stupně vyhnívání. Místo stávajícího plynojemu s nedostatečnou
kapacitou o objemu 300 m3 byl navržen nový plynojem s objemem
570 m3. Problémem návrhu však byl nedostatek místa na pozemcích
čistírny. Ochranné pásmo plynojemu zasahovalo nejen mimo pozemky areálu ČOV, ale dokonce mimo pozemky v České republice. Oplocení pozemků čistírny leží na státní hranici mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo. Společnost K&H KINETIC proto
navrhla změnu řešení.
Základ schválené změny zadání spočívá v návrhu nové vyhnívací
nádrže, v moderním řešení, s nasazeným membránovým plynojemem
na střeše této nádrže.
Nová železobetonová vyhnívací nádrž o průměru 16 m a výšce 8 m
má na betonovém stropě ukotven membránový plynojem o velikosti
570 m3. Nádrž je dokonale míchána dvěma mechanickými ponořenými rychloběžnými míchadly s celkovým příkonem 11 kW. Míchadla
je možné vyjmout bez porušení plynotěsnosti a odstávky plynového
hospodářství. Tvar a poměr průměru nádrže k její výšce 2 : 1 maximálně zvyšuje velikost plochy hladiny, čímž se výrazně snižují provozní
problémy s pěněním nádrží. Ve strojovně vyhnívacích nádrží jsou osazena čerpadla pro cirkulaci ohřevu kalu přes výměník tepla a čerpadla
pro přepuštění obsahu nádrže Io do nádrže IIo vyhnívání.
Vyhnívací nádrže jsou v současné době provozovány v mezofilním
režimu, ale jsou připraveny pro termofilní provoz.
Impulzem pro navržené a realizované řešení byl původně nedostatek prostoru daný neobvyklou polohou celé čistírny odpadních vod.
Použité řešení však přináší významnou úsporu zastavěné plochy,
která může být zajímavá i v řadě dalších realizací. Zmíněné snížené
pěnění nádrží za provozu a nižší pořizovací i provozní náklady
jsou dalšími důležitými přínosy. A samozřejmě jsou realizovaným
řešením vytvořeny podmínky pro vyšší energetické využití zpracovávaných kalů.
Akciová společnost K&H KINETIC byla v minulosti vnímána především jako specialista na anaerobní část kalového hospodářství čistíren
odpadních vod. To už samozřejmě dávno neplatí a důkazem je řada
staveb, kde společnost realizovala nebo realizuje mimo technologické části kalové koncovky rovněž vodní linku nebo některé její části.
V daném případě však využila především dlouholeté zkušenosti svých
specialistů na kalové hospodářství, které se opírají nejen o zkušenosti
z realizace, ale především z průběžného shromažďování poznatků
z provozů.
Nespornou výhodou v tomto případě byly i dlouholeté
zkušenosti s navrhováním,
realizací a provozováním
dvoumembránových plynojemů, protože právě takový
plynojem je důležitou součástí řešení.
Předností akciové společnosti K&H KINETIC jsou
vlastní laboratoře, trvalý
kontakt s řadou provozů
v České republice i na Slovensku a úzká spolupráce se
skupinou pro technologické
procesy sesterské společnosti
Vodohospodářský podnik a.s.
Propojení znalostí projektantů, procesních specialistů,
realizační složky a schopnost samostatně měřit, analyzovat a navrhovat optimalizaci provozovaných zařízení – to vše je dispozici zákazníkům jak pro přípravu a realizaci nových staveb nebo kompletní
modernizaci stávajících provozů, tak pro řešení dílčích problémů na
vodní lince i kalové koncovce.
[1]
[2]

Chudoba P., Rosenbergová R., Beneš O.(2010). Benchmarking jako nástroj k optimalizaci kalového hospodářství velkých ČOV. 6. bienální konference ODPADOVÉ
VODY 2010
Bodík I., Hutňan M., Sedláček s., Kubaská M. (2009). Produkcia bioplynu na
komunálnych čistiarnach odpadových vod na Slovensku. Vodní hospodářství,
příloha Čistírenské listy, 6/2009, I – III.
Ing. Josef Horejš, Ing. Jiří Rosický
K&H KINETIC a.s.

360

ALS Czech Republic, s.r.o. je moderní analytické centrum
DNUHGLWRYDQpü,$GOHü61(1,62,(&1DEt]tPHâLURNRXâNiOX
VOXäHEYREODVWLFKHPLFNéFKUDGLRFKHPLFNéFKPLNURELRORJLFNéFKD
I\]LNiOQtFKPĘŐHQtDDQDOé]YUŢ]QéFKPDWULFtFK

$QDOé]\YRG

2GSDGQtFK GOH QDŐt]HQt YO ý  6E Y\KO ý 
D6E

3RYUFKRYéFKGOHQDŐt]HQtYOý6E
3LWQéFKDWHSOéFKGOHY\KOý6E
%DOHQéFKGOHY\KOý6E
6XURYéFKDY\UREHQéFKGOHY\KOý6E
%D]pQRYéFKDYRGNHNRXSiQtGOHY\KOý6E
PodzemníchGOHPHWRGLFNpKRSRN\QX0ã3
Poskytujeme

$NUHGLWRYDQp RGEĘU\ Y]RUNŢ

=DMLâWĘQt






FHUWLۋNRYDQéPLY]RUNDŐL
.YDOLWQtDVSROHKOLYiGDWD
9\VRNRXNDSDFLWXODERUDWRŐt

ORJLVWLN\ Y]RUNŢ
a vzorkovnic
2QOLQH SŐtVWXS ]iND]QtNŢ
NYéVOHGNŢPVYéFKDQDOé]

$/6&]HFK5HSXEOLFVUR1D+DUIĘ3UDKD
WHOHIRQHPDLOFXVWRPHUVXSSRUW#DOVJOREDOFRP
ZZZDOVJOREDOF]

Firma AR Brno, spol. s r.o. již více než 14 let vyrábí a dodává potrubní díly na trh s tímto sortimentem
nejen v České republice, ale i v zahraničí. Příruby i jiné výrobky se značkou AR můžeme najít opravdu
po celém světě.
Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou a dodávkami v oboru potrubních součástí. Náš široký sortiment
potrubních součástí je vyráběn dle norem EN, DIN, ANSI, ČSN a jiných dalších požadavků. Jsou to
především příruby a to ploché, krkové, zaslepovací, oválné a výkresové. Dále T-kusy, Y-kusy, redukce,
trubková hrdla, záslepky potrubí, desková dna, prstence, různé návarky, svařované tvarovky a trubky. Tyto
potrubní součásti jsou vyráběny z výkovků a výpalků různých jakostí používaných v tomto oboru. Dále
firma dělí materiál, vlastníme dva pálící stroje, kdy řežeme až sílu 300 mm, dvě pily na kov do průměru
1600 mm, kovoobrábění s možností opracování průměru 2700 mm a další. Provádíme kontrolu jakosti
materiálu pomocí spektrometru.
Více informací je možno získat na firemních stránkách www.arbrno.cz nebo přímým kontaktem na uvedené emailové adrese arbrno@arbrno.cz.
Výrobky jsou určeny zejména pro: vodohospodářství, energetiku, plynárenství, chemický
průmysl, jadernou energetiku, strojírenství a jiné odvětví průmyslu.
Od roku 2002 je firma držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Tato certifikace nás zavazuje a zároveň nám i rozšířila okruh odbytu našich výrobků.
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Odstraňování vybraných
farmak při čištění
odpadních vod v ČOV
Filip Wanner, Miroslav Váňa, Josef K. Fuksa,
Lenka Matoušová
Klíčová slova
specifické polutanty – PPCP – odpadní voda – ČOV

Souhrn

Specifické polutanty představují nový typ znečištění odpadních
a povrchových vod. Mezi tyto polutanty patří i látky označované
v odborné literatuře jako PPCP (Pharmaceuticals and Personal
Care Products).
V příspěvku jsou prezentovány výsledky sledování pěti vybraných
farmak (ibuprofen, diklofenak, karbamazepin, kyselina klofibrová,
kyselina salicylová) a tří hormonů (estron, 17β-estradiol a 17α-ethynylestradiol). Sledování probíhalo na čtyřech ČOV v České republice
o různé velikosti a použité technologii. Pro jednotlivé látky byly
stanoveny účinnosti odstraňování během čistícího procesu. Nejvyšší
účinnost odstraňování byla zjištěna pro ibuprofen a kyselinu salicylovou, nejnižší pak pro diklofenak a karbamazepin.
u

Úvod
V dnešní době je prakticky vyřešeno odstraňování klasického
znečištění ve formě organického uhlíku z odpadních vod. Současně
je úspěšně řešeno i odstraňování nutrientů z odpadní vody, ať již
zdokonalováním postupů čištění, nebo legislativními nástroji (omezováním používání jejich zdrojů např. v čisticích a pracích prostředcích,
hnojivech apod.).
Zájem odborné i laické veřejnosti se nyní soustřeďuje na přítomnost
specifických polutantů v povrchových i odpadních vodách. Tyto látky
totiž mohou svými specifickými účinky významnou měrou negativně
působit nejen na vodní ekosystémy, ale v případě kontaminace zdrojů
pitné vody přímo na zdraví člověka.
Jednou ze skupin těchto specifických polutantů jsou farmaka a produkty osobní spotřeby označované anglickou zkratkou PPCP (Pharmaceuticals and Personal Care Products). Do této skupiny patří látky
obsažené např. v lécích, v kosmetických a čisticích prostředcích.
Lze předpokládat, že spotřeba těchto látek se bude nadále zvyšovat, a po použití budou tyto látky v nějaké formě (původní látky,
metabolity, konjugáty apod.) odváděny společně s odpadními vodami
přes čistírny odpadních vod do vod povrchových. Současně neustálý
rozvoj medicíny a farmaceutického průmyslu navíc bude přinášet
další, dosud neznámé látky a řada z nich také jistě bude mít významné
účinky biologické.

Sledované látky
Problematika odstraňování výše zmíněných látek z odpadních vod
je řešena v rámci projektu NAZV č. QI92A223 Možnosti odstraňování
vybraných specifických polutantů (PPCP) v ČOV.
Na základě zpracované literární rešerše současných poznatků o problematice odstraňování vybraných farmak na ČOV [1] a screeningu
koncentrací těchto farmak na přítoku a odtoku z ČOV byly vybráni
zástupci různě velkých ČOV s různou technologií čištění. Na těchto
čistírnách byly pak odebírány vzorky na klíčových bodech technologické linky a vyhodnocena účinnost jednotlivých procesů.
Specifické polutanty zahrnují poměrně velkou skupinu látek,
z tohoto důvodu bylo nutné pro výzkum vybrat několik zástupců,
které by byly vhodnými reprezentanty jednotlivých skupin.
V ČR byl v rámci studie VÚV T.G.M., v.v.i., vypracován seznam
pěti nejvýznamnějších látek (+ tří základních hormonů), založený na
datech o spotřebě v ČR (SÚKL) a publikovaném výskytu v odpadních
vodách [2]:
• Diklofenak (CAS 15307-86-5) – analgetikum a nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID). Cca 70 % se používá jako masti (volně
prodejné), mimo Evropu je většina používána perorálně. Spotřeba
v ČR cca 20 tun/rok, zjištěné koncentrace v odpadní vodě na přítoku
do ČOV v rozsahu 190–1 000 ng/l.
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• Ibuprofen (CAS 15687-27-1) – nesteroidní protizánětlivé léčivo
(NSAID). Většinou je užíván perorálně. Spotřeba v ČR cca 200 tun
za rok, zjištěné koncentrace v odpadní vodě na přítoku do ČOV
v rozsahu 4 500–22 000 ng/l.
• Karbamazepin (CAS 298-46-4) – antiepileptikum, antidepresivum
apod. Používá se výhradně perorálně a výhradně na lékařský předpis. Spotřeba v ČR cca 7,5 tun/rok, zjištěné koncentrace v odpadní
vodě na přítoku do ČOV v rozsahu 180–1 600 ng/l.
• Kyselina salicylová (CAS 69-72-7) – základní metabolit kys. acetylsalicylové čili univerzálního léku Aspirinu (CAS 50-78-2), která do
odpadních vod prakticky nepřichází. Přímé použití kys. salicylové
je omezeno na oční aplikace v nepatrných množstvích. Spotřeba
Aspirinu (kyseliny acetylsalicylové) v ČR snad až 600 tun/rok,
zjištěné koncentrace v odpadní vodě na přítoku do ČOV v rozsahu
11 000–67 000 ng/l.
• Kyselina klofibrová (CAS 882-09-7) – základní metabolit fibrátů,
používaných ke kontrole hladiny lipoproteinů v krvi. Spotřeba
fibrátů v ČR cca 10 tun/rok, zjištěné koncentrace v odpadní vodě
na přítoku do ČOV v rozsahu 10–20 ng/l.
• Hormony (estron, 17-ethynylestradiol, syntetický 17 α-ethynylestradiol) – součástí antikoncepce. Vzhledem k tomu, že estradioly jsou
degradovány přes estron, jsou jeho koncentrace stanovené ve výtocích
z ČOV hodnoceny již jako degradační meziprodukt. Zjištěné koncentrace v odpadní vodě na přítoku do ČOV v rozsahu 6–100 ng/l.
Stanovení vybraných specifických polutantů bylo prováděno
metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC/MS)
po předchozí separaci analytů technikou extrakce na tuhé fázi (SPE).
Stanovení se provádí na koloně Synergi Hydro-RP.
Vzhledem k rozdílné povaze sledovaných látek se používají dvě
odlišné metody stanovení:
1. Stanovení hormonů: Pro stanovení hormonů bylo použito uspořádání off-line SPE s použitím disků s fází DVB a jako mobilní fáze
se používá směs acetonitril/voda v režimu gradientové eluce.
2. Stanovení diklofenaku, ibuprofenu, kyseliny salicylové, klofibrové
a karbamazepinu: Pro ostatní léčiva byla použita technika on-line
SPE s koncentračními kolonkami s fází C18 a jako mobilní fáze
se používá směs methanolu a vody okyselené kyselinou octovou
v režimu gradientové eluce [3].

Odstraňování farmak na ČOV
Problematikou přísunu specifických polutantů, zvláště farmak,
v odpadních vodách natékajících do městských čistíren odpadních
vod a jejich eliminací během různých typů čistírenských procesů se
přímo nebo obecněji zabývá řada publikací. Téměř výhradně jsou ale
publikovány výsledky sledování primárních látek, o metabolitech či
konjugátech lze v literatuře najít jen velmi málo informací.
Z publikovaných prací vyplývá, že standardní čistírenské procesy (aktivace, MBR, skrápěné filtry, kořenové čistírny) dosahují
při optimalizaci procesu eliminace sledovaných farmak účinnosti
mezi 90 a „100“ %. Žádný proces však nefunguje pro všechna dnes
významná farmaka [4] a některé látky jsou prakticky rezistentní
(např. karbamazepin) nebo odstranitelné s velmi nejistými úspěchy
při čištění (diklofenak). Speciální technologie zařazené za klasické
čistírny jako dočišťovací stupeň lze označit za poměrně spolehlivé
v případě ozonizace, ostatní (UV záření) dávají zatím nejisté výsledky.
Těmito speciálními technologiemi jsou eliminována i farmaka, která
jsou biologicky resistentní, lze však očekávat tvorbu významných
degradačních produktů.
I v případech účinnosti odstraňování přes 99 % lze předpokládat,
že do toků přicházejí stále ještě významné koncentrace reziduí farmak
jakožto biologicky aktivních látek s účinkem na vodní společenstva.
S rezidui primárních látek přicházejí také celkem neznámé, ale
podstatně vyšší koncentrace jejich metabolitů a meziproduktů jejich
degradace v čistírnách, rovněž látek s významnou biologickou aktivitou. Z literatury vyplývají jen omezené možnosti zobecňování faktorů kontrolujících eliminaci farmak na jednotlivých ČOV a absence
detailních poznatků o degradačních produktech.
Z celkem 13 vytypovaných ČOV v České republice o různé velikosti
a různé použité technologii bylo na základě naměřených dat o koncentracích sledovaných látek na přítoku a odtoku pro další podrobnější sledování vybrány čtyři ČOV, viz tab. 1. Při výběru lokalit pro
podrobnější sledování bylo přihlédnuto k několika faktorům. V prvé
řadě hrála roli skutečnost, zda se látky vybrané k sledování vyskytují
na dané lokalitě v měřitelných koncentracích. Dále pak byl kladen
důraz na to, aby vybrané ČOV reprezentovaly čistírenské technologie
nejčastěji používané v České republice.
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Na těchto ČOV byly v roce 2010 provedeny celkem tři série odběrů
vzorků (v případě ČOV A pouze dvě série) pro stanovení sledovaných látek v celém profilu technologické linky, a to především na
přítoku, za mechanickým předčištěním (česle, usazovací nádrž), za
jednotlivými stupni biologického čištění (nitrifikace, denitrifikace,
regenerace) a na odtoku. Všechny vzorky byly odebírány jako prosté,
bodové. Na základě těchto odběrů byla získána data o koncentracích
sledovaných látek na jednotlivých stupních čisticího procesu a pro
jednotlivé profily byly vypočteny účinnosti odstraňování sledovaných
látek, viz tab. 2. V této tabulce není uvedena ČOV D, neboť na této
ČOV se mechanické předčištění skládá pouze s česlí. Z tohoto důvodu
při jednotlivých odběrech byl v profilu mechanického předčištění
odebírán jen jeden vzorek. V tab. 3 je pak uvedena celková účinnost
odstraňovaní sledovaných látek na ČOV.

Tab. 1. Seznam sledovaných ČOV

Diskuse výsledků

mezí 92–98 %. Také tato látka je degradována převážně v biologickém
stupni, ovšem v případě použití chemického srážení byla ojediněle
zjištěna účinnost odstraňování i 80 %.
Diklofenak a karbamazepin se ukázaly jako rezistentní vůči čistícímu procesu [5]. Pouze v několika málo případech byla zjištěna alespoň
částečná účinnost odstraňování těchto látek (do 33 % pro diklofenak
a do 27 % pro karbamazepin). Naopak ve většině případů docházelo
k nárůstům koncentrací, často velmi významným, obou těchto sledovaných látek po průchodu ČOV. Tento jev lze vysvětlit pomalou
dekonjugací metabolitů na původní látku a současně dlouhou dobou
zdržení odpadních vod na sledovaných ČOV. Vzhledem k tomu, že
při analýzách je stanovována pouze původní látka, jsou ve vzorcích
odebíraných na přítoku do ČOV měřeny nižší koncentrace těchto
látek, než odpovídá sumě koncentrace primární látky a konjugátů.
Tato skutečnost pak má za následek zdánlivé zvyšování koncentrace
těchto látek po průchodu biologickou částí ČOV.
Pro kyselinu klofibrovou byla na sledovaných ČOV zjištěna vysoká
variabilita koncentrací v přitékající odpadní vodě. Na ČOV A a částečně na ČOV D byla naměřena koncentrace této látky pod mezí

Z výsledků naměřených během roku 2010, uvedených v tabulkách 2 a 3, je patrné, že sledované látky jsou na ČOV odstraňovány
s různou účinností. Obecně se předpokládá nárůst účinnosti aktivačního procesu na eliminaci farmak s rostoucí dobou zdržení a zejména
s rostoucím stářím kalu, což se vysvětluje, kromě delší reakční doby,
také vyšší diverzitou a adaptací mikrobního společenstva aktivovaného kalu. Vzhledem k tomu, že na všech čtyřech sledovaných ČOV
dochází k úplné nitrifikaci amoniakálního dusíku, byla tato obecně
známá podmínka vysokého stáří kalu v systému pro účinné biologické
odstraňování farmak zajištěna.
Největší a zároveň nejstabilnější účinnost odstraňování byla zjištěna
u ibuprofenu, kde na všech čtyřech ČOV byla zjištěna účinnost odstraňování vyšší než 98 %. Pouze v několika případech se pak účinnost
odstraňování této látky pohybovala pouze okolo 95 %. Ibuprofen se
na ČOV odstraňuje téměř výhradně v biologickém stupni, účinnost
mechanického stupně ČOV je velmi nízká.
Podobné výsledky účinnosti odstraňování byly zjištěny i u kyseliny
salicylové, kde se celková účinnost odstraňování pohybovala v roz-

ČOV
A
B
C

D

Počet EO

Technologické uspořádání
mechanicko-biologická ČOV s biologickým
nad 80 000
odstraňováním dusíku a fosforu, anaerobní
stabilizace kalu
mechanicko-biologická ČOV (biofiltry),
10 000–50 000
chemické srážení, aerobní stabilizace kalu
mechanicko-biologická ČOV s odstraňováním
50 000–80 000 dusíku a fosforu, anaerobní stabilizace kalu
(UN – R – N – D – DN)
mechanicko-biologická ČOV typu oběhová
10 000–50 000 aktivace s biologickým odstraňováním dusíku,
aerobní stabilizace kalu

Tab. 2. Účinnost odstraňování jednotlivých sledovaných látek (%) na částech technologické linky
ČOV

A

B

C

Technologie
Mech. před.
Biolog. čišt.
Mech. před.
Biolog. čišt.
Chem. srážení
Biofiltry
Chem. srážení
Biofiltry
Chem. srážení
Biofiltry
Mech. před.
Biolog. čišt.
Mech. před.
Biolog. čišt.
Mech. před.
Biolog. čišt.

Kyselina
Klofibrová
31
41
5
54
17
42
-16
-17
7
51

Diklofenak

Ibuprofen

36
-24
-21
-79
-21
-8
-34
20
-11
-32
16
-122
0
1
-10
5

28
98
6
98
46
89
7
98
6
94
-1
99
-10
96
-1
99

Kyselina
salicylová
32
92
13
95
80
89
28
97
9
91
5
92
-28
99
3
98

Karbamazepin
5
-33
11
-11
-34
-12
-5
-13
6
-24
2
-46
-63
24
-12
2

17β-Estradiol
(E2)

Estron (E1)

35
40

-2
90

18
83

22
97

44
74

15
84

27
73

-43
94

6
86

4
95

4
58

5
95

-7
62

-3
73

45
-849

-19
67

Tab. 3. Celková účinnost odstraňování jednotlivých sledovaných látek (%)
ČOV
A

B

C

D
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Odběr
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Kyselina
Klofibrová
59
57
52
0
54
66
-

Diklofenak

Ibuprofen

20
-118
-31
-8
-46
-88
1
-14
33
3
-25

98
99
94
98
95
99
96
99
99
99
98

Kyselina
salicylová
95
96
98
98
92
92
98
98
97
98
99

Karbamazepin
-26
1
-51
-18
-16
-43
-24
-10
27
14
-2

17β-Estradiol
(E2)
61
86
86
80
87
60
70
-422
87
93
84

Estron (E1)
90
98
86
92
95
95
72
96
99
90
96
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stanovitelnosti analytické metody, a to jak na odtoku z ČOV, tak i na
přítoku na ČOV. Na zbývajících dvou ČOV se účinnost odstraňování
pohybovala okolo 55 %, v jednom případě byl zaznamenán průchod
této látky bez výraznější změny koncentrace.
Ze sledovaných hormonů byla naměřena data nad mezí stanovitelnosti analytické metody pouze pro estron (koncentrace v odpadní vodě
na přítoku do ČOV se pohybovaly v rozmezí 30–90 ng/l) a 17b‑estradiolu (10–32 ng/l), koncentrace 17α-ethynylestradiolu (EE2) byla
naměřena vždy pod mezí stanovitelnosti (10 ng/l).
Celková účinnost odstraňování estronu se pohybovala v rozmezí
72–99 % s minimálním vlivem mechanického předčištění. Při hodnocení účinnosti odstraňování estronu je nutné vzít v potaz skutečnost,
že estradioly, včetně syntetického EE2, jsou degradovány právě přes
estron. Koncentrace estronu na odtoku z ČOV pak ukazuje nejen
účinnost odstraňování látky samotné, ale současně i hormonu 17bestradiolu. Účinnost eliminace 17β-estradiolu byla 60–87 %.
Výsledky naměřené v roce 2010 na čtyřech vybraných ČOV v České republice jsou v naprosté většině případů v souladu s doposud
publikovanými zkušenostmi a zjištěními ostatních autorů [1], kteří se
zabývají odstraňováním vybraných specifických látek na čistírnách
odpadních vod. Bylo potvrzeno, že mechanické předčištění nehraje
významnou roli při odstraňování farmak a hormonů, toto zjištění platí
pro všechny námi sledované látky. Zároveň byla potvrzena vysoká
účinnost odstraňování při průchodu ČOV pro ibuprofen, kyselinu
salicylovou a estron, kde hlavním faktorem vysoké účinnosti odstraňování je dostatečná doba zdržení a vysoké stáří kalu. Naopak pro karbamazepin a diklofenak byla zjištěna velice nízká účinnost odstraňování, často naopak docházelo během průtoku ČOV k nárůstům jejich
koncentrace. Toto zjištění je opět v plné shodě z dříve provedenými
testy a měřeními publikovanými v odborné literatuře [1].
Pro kyselinu klofibrovou byly zjištěny nízké koncentrace v přitékající odpadní vodě na všech sledovaných ČOV, které ne zcela
odpovídají udávané celkové spotřebě této látky v České republice.
Jedním z možných vysvětlení je to, že od farmak na bázi fibrátů se
postupně ustupuje. Obecný problém „popularity“ jednotlivých farmak
v různých zemích a jeho vývoj v čase je pro sledování jejich výskytu
zásadní a limituje možnosti jednoduchého srovnávání vlastních
výsledků s literaturou.

vlivu na odstraňování ostatních složek znečištění (uhlík, dusík,
fosfor).
Poděkování: Text byl zpracován s podporou projektu NAZV č.
QI92A223 „Možnosti odstraňování vybraných specifických polutantů
(PPCP) v ČOV“.
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Závěr

Key words
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Výsledky naměřené na vybraných ČOV naznačují, že konkrétní uspořádání technologické linky a použitá technologie čištění
odpadních vod nemusí mít tak významný vliv na celkovou účinnost
odstraňování jednotlivých sledovaných látek, jak se původně předpokládalo.
Současně získané výsledky korespondují se zkušenostmi publikovanými v odborné literatuře, a to jak s ohledem na koncentrace těchto
látek v odpadních vodách, tak i na zjištěné účinnosti odstraňování
na ČOV.
Dalším etapou řešení tohoto projektu bude navržení a sestavení
poloprovozního modelu ČOV s reálnou odpadní vodou, na kterém
budou zkoušena taková uspořádání technologické linky ČOV a zvoleny takové technologické parametry, které by měly vést ke zvýšenému
odstraňování zmiňovaných látek z odpadní vody bez negativního

Specific pollutants represent new type of groundwater and
wastewater pollution. Specific pollutants include also substances
commonly known as PPCP (Pharmaceuticals and Personal Care
Products).
In the article results of observation of five selected pharmaceuticals (Ibuprofen, Diclofenac, Carbamazepine, Clofibric Acid and
Salicylic Acid) and three hormones (Estrone, 17β-Estradiol and
17α-Ethynylestradiol) are presented. The observation has proceeded
on four WWTP in the Czech Republic of various size and technology used. Treatment efficiencies for individual substances during
wastewater treatment process were determined. The highest removal
efficiency was observed for Ibuprofen and Salicylic Acid, the lowest
for Diclofenac and Carbamazepine.
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Do diskuse: Zadávání veřejných
zakázek v oblasti inženýrských,
projektových a konzultačních služeb
aneb Tričko z tržnice
Současná praxe v zadávání veřejných zakázek, zejména v oblasti
inženýrských, projektových a konzultačních služeb, není zárukou,
že investor dosáhne kýženého cíle, kterým je stavba dobře sloužící
po dlouhá desetiletí, resp. celou dobu své životnosti.
Loňský „supervolební“ rok přinesl do volebních kampaní také heslo
boje proti korupci, které se ukázalo být velmi úspěšným, čemuž se
vůbec nedivím. Vyneslo do Poslanecké sněmovny i do čela řady obcí
a měst nové tváře a tito politici začali za halasné podpory všech médií
s jeho naplňováním. Jednou ze základních oblastí, které je věnována
pozornost, se stalo zadávání veřejných zakázek. Tím nejjednodušším
principem, který hned každého napadne a kdekomu připadá v procesu
zadávání jako nejvhodnější, je výběr podle nejnižší nabídkové ceny.
Je tahle cesta správná? A kam nás vlastně vede?
Osobně tuhle cestu nazývám tričko z tržnice, protože mi připomíná
situaci, kdy se rozhodnete pořídit nový společenský oblek a vrátíte se
domů s tričkem od pochybných trhovců. Pracuji v oblasti investiční
výstavby už přes třicet let a jsem přesvědčen, že pominutí kritérií
kvality vede výsledně na straně investora k vyšším nákladům na celé
dílo a jeho nižší spolehlivost po celou dobu jeho životnosti. Výběr
podle nejnižší nabídkové ceny je namístě u výrobků nebo i jednodušších staveb, které jsou přesně technicky a kvalitativně definovány
již v zadání veřejné soutěže. Tak to ale v investičním procesu není.
Kam může dospět investor, který si všechny partnery v jeho průběhu
vybírá pouze podle ceny?
Nejprve si takto vybere projektanta. Ten pochopitelně veden snahou
v soutěži zvítězit omezí na minimum náklady spojené se zaměřením,
potřebnými průzkumy a nakonec i s osobní prohlídkou místa stavby.
Dodá projekt, na jehož základě sice dostanete stavební povolení, ale
s realitou v terénu se už moc neshoduje. Natož aby se v něm daly
očekávat nějaké inovace nebo originální řešení. Na základě tohoto
projektu si opět podle principu nejnižší ceny vybere zhotovitele, který
s ohledem na současnou situaci stavebního trhu počítá v nabídce už
nejen s tím, že na základě chabého projektu vyčerpá i zákonem přípustných 20 % navíc na změnách a vícepracích, ale dovolím si tvrdit,
že už počítá i s dodávkou druhořadých materiálů a nedodržením
správných technologických postupů. A na závěr si podle stejného
Jaké jsou kompetence vodoprávních úřadů jako dotčených orgánů
a jaké jsou jejich kompetence při
udělování souhlasu podle § 17
vodního zákona? Zdá se, že v této
věci panují značné nejasnosti
i mezi vodoprávními úřady.
Máte pravdu. Tyto nejasnosti vznikly v důsledku tak zvané velké
novely vodního zákona (č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) zákonem č. 150/2010 Sb.
s účinností od 1. 8. 2010.
Touto novelou byla vodoprávním úřadům dána nová významná
kompetence. V ustanovení § 104 odst. 9 byly výslovně ustanoveny
dotčenými orgány správních území vedených jinými správními
orgány podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (např. § 5b odst. 1, § 6, § 43 odst.
2 a 4, § 56 odst. 1, § 80 odst. 2) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (např. § 23 odst. 3, § 24 odst. 1, § 27) zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů (např. § 9, § 10, § 11, § 13, § 19) a při postupu
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů při umísťování,
povolování, užívání a odstraňování staveb (např. § 79, § 80, § 81,
§ 82, § 83, § 96, § 105, § 106, § 107, § 108, § 115, § 116, § 117,
§ 118, § 119).
Ve všech těchto řízeních je vodoprávní úřad dotčeným orgánem,
pokud mohou být dotčeny zájmy podle vodního zákona.
Pokud tedy vodoprávní úřad, v konkrétním případě, dospěje k závěru, že mohou být dotčeny zájmy podle vodního zákona – např. stavba
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principu investor vybere technický dozor stavby, jehož cílem je pak
minimalizovat svou přítomnost na stavbě, a ne bojovat v dresu investora za dodržení kvality a ceny díla. A už jste doma v tom tričku.
Jen je třeba si uvědomit, že tohle tričko po měsíci nezahodíte.
Takové dílo, často v hodnotě stovek milionů korun, by mělo řádně
sloužit desítky let. Troufám si tvrdit, že náklady spojené s provozem,
opravami a předčasně vynucenými rekonstrukcemi výrazně převýší
takzvanou úsporu dosaženou v procesu přípravy a realizace. Přitom
cena projektových a inženýrských služeb se pohybuje v řádu procent
z ceny díla, které může ovlivnit mnohonásobně více.
Upřímně si přiznejme, kdo z nás by si v soukromí sjednával finančního, právního nebo technického poradce, protože je nejlevnější?
Šli byste k trestnímu soudu s rozvodovým advokátem? Ale vždyť je
to přece vystudovaný právník a je tak levný! Jestli má mít poradenství nějaký smysl, musí být poradce významně lepším odborníkem
v daném oboru než zadavatel. A vybrat si podle kvality znamená
požadovat předložení řádných referencí, kterými konzultant prokáže,
že svou práci umí a že už to také někde dokázal.
Jak v tom investorům pomáhá praxe Státního fondu životního
prostředí, který u staveb spolufinancovaných z OPŽP pod heslem
transparentnosti a nediskriminace neustále tlačí kvalifikační kritéria
níž a níž? Jak jim pomůže připravovaná novela zákona o veřejných
zakázkách, která dokonce navrhuje zakázat zkoumat ekonomickou
a finanční schopnost uchazeče, kterému stačí čestně prohlásit, že je
finančně a ekonomicky způsobilý; to má být zárukou, že vás bezpečně
provede několikaletým složitým procesem?
Jsem přesvědčen, že tuto praxi je nutno odmítnout a vrátit se při
výběru vysoce kvalifikovaných služeb k principu, který byl v zákoně
definován jako výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, která kombinuje cenu a technickou kvalitu, a která rozlišuje, jestli chci stavět
autobusovou zastávku nebo atomovou elektrárnu.
Ing. Jiří Valdhans
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
E-mail: valdhans@vrv.cz
Do diskuse: Příspěvek není recenzovaným pojednáním, ale
snaží se vybudit výměnu názorů. Článek je velice aktuální,
proto očekáváme názory čtenářů do 30. listopadu 2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na dvě normostrany A4,
a to včetně tabulek a obrázků. Příspěvek posílejte na e-mail:
stransky@vodnihospodarstvi.cz
má být umístěna ve stanoveném
zátopovém území, může obecný
stavební úřad vydat územní rozhodnutí o umístění stavby (nebo
v jiné věci učinit jiný úkon) jen
na základě závazného stanoviska
vodoprávního úřadu.
Z toho je zřejmé, že se působnost vodoprávních úřadů podstatně
rozšířila a budou se nutně zabývat mnohem větším množstvím případů probíhajících v jejich územní působnosti.
Kompetentními vodoprávními úřady pro vydávání těchto závazných stanovisek jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 106
odst. 1) a krajské úřady (§ 107 odst. 2).
Závazná stanoviska vodoprávních úřadů jsou úkony učiněnými
správním orgánem na základě zákona, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska dotčeného
orgánu je však závazný pro správní orgán, který rozhoduje ve věci
(např. obecný stavební úřad v územním řízení).
Správní orgán rozhodující ve věci je povinen usnesením přerušit
jím vedené řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení před vodoprávním úřadem, v němž má být vydáno závazné stanovisko. Pokud
příslušný vodoprávní úřad vydá závazné stanovisko, které znemožňuje vyhovět žádosti, jejímž podáním bylo řízení zahájeno, neprovádí
správní orgán (např. obecný stavební úřad v územním řízení) další
dokazování a žádost zamítne.
Tento správní orgán (např. obecný stavební úřad v územním řízení)
nemůže závazné stanovisko dotčeného orgánu zamítnout, přehlédnout
nebo změnit.
Vodoprávní úřady jako dotčené orgány správních řízení uvedených
v § 104 odst. 9 vodního zákona mají za povinnost správnímu orgánu vedoucímu správní řízení (např. obecnému stavebnímu úřadu
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v územním řízení) sdělit všechny podstatné informace z oblasti vodního hospodářství ovlivňující možnost a podmínky, za nichž může
být v probíhajícím řízení rozhodnuto tak, aby nebyly ovlivněny zájmy
vodního hospodářství.
Ve správním řízení může také dojít k řešení rozporů, tj. rozporných
názorů na řešení otázky, jež je předmětem správního řízení (např.
možnosti umístění stavby v konkrétním místě), způsobem, který
stanoví správní řád.
Oba správní orgány předloží předmět rozporu se svými názory
nejblíže společně nadřízenému správnímu orgánu. Nemají-li tyto
správní orgány společně nadřízený správní orgán (např. vodoprávní
úřad a Správa chráněné krajinné oblasti nebo Hygienická stanice),
předkládají tyto správní orgány svůj rozpor svým ústředním orgánům,
které jsou povinny projednat spor v dohodovacím řízení (§ 133 odst.
4 správního řádu).
Předmětem těchto rozporů jsou obvykle zásadní věci, které by měly
zásadní vliv na rozhodování v předmětné oblasti.
V případném odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci (např.
o umístění stavby) směřujícímu proti obsahu závazného stanoviska
vodoprávního úřadu si vyžádá odvolací správní orgán vyjádření
(potvrzení nebo změnu) závazného stanoviska od správního orgánu
nadřízeného vodoprávnímu úřadu, který závazné stanovisko vydal.
Aby se nadřízený vodoprávní úřad mohl vyjádřit, předkládá mu
odvolací správní orgán odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu,
který napadené rozhodnutí vydal, a také vyjádření účastníků řízení
k podanému odvolání.
Po dobu vyřizování věci nadřízeným vodoprávním úřadem neběží
správní lhůta (30 dnů) stanovená k předání napadeného rozhodnutí
s celým spisem a vyjádřením správního orgánu I. stupně odvolacímu
orgánu (§ 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů).
Podle vyjádření nadřízeného vodoprávního úřadu k předmětnému
závaznému stanovisku (jako potvrzení nebo naopak jeho změně),
odvolací správní orgán rozhodne v odvolacím řízení.
I mimo odvolací řízení lze nezákonné závazné stanovisko vodoprávního úřadu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení nadřízeným
vodoprávním úřadem. Podnět k zahájení přezkumného řízení může
dát i správní orgán, který při své úřední činnosti zjistí, že vodoprávní
úřad učinil nezákonné stanovisko.
Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní
moci, důvodem obnovy řízení (§ 149 odst. 6 správního řádu).
Některé záměry právnických a fyzických osob „ke stavbám, zařízením nebo činnostem“, které nevyžadují povolení vodoprávních úřadů
podle vodního zákona, ale mohou ovlivnit vodní poměry, vyžadují
souhlas vodoprávního úřadu (§ 17).
Tyto záměry jsou taxativně vypočteny v § 17 odst. 1 vodního
zákona.
S výjimkou staveb a zařízení v korytech vodních toků a na pozemcích s koryty vodních toků sousedících (v rozsahu stanoveném v § 49
odst. 2) se již nezjišťuje ani neposuzuje, zda může k ovlivnění vodních
poměrů ve skutečnosti dojít.
Souhlas vodoprávního úřadu již od 1. 8. 2010 není povinně správním rozhodnutím. Vodoprávní úřad, u něhož byla žádost o udělení
souhlasu podána, má možnost udělit nebo neudělit tento souhlas jak
formou správního rozhodnutí, tak neformálním aktem.
Zpravidla bude souhlas vodoprávního úřadu udělen formou správního rozhodnutí v případě, že tento souhlas není podkladem pro
vydání dalšího správního rozhodnutí jiného správního orgánu – např.
jde-li o souhlas pro využití energetického potenciálu podzemních vod,
z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda.
Vodoprávnímu úřadu nebrání, aby souhlas vodoprávního úřadu
byl udělen formou správního rozhodnutí i v jiných případech záměrů
uvedených v § 17 odst. 1 vodního zákona.
Souhlas vodoprávního úřadu není jeho závazným stanoviskem
jako dotčeného orgánu. Může jej však nahradit, pokud v uděleném
souhlasu vodoprávní úřad výslovně uvede, že již nebude vydávat
závazné stanovisko v této věci.
Je však vyloučeno, aby v závazném stanovisku vodoprávní úřad
uvedl, že již nebude v této věci udělovat souhlas podle § 17 vodního
zákona, jde-li o záměry vyjmenované v tomto ustanovení.
Právnická nebo fyzická osoba, která má uvedený záměr, je povinna
mít souhlas vodoprávního řadu. Porušení této povinnosti, tj. provedení stavby, zařízení nebo činnosti podle § 17 odst. 1 bez souhlasu
vodoprávního úřadu, je přestupkem fyzické osoby [§ 116 odst. 1 písm.
e)] a lze za něj uložit pokutu ve výši až 100 000,- Kč nebo správním
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deliktem právnické osoby [§ 125a odst. 1 písm. e)] a lze za něj uložit
pokutu ve výši až 500 000,- Kč.
Správní řízení o udělení souhlasu je zahájeno žádostí právnické nebo
fyzické osoby. Ta musí být podána na formuláři, jehož vzor je dán v příloze č. 10 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu s doložením maximálně dokladů, které jsou uvedeny
v ustanovení § 8 této vyhlášky. Souhlas vodoprávního úřadu, ať má
formu správního rozhodnutí nebo neformálního aktu vodoprávního
úřadu, má minimálně náležitosti uvedené v § 9 této vyhlášky.
Vodní zákon ani vyhláška č. 432/2001 Sb. neřeší otázku, kdy musí
mít právnická nebo fyzická osoba souhlas vodoprávního úřadu ke
svému záměru, jde-li o stavby, činnosti nebo zařízení uvedené v § 17
odst. 1 vodního zákona.
Z vodního zákona vyplývá, že to má být před realizací takového
záměru. Není však vyloučeno, aby souhlas vodoprávní úřad udělil
i po zahájení realizace záměru např. pro dodatečné povolení stavby.
Je logické, že je nadbytečné udělovat souhlas k již realizovanému
záměru.
Souhlas vodoprávního úřadu může být udělen i před územním rozhodnutím např. o umístění stavby v korytě vodního toku, jsou-li žadatelem předloženy potřebné doklady podle § 8 vyhlášky č. 432/2001
Sb. včetně projektové dokumentace takového provedení, které bude
pro řízení vodoprávního úřadu dostatečné.
Kompetence vodoprávních úřadů při vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů ve správních řízeních před jinými správními
orgány a při udělování souhlasu je odlišné, zahájení těchto řízení je
odlišné, průběh a podklady pro tato řízení jsou odlišná.
Nejsem však názoru, že závazná stanoviska vodoprávních úřadů
mají (do budoucna) nahradit jejich souhlasy podle § 17 vodního
zákona.
Podstatné je, že souhlasy vodoprávních úřadů musí získat žadatel
– právnická nebo fyzická osoba, která má záměr uvedený v § 17 odst. 1
vodního zákona, po předložení dostatečných podkladů, tedy ve zvlášť
kvalifikovaných případech. Stanoví se jím podmínky, za nichž lze
záměr realizovat, případně i dobu možné realizace.
Při vydávání závazného stanoviska vychází vodoprávní úřady jako
dotčené orgány jen ze svých úředních znalostí.
Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
e-mail: nietscheová@pvl.cz

Pro 7. ročník konference ŘÍČNÍ KRAJINA 2011, která proběhne
tradičně v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci byla zvolena
tato prioritní témata:
1. Říční krajina a klimatická změna
2. Retence vody v nivách
3. Iniciální říční krajiny – pramenné oblasti
4. Ekologická správa vodních toků
Budeme rádi, když odpovědi na ně budou předkládat nejen přednášející, nýbrž i účastníci.
Pokud máte zájem o účast, pak vám více
informací poskytne RNDr. David
Pithart, CSc. na e-mailu:
david.pithart@daphne.cz.
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Kujal, B. (edit.) et. al.:
Vodní hospodářství obcí
– příručka pro obce
Publikaci vydala Česká společnost vodohospodářská ČSSI, Staroměstská 1, 370 04
České Budějovice, za pomoci a ve spolupráci
s Jihočeským krajem v Českých Budějovicích.
Publikace vyšla v roce 2011, má 208 s. a je
možné ji objednat na adrese České společnosti
vodohospodářské v Českých Budějovicích nebo
i na e-mail: cssi@csvh.cz.
Schválením zákona č. 367/1990 Sb. o obcích
byla značná část pravomocí v oblasti vodovodů, kanalizací a hospodaření s vodou svěřena
obcím. Rozvoj obcí úzce souvisí s rozvojem
jejich infrastruktury, zejména v oblasti vodního hospodářství, související s navrhováním,
výstavbou, provozem veřejně prospěšných
vodohospodářských staveb podle schválené
plánovací a projektové dokumentace.
Publikace Vodní hospodářství obcí – příručka
pro obce je zaměřená pro potřeby obcí do 2 000
obyvatel; jejím hlavním cílem je přiblížit problematiku vody a poskytnout základní informace
z oblasti vodního hospodářství zastupitelům
5 619 obcí, ale také nevoleným pracovníkům
obecních úřadů, z nichž značná část je jiného
profesního zaměření. Příručku zpracovala
řada specialistů, kteří se snažili jednoduchou
a srozumitelnou formou seznámit zastupitele, pracovníky obcí, ale
i běžné občany s odbornou, legislativní a technickou problematikou
vodního hospodářství obcí. Příručka neobsahuje technická řešení,
technologická schémata apod. Výsledkem je stručná a srozumitelná
charakteristika jednotlivých zařízení, se kterými se tato široká skupina
občanů setká v rámci své činnosti.
Příručka je členěná do 18 kapitol. Prvá kapitola je zaměřená na
cíle příručky, druhá na základní informace o vodním hospodářství
obcí, projektování, povolování a provozu vodních děl. Třetí a čtvr261/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon
č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění
pozdějších předpisů
238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních
hracích ploch
237/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení
rezervy státních pozemků pro uskutečňování
rozvojových programů státu
228/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických
požadavcích na námořní zařízení, ve znění
nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
216/2011 Sb. Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních
děl
204/2011 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při
ověřování nádrží používaných jako měřidla,
které jsou umístěny na plavidlech a ozna-

Jan Šálek

čované značkou EHS, ve znění vyhlášky č.
260/2003 Sb
199/2011 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků
na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany
ovzduší
175/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání
se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků
157/2011 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje
vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví

25.-27. 10. Podbanské. REKONŠTRUKCIE
STOKOVÝCH SIETÍ A ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD
Program konferencie je zameraný na nasledujúce oblasti: Legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV
a stokových sietí. Rekonštrukcia a intenzifikácia stokových sietí a ČOV
s využitím prostriedkov fondov EÚ. Ekonomické hľadiská a nástroje
investičných akcií v oblasti stokových sietí a ČOV. Progresívne metódy
čistenia odpadových vôd a spracovania kalov. Vzťah stokovej siete
k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí. Prevádzkové skúsenosti
z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí. Prevádzka stokových sietí
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tá kapitola se zabývají zásobováním vodou,
stokováním a čištěním odpadních vod. Pátá
kapitola je zaměřená na hospodaření s odpady
z vodohospodářských zařízení, šestá kapitola na
malé vodní toky a malé vodní nádrže. Sedmá
kapitola pojednává o aktuálních protipovodňových opatřeních, povodňové službě aj.
Problematika financování vodovodů, kanalizací a malých ČOV je náplní kapitoly osmé,
problematika financování malých vodních
nádrží, úprav, revitalizací drobných vodních
toků a protierozních opatření je soustředěna v kap. 9. Problematika řešení vodovodů,
kanalizací a malých čistíren odpadních vod
je obsažená v kapitole 10. až 12., alternativní
způsoby čištění v kapitole 13. Zvláštní důraz
je kladen na průřez legislativou, zaměřenou na
problematiku vodního hospodářství, zejména
na ty zákony, vyhlášky a nařízení, se kterými se
zastupitelé a pracovníci obcí setkají při jejich
rozhodovací činnosti. V kapitolách 14. až 17.
jsou uvedené vybrané části Zákona o vodách,
Zákona o vodovodech a kanalizacích, Stavební
zákon a další související zákony. V kapitole 18.
je výtah ze Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení staveb.
V úvodu každé kapitoly je uvedené stručné
názvosloví, které umožní snadné pochopení
popisované problematiky. V závěru publikace je uveden stručný přehled souvisejících
zákonů, nařízení, vyhlášek, norem, dostupné
literatury zabývající se touto problematikou a seznamem použitých
zkratek.
Příručka odpovídá na převážnou část problémů z oblasti vodního
hospodářství obcí, bude jistě přínosem pro práci obecních zastupitelstev; nepochybně bude využívána nejen zastupiteli a pracovníky
obecních úřadů, ale i občany obcí.

povrchové vody využívané ke koupání osob,
ve znění pozdějších předpisů
155/2011 Sb. Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
153/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
118/2011 Sb. Úplné znění zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá
z pozdějších změn
98/2011 Sb. Vyhláška o způsobu hodnocení
stavu útvarů povrchových vod, způsobu
hodnocení ekologického potenciálu silně
ovlivněných a umělých útvarů povrchových
vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu povrchových vod
93/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření
množství a jakosti vody

a ČOV, krízové situácie a havárie. Špecifiká prevádzky priemyselných
ČOV. Nové technologické postupy pri výstavbe a rekonštrukcii stokových sietí a ČOV. Materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii
stokových sietí a ČOV.
Info: Ing. Dagmar Drahovská,
tel.: +421-2- 593 43 429
mobil: +421-918 360 165
e-mail: drahovska@vuvh.sk
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Tel.: +420 277 270 119

Nižší náklady
Optimální výsledky
Ekonomický a efektivní provoz ČOV vyžaduje
správné komponenty.
Objemové čerpadlo s rotujícími písty Vogelsang
• samonasávací, schopné běhu na sucho
• kompaktní design, určeno pro kapaliny s
vysokou hustotou
• spolehlivý provoz, jednoduchý servis
Vogelsang-Macerátor RotaCut®
• zabraňuje ucpávání následných zařízení
• ekonomický provoz vlivem nízké spotřeby energie

Nanofloc
revoluãní koagulaãní a
flokulaãní pﬁípravek
na bázi nanotechnologie

Neuvûﬁitelnû v˘konn˘.
Pro stabilizaci provozu âOV
v rekordním ãase.
Také pﬁi náhlém extrémním zatíÏení.
VTA Engineering und
Umwelttechnik s.r.o.
Vûtrná 72, âeské Budûjovice
tel: 385 514 747, 603 854 020
vta@vta-cz.cz – www.vta.cc

• velmi snadná údržba
Nepřekonatelný tandem – přesvědčte se!
Kontaktujte: Vogelsang CZ s.r.o. • CZ-163 00 Praha 6
Tel.: +420 277 270 119 • www.vogelsang-czech.cz

Pavilon P

ENGINEERED TO WORK

POZVÁNKA

10.

na jubilejnú

odbornú konferenciu s medzinárodnou
účasťou

ZDRAVOTNO−TECHNICKÉ
STAVBY – MALÉ VODNÉ
DIELA – KRAJINA A VODA

23.–25.

November 2011
Vysoké Tatry / High Tatras
Tatranská Javorina – Hotel Kolowrat****
Bližšie informácie: ELSEWA, s.r.o.
Tel/Fax: +421 55 6420 838
E−mail: elsewa@netkosice.sk
Web: www.elsewa.sk
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Metody inhibice druhého
stupně nitrifikace

Pro nitrifikaci je zásadní především systém NH3/NH4+. Koncentrace jednotlivých forem závisí na celkové koncentraci amoniakálního
dusíku (Namon), na pH a na teplotě (rovnice 2, 3):
(2)

Lenka Vacková, Dana Vejmelková, Jiří Wanner

(3)

Klíčová slova
Anammox – AOB – CANON – částečná nitrifikace – nitritace – NOB
– SHARON – SNBR

Souhrn

Tento článek shrnuje současné poznatky vedoucí k zastavení oxidačního procesu na stupni dusitanů. Jsou zde diskutovány možnosti
vyplavení nitratačních bakterií ze systému (tzv. proces SHARON),
možnosti inhibice NOB pomocí substrátové a produktové inhibice,
pomocí koncentrace kyslíku a podobně. Článek se dále zabývá
možnostmi částečné nitrifikace při použití imobilizované biomasy,
například jejich termickou úpravou, případně možnostmi imobilizace čistých AOB kultur.
u

1. Úvod
Nitrifikace a denitrifikace, jako dnes nejčastěji používané procesy
pro odstraňování dusíkatého znečištění z odpadních vod, jsou vysoce
finančně náročné. Existují však i alternativní procesy, které umožňují
snížit spotřebu kyslíku pro nitrifikaci i případného externího substrátu
pro denitrifikaci. Tyto pokročilé postupy biologického odstraňování
dusíku obvykle jako jeden z kroků využívají tzv. částečné nitrifikace,
která spočívá v zastavení oxidace amoniakálního dusíku na stupni
dusitanů [1].
Při klasické nitrifikaci – denitrifikaci nejprve organismy oxidují
amoniakální dusík přes dusitany na dusičnany a následné denitrifikační organismy pak tyto dusičnany redukují na plynný dusík.
Alternativní procesy mohou tuto metabolickou cestu zkrátit či změnit.
Nejčastěji používanými pokročilými metodami pak jsou tzv. CANON
(Completely Autotrophic Nitrogen Removal Over Nitrite) a SBNR
(Shortcut Biological Nitrogen Removal). Jejich schématické znázornění je uvedeno na obr. 1.
SBNR proces je založen na částečné nitrifikaci následované redukcí
vzniklých dusitanů. Tímto způsobem je možné ušetřit 25 % kyslíku
potřebného na nitrifikaci a 40 % organického substrátu nutného pro
denitrifikaci [2]. Dusitany mohou jako substrát vstupovat i do procesu
anammox (rovnice 1) [3]:
(1)
jemuž předchází částečná nitrifikace. Nitritační bakterie (ammoniaoxidizing bacteria, AOB) zoxidují polovinu molekul amoniaku na
dusitany, tyto dusitany jsou pak spolu se zbylým amoniakálním dusíkem přeměněny pomocí anammox bakterií na plynný dusík. Proces
využívající anammox bakterie může být uspořádán dvoustupňově jako
částečná nitrifikace – anammox, nebo v jednom aerovaném reaktoru
s kontrolou koncentrace kyslíku – CANON [4]. Oproti klasické nitrifikaci – denitrifikaci je možné ušetřit zhruba polovinu kyslíku a veškeré
organické látky [5], další výhodou je nižší produkce kalu [6].

kde t je teplota [°C], Kb disociační konstanta pro amoniak, Kw
disociační konstanta vody [7]. Inhibiční efekt má především nedisociovaný amoniak, inhibiční vliv iontové formy nebyl při pH blízkém
neutrálnímu pozorován u AOB ani u NOB ani při koncentracích
2 g·l-1 Namon [8].
Parametry, které posunují rovnováhu ve prospěch volného amoniaku oproti amonnému kationtu, jsou především vyšší teplota, díky
níž dochází k hromadění dusitanů v letních měsících, dále vysoká
celková koncentrace amoniakálního dusíku a obzvláště hodnota pH,
přičemž většina autorů pracuje při pH 7,5–8,5 [1].
Hlavní nevýhodou využití inhibice volným amoniakem k udržení
částečné nitrifikace je možnost adaptace bakterií na vyšší koncentrace
nedisociovaných forem dusíku [9]. Například neadaptovaná NOB
Nitrobacter byla inhibována při koncentraci 3,5 mg·l-1 N-NH3, zatímco
po adaptaci byla schopná tolerovat až 40 mg·l-1 N-NH3, tedy hodnoty
více než desetkrát vyšší [1]. Kompletní nitrifikace byla v reaktoru
s 610 mg·l-1 Namon pozorována až do pH 8,95 [10]. Navíc k této
adaptaci dochází mnohem rychleji v kontinuálně provozovaných
reaktorech než v reaktorech typu SBR [11, 12].
Pro provoz reaktorů s částečnou nitrifikací je důležitá také skutečnost, že právě volný NH3 je využíván nitritačními bakteriemi jako
substrát. S rostoucí koncentrací NH3 roste i aktivita enzymu ammonia-monooxygenázy, který je zodpovědný za oxidaci amoniakálního
dusíku na nitritační meziprodukt – hydroxylamin. Při vyšším pH je
iontová rovnováha posunuta více k nedisociované formě a rychlost
nitritace, tedy aktivita AOB, roste [13]. NOB jsou navíc kromě volného
amoniaku inhibovány i vznikajícím hydroxylaminem [12].
V případě systému HNO2/NO2- má opět silnější inhibiční efekt
nedisociovaná forma, tedy volná kyselina dusitá. Její koncentraci lze
vyjádřit pomocí rovnic 4 a 5:
(4)
(5)
kde t je teplota [°C], Ka disociační konstanta pro kyselinu dusitou,
Ndusitan celková koncentrace obou forem dusitanového dusíku [7].
Na rozdíl od amoniakálního dusíku však inhibiční efekt vykazuje
i disociovaná forma, tedy dusitanový aniont. Například při pH poblíž
neutrálního a teplotě 21 °C byla pozorována 50% inhibice nitratačních
bakterií již při koncentracích Ndusitan zhruba 50 mg·l-1, zatímco inhibice AOB při stejných podmínkách pozorována nebyla [8].
Na základě znalostí inhibičních vlivů amoniaku a kyseliny dusité
bylo Athonisenem [7] navrženo schéma znázorňující jednotlivé zóny
s různou mírou inhibice (obr. 2). Hranice mezi jednotlivými zónami
však není pevná, jedná se spíše o interval, například Anthonisen [7]
uvádí pro linii A rozmezí 0,2 až 2,8 mg·l-1 N-HNO2, pro linii B rozmezí
0,1–1,0 mg·l-1 N-NH3 a pro
linii C rozmezí 10-150 mg·l‑1
N-NH3. Jiní autoři však uvádějí hranici pro linii B vyšší

2. Možnosti dosažení částečné nitrifikace
Všechny výše zmíněné možnosti odstraňování dusíku vyžadují jako
první krok oxidaci amoniakálního dusíku pouze do stupně dusitanů. Je
tedy nutné zajistit takové podmínky, které upřednostní růst nitritačních
bakterií před růstem bakterií nitratačních (nitrite-oxidizing bacteria,
NOB), oxidujících dusitany na dusičnany. Existuje několik selekčních
tlaků, pomocí nichž lze tohoto stavu dosáhnout, a to především regulace
množství volného amoniaku, kyseliny dusité a dalších sloučenin dusíku, regulace množství kyslíku, využití odlišné růstové rychlosti AOB
a NOB, inhibice působením světla, použití vysokých teplot, aplikace
inhibujících sloučenin či použití čistých AOB kultur.

2.1. Substrátová a produktová inhibice

AOB i NOB mohou být inhibovány vysokými koncentracemi
substrátu i produktů. Mezi inhibičně nejvýznamnější patří amoniak,
dusitany, dusičnany a hydroxylamin, přičemž toxicitu často významně ovlivňuje forma výskytu dané látky, tedy především jestli se jedná
o iontovou či nedisociovanou formu.
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Obr. 1. Schéma
odstraňování dusíkatého
znečištění z odpadních
vod.
A: klasická nitrifikace
– denitrifikace, B: SBNR,
C: CANON a částečná
nitrifikace – anammox

Obr. 2. Zóny inhibice nitratace
a nitrifikace v závislosti na množství
nedisociovaného amoniaku a kyseliny dusité. 1 – inhibice NOB volnou
HNO2, 2 – kompletní nitrifikace,
3 – inhibice NOB volným amoniakem, 4 – inhibice AOB i NOB volným
amoniakem. Linie A, B, C označují
hranice jednotlivých zón. Upraveno
dle [7]

368

a pracují například při 3–4 mg·l-1 N-NH3 [11]. Nevýhodou tohoto
schématu je zanedbání inhibičních vlivů dusitanových aniontů.
V praxi se zpočátku většinou uplatňuje inhibice volným amoniakem, s klesající hodnotou pH a rostoucí koncentrací dusitanů však
roste možný vliv inhibice kyselinou dusitou či dusitanovým aniontem.
Inhibice působením obou druhů nedisociovaných sloučenin dusíku
navíc může být ovlivněna i množstvím dostupného anorganického
uhlíku, v případě jeho nedostatku dochází k inhibici AOB už při
nižších koncentracích [14].
Pro koncentrované odpadní vody obsahující vysoké koncentrace
dusičnanů má význam také inhibiční vliv dusičnanových aniontů.
Kyselina dusičná je velmi silnou kyselinou, která za běžných podmínek téměř úplně disociuje. Nedisociovanou kyselinu dusičnou je
možné detekovat ve vyšších koncentracích pouze při velmi nízkých
hodnotách pH a při vysokých koncentracích dusičnanů v systému.
Koncentrace dusičnanů ovlivňuje oba stupně procesu nitrifikace,
přičemž AOB jsou opět vůči inhibici odolnější. V disertační práci
Krále [8] v intervalu 0–800 mg·l-1 N-NO3- inhibice nebyla pozorována,
zatímco při zvýšení koncentrace na 800 až 2 000 mg·l-1 N–NO3- došlo
k výraznému snížení aktivity AOB. Při dalším zvyšování koncentrací
si aktivita AOB uchovala klesající charakter, ovšem kromě inhibice dusičnany se projevil také vliv zvýšené solnosti odpadní vody.
Oproti tomu aktivita NOB silně klesala již při nízkých koncentracích
dusičnanů a 50% inhibice NOB byla pozorována při koncentraci
550 mg·l-1 N-NO3- oproti zhruba 1 600 mg·l-1 N-NO3-, při níž došlo
k 50% inhibici AOB.
Významným inhibitorem nitratace je také hydroxylamin [1]. Ten
vzniká jako meziprodukt při nitritaci [4] a hromadí se především v systémech s vysokým poměrem NH3/NH4+, tedy provozovaných při nízké
koncentraci kyslíku a při vyšším pH [12]. Úplné zastavení nitratace
bylo pozorováno již při koncentraci 0,42 mg·l-1 N-NH2OH [1].

2.2. Další inhibitory

V dnešní době je známa celá řada chemických látek inhibujících ve
větší míře oxidaci dusitanů než oxidaci amoniakálního dusíku. Patří
mezi ně jak látky běžně přítomné na čistírnách odpadních vod, jako
již dříve zmíněné sloučeniny dusíku, tak i sloučeniny průmyslového
původu, například chlorečnany, kyanatany, azidy nebo hydrazin [1],
dále anilin, fenol nebo o-kresol [12]. Nitratační bakterie inhibuje také
1,2-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, cyklohexan, nitrobenzaldehyd nebo N-methylanilin [1]. Toxické působení na nitratační bakterie
mohou vykazovat i některé těžké kovy, například nikl, chrom, olovo,
zinek měď nebo kadmium [1, 12]. Vzhledem k problematické rozložitelnosti a ceně těchto inhibitorů je jejich použití vhodné spíše pro
laboratorní experimenty, případně pro čištění specifických odpadních
vod již tyto látky obsahujících.

2.3. Koncentrace kyslíku

Regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku je velmi účinným
nástrojem pro dosažení částečné nitrifikace. Kyslík je využíván nitritačními i nitratačními bakteriemi, ovšem tyto skupiny se liší v afinitě
ke kyslíku. Zatímco saturační koeficient vůči kyslíku má pro AOB
hodnotu 0,3 mg·l-1 O2, pro NOB je to již 1,1 mg·l-1 O2 [1]. Nitritační
bakterie jsou tedy nízkou koncentrací kyslíku inhibovány méně než
bakterie nitratační, například při teplotě 25 °C a koncentraci 0,5 mg·l‑1
O2 k inhibici oxidace amoniakálního dusíku nedochází, zatímco
k inhibici NOB ano [15].
Pro provozování částečné nitrifikace dosažené pomocí udržování
nízkých koncentrací kyslíku v reaktoru je důležitá volba optimální
koncentrace kyslíku. Obecně je za hraniční koncentraci, pod níž
dochází k inhibici tvorby dusičnanů, považována koncentrace 1 mg·l-1
O2 [1]. Při příliš nízké koncentraci kyslíku dochází ke snížení aktivity
nejen NOB, ale i AOB, například při snížení koncentrace kyslíku z 2–4
na 0,7 mg·l-1 došlo v reaktoru ke snížení tvorby dusičnanů o téměř
100 %, zároveň však došlo k poklesu účinnosti konverze Namon na
70–80 % [16], navíc se zvyšuje produkce skleníkového plynu oxidu
dusného [17]. Ruiz [10] stanovil jako optimální koncentraci 0,7 mg·l-1
O2, přičemž při nižších koncentracích dochází k výraznému snížení
rychlosti oxidace amoniakální dusíku a při vyšších koncentracích se
v odtoku zvyšuje podíl dusičnanů oproti dusitanům. Regulace tvorby
dusičnanů pomocí koncentrace kyslíku je však účinná v širokém rozsahu koncentrací amoniakálního dusíku, například 30–400 mg·l-1 [17],
je možné ji tedy aplikovat i na odpadní vody s nízkými koncentracemi
amoniakálního dusíku.
Dosažení nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku je možné jak
regulací průtoku vzduchu při kontinuální aeraci [10], tak pomocí
přerušované aerace [16, 18].
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Někteří autoři však poukazují na poměrně nízkou stabilitu takovéto
částečné nitrifikace, například Blackburne [19], jiní dosáhli velmi
stabilní částečné nitrifikace, například i za přispění biofilmových
nárostů na nosičích [2].
Snížení koncentrace kyslíku však nemusí ovlivnit pouze odstraňování dusíku. V případě obsahu organických látek ve vodě je pravděpodobné snížení rychlosti jejich odstraňování, navíc nízká koncentrace
kyslíku podporuje rozvoj vláknitých bakterií, a tak může dojít ke
zhoršení separačních vlastností aktivovaného kalu [20].

2.4. Kombinace doby zdržení a teploty – SHARON

Velice spolehlivý způsob zajištění částečné nitrifikace představuje
kombinace parametrů doby zdržení a provozní teploty. Proces nazývaný SHARON (Single Reactor High Activity Ammonia Removal
Over Nitrite) je založen na kontrole stáří kalu na hodnotě, která zajistí
vyplavení NOB ze systému za současného růstu AOB. Tato selekce
je možná při vyšších teplotách, jak znázorňuje obrázek 3 [21]. Při
teplotách běžně dosahovaných v aktivačních nádržích na městských
čistírnách odpadních vod, tedy při 5–20 °C, rostou NOB rychleji
než AOB, což umožňuje kompletní oxidaci amoniakálního dusíku
na dusičnany. Avšak při vyšších teplotách, nad zhruba 15–20 °C, je
tomu naopak. AOB rostou rychleji než NOB, čehož využívá proces
SHARON [21, 22].
Provozní teplota se většinou pohybuje v rozmezí 30–40 °C [23, 24],
což umožňuje vyšší aktivitu AOB. Hellinga [21] ve své práci uvádí
třikrát vyšší rychlosti respirace při 35 °C než při 20 °C.
Proces SHARON využívá kromě doby zdržení celou řadu dalších
strategií, například vysoká teplota procesu, vyšší hodnoty pH a vysoká
koncentrace Namon [21] způsobují přítomnost vysokých koncentrací
inhibujícího volného amoniaku. V odpadní vodě jsou obsaženy zvýšené koncentrace dusitanů a také solnost koncentrovaných odpadních
vod přispívá k inhibici NOB.
Poměr amoniakální dusík/dusitanový dusík na odtoku z procesu
SHARON lze řídit pomocí regulace hodnoty pH. Avšak např. kalová
voda po anaerobní fermentaci obsahuje přibližně stejné molární
množství amoniakálního dusíku a hydrogenuhličitanů, což znamená,
že jen přibližně 50 % Namon bude oxidováno na dusitany, aniž by se
muselo upravovat pH pomocí externích zdrojů [6, 21, 25].
Nevýhodou procesu SHARON je nutná vysoká provozní teplota,
která redukuje oblast použití na takové zdroje dusíkatého znečištění,
které se nemusí výrazně zahřívat na požadovanou teplotu, neboť by se
tím výrazně zvýšily provozní náklady. Mezi takové zdroje patří např.
kalová voda po anaerobní fermentaci, některé průmyslové odpadní
vody a podobně [21, 26].

2.5. Působení vyšších koncentrací solí

Zvýšená solnost odpadní vody může mít negativní vliv na nitrifikaci
jednak z důvodu citlivosti organismů na osmotické podmínky, jednak
z důvodu vlivu iontové síly na distribuci výskytu jednotlivých forem
látek. Při rostoucí iontové síle například klesá aktivitní koeficient pro
amonný kationt, což posouvá rovnováhu systému NH3/NH4+ směrem
k disociované, méně inhibiční formě [27].
Vliv zvýšené solnosti na rychlost nitrifikace studoval Buday [28].
V případě sloučenin NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4 byl inhibiční vliv
na nitrifikační rychlost pozorován až při koncentracích přes 2 g·l-1.
U sloučenin obsahujících v kationtu či aniontu dusík: (NH4)2SO4,
NaNO2, NaNO3 se projevila substrátová nebo produktová inhibice a ke
snížení nitrifikačních rychlostí došlo již při nižších koncentracích. Pro
částečnou nitrifikaci jsou významné závěry kontinuálního experimen-

Obr. 3. Minimální doba zdržení AOB a NOB jako funkce teploty,
upraveno dle [21]
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tu, kde při koncentraci NaCl 10 g·l-1došlo k inhibici druhého stupně
nitrifikace a k hromadění dusitanů.

2.6. Působení světla

Světlo inhibuje nitritační i nitratační bakterie, ovšem míra inhibice závisí na druhu organismu, množství a vlnové délce světla, na
podmínkách prostředí (např. turbidita, průhlednost apod.) nebo době
působení. Například mořské AOB jsou mnohem více inhibovány
krátkodobým působením světla o vysoké intenzitě než dlouhodobým
působením světla o nízké intenzitě, zatímco u mořských NOB tomu
je naopak. Vyšší inhibice NOB než AOB byla pozorována také v případě experimentů při vyšší koncentraci buněk, kdy je předpokládán
vyšší inhibiční efekt dusitanů na NOB. Navíc se při působení světla
předpokládá také fotochemická oxidace amoniakálního dusíku na
dusitanový, což dále podporuje inhibici NOB [29]. Vzhledem k charakteru aktivační směsi je však inhibice nitratace pomocí světla na
čistírnách odpadních vod technicky těžko proveditelná.

2.7. Působení tepla

Teplota prostředí silně ovlivňuje metabolismus obou skupin nitrifikačních bakterií. V předchozích oddílech již byl zmíněn její vliv
na distribuci volné a iontové formy amoniakálního a dusitanového
dusíku i na růstovou rychlost AOB a NOB.
Nitritační a nitratační bakterie vykazují také odlišnou odolnost vůči
vysokým teplotám. Zatímco AOB imobilizované v polymerním nosiči
přežily hodinu trvající působení teploty 90 °C, NOB odumřely již při
60 °C. Takto upravená imobilizovaná biomasa byla schopná částečné
nitrifikace po dobu zhruba tří měsíců, poté došlo k obnovení činnosti
nitratačních bakterií a bylo nutné biomasu opět termicky ošetřit [30].
Pro aplikaci této technologie je však nutné aplikaci vysoké teploty
opakovat, navíc je nutné použít vhodný, tedy tepelně odolný, nosič
biomasy.

kyseliny dusité a dusitanů, regulace množství kyslíku, regulace
pomocí odlišné růstové rychlosti AOB a NOB, inhibice NOB pomocí působení světla, použití vysokých teplot, aplikace inhibujících
sloučenin nebo použití čistých AOB kultur. V praxi je nejčastější
použití regulace pomocí snížené koncentrace kyslíku, zpravidla ještě
doplněná inhibicí nitratace pomocí volného amoniaku. Pro teplé
odpadní vody s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku se pak
používá i proces SHARON. Dlouhodobé udržení stabilní nitritace je
snadnější v reaktorech provozovaných jako SBR než v kontinuálním
průtočném reaktoru.
Poděkování: Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného záměru
MSM 6046137308 a za přispění účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT (Rozhodnutí č. 21/ 2011).
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This paper summarizes current knowledge regarding methods that
enable partial nitrification. It deals with washing NOB out of the
system (SHARON process) and inhibition of NOB by free ammonia,
nitrites, nitrous acid or nitrates. NOB depression by low oxygen
concentration is also analysed in detail. This paper also discusses
possible achieve of partial nitrification by application of heat, light
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Ceník reklamy
Pořadatelé akcí

Nástěnný kalendář EKOakcí 2012
Pořádáte akci z oboru ekologie (veletrh, konferenci, seminář…)? Dejte
o ní vědět! Jste firma poskytující služby nebo výrobky pro životní prostředí? Zviditelněte se!
Enviweb s.r.o. vydává ve spolupráci s partnery nástěnný kalendář akcí
z oblasti životního prostředí konaných v roce 2012, a to v nákladu 20 000
výtisků!!!

Kdo kalendář obdrží?
Firemní ekologové, čtenáři www.EnviWeb.cz a www.ekologove.cz.
Zástupci managementu a podnikatelé v oblasti odpadového hospodářství,
pracovníci státní a veřejné správy, poradenských a projekčních inženýrských
organizací se vztahem k odpadovému hospodářství. Podniky zabezpečující
správu a údržbu vodních děl a vodních toků, vodárenské podniky, provozovatelé vodovodů a kanalizací, příslušné referáty státní správy od centrálních
až po regionální, podnikoví vodohospodáři, krajské a okresní hygienické
správy, inspektoráty životního prostředí, hydrometeorologické ústavy,
výzkumné ústavy, školy, ekologická sdružení, dodavatelé vodohospodářských staveb, technologií, projektanti. Občané navštěvující ekoporadny.

Komu konkrétně bude kalendář distribuován:
• čtenářům časopisu Vodní hospodářství – http://www.vodnihospodarstvi.
cz (vydavatel Vodní hospodářství spol. s r.o.) – 2 200 výtisků,
• čtenářům časopisu Odpady – http://odpady.ihned.cz/ (vydavatel Economia, a.s.) – 4 300 výtisků,
• čtenářům časopisu EKO – ekologie a společnost – http://www.cntl.cz
(vydavatel ČNTL – České nakladatelství technické literatury, spol. s r o.)
– 4 500 výtisků,
• ekologickým poradnám sdruženým v síti ekologických poraden STEP
(25 ekoporaden po celé ČR – http://www.ekoporadna.cz/ekoporadci/
?sit&id=step) – 2 500 výtisků,
• čtenářům www.EnviWeb.cz a www.ekologove.cz, firmám z adresáře
na http://www.EnviMarket.cz a zákazníkům http://www.EKOzbozi.cz
– 1 500 výtisků,
• účastníkům propagovaných EKOakcí – 2 000 výtisků,
• inzerujícím firmám – 2 000 výtisků,
• Státní a veřejná správa – 1 000 výtisků.

Formát kalendáře:
Oboustranný A1 (594 × 841 mm).

Propagace EKOakcí
Forma prezentace odborných akcí na kalendáři:

- vyznačení termínu pořádání (barevný proužek přes dny pořádání),
- logo akce u termínu pořádání,
- uvedení místa konání,
- www.odkaz.

Forma prezentace odborných akcí na internetu:

• uvedení a zvýraznění (logo pořadatele a označení „Partnerská akce“)
v kalendáři akcí www.EnviWeb.cz,
• uvedení v kalendáři akcí na www.EKOakce.cz (od 1. 12. 2010 do 31. 12.
2011),
• uvedení v kalendáři akcí na http://www.ekologove.cz (pokud se týká
akce firemní ekologie – nový projekt),
• uvedení v kalendáři akcí na http://odpady.ihned.cz (pokud se týká akce
odpadové problematiky)
• uvedení v kalendáři akcí na http://www.vodnihospodarstvi.cz (pokud
se týká akce vodního hospodářství).

Propagace FIREM
Forma prezentace odborných firem na kalendáři:

• reklamní plocha – obdélník 65 x 35 mm s libovolnou grafikou na okraji
kalendáře

Forma prezentace odborných firem na internetu:

• přednostní řazení a uvedení loga v adresáři odborných firem na www.
EnviMarket.cz na 1 rok

Dále:

• 50 výtisků kalendáře pro Vaše obchodní partnery

veletrh (více jak 2 dny) – 7 000,- Kč + DPH
konference (2 dny) – 5 000,- Kč + DPH
seminář (jednodenní) – 3 000,- Kč + DPH
opakování akcí jednoho pořadatele – sleva 40 % (v případě většího počtu
akcí individuálně)

Odborné firmy

8 000,- Kč + DPH
Více informací a objednávka inzerce na www.EKOakce.cz.
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Technologie pro úpravu vod
- SOLVOX® a SOLVOCARB®
Technické plyny jsou klíčovými pomocníky nejen ve všech
průmyslových odvětvích, ale mohou významně pomoci i při čištění
a úpravě pitné, procesní a odpadní vody.
3 Technologie SOLVOX® pomáhá zvýšit čistící kapacitu biologických
ČOV pomocí vnosu čistého kyslíku a tím významně zlepšit
sledované parametry na odtoku z čistírny.
3 Technologie SOLVOCARB® řeší neutralizaci alkalických procesních
a odpadních vod pomocí oxidu uhličitého nebo se využívá
při procesu ztvrzování pitné vody.

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte Mgr. Martina Vlčka
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