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Water and food security…
…volně přeloženo „voda a zabezpečení potravin“ je pro tento rok
mottem Světového dne vody. I proto začínáme první číslo Vodního
hospodářství článkem o virtuální vodě. Přiznám se, že když jsem se
před pár lety s tímto termínem poprvé seznámil, postihla mě taková
malá morální kocovina. Nezapírám totiž, že jsem masožravec a vzpomínám na tátu, který říkal, že kdyby neměl na talíři každý den kus
flákoty, že by zemřel na skrčeninu. Když ty potraviny vyrábíme někde
u nás v Evropě, tak užíváme „svoji“ vodu a nemyslím si, že by to mělo
fatální vliv na lidi a krajinu. Ale jak velké procento potravin a jiných
zemědělských a lesnických komodit dovážíme ze zemí, kde lidé trpí
chronickým nedostatkem vody, nebo ze zemí, kde člověk přeměňuje
krajinu na aridní oblasti? Tam, obávám se, vodu krademe.
Většina z nás, když kupuje řezanou kytku, si myslí, že jsou vypěstovány v Holandsku. Chyba lávky! Povětšinou jsou „vyrobeny“ v okolí
afrického rohu, kde lidé žízní a hladoví. Přičemž třeba „výroba“ jedné
růže spotřebuje několik desítek litrů vody. Květiny jsou letecky dopraveny na holandské burzy, kde obdrží cedulku vyrobeno v Holandsku
a druhý, třetí den od jejich „sklizně“ už si je můžeme koupit třeba
u nás ve Vimperku. Přiznám se, že od té doby kupuji jen hrnkové
kytky a přes léto trhám květiny na louce.
Nedávno se také objevila zpráva, že brazilští dřevorubci upálili pro
výstrahu indiánské děvčátko, jejíž kmen bránil prospektorům v kácení pralesů. Měl jsem z toho nedobrý pocit, jelikož jsem si nedávno
nechal dovézt nábytek dělaný na míru někde v Indii. Když jsem cenu
sdělil zdejšímu truhláři, tak říkal, že ta částka by mu nepokryla ani
cenu tuzemského, natož exotického řeziva. Vím, že už asi další kusy
nábytku nebudu mít tak levné a z tropického dřeva.
Další zpráva: množství tuňáků v mořích pokleslo za poslední desetiletí o desítky procent a v mnoha oblastech světa jsou řazeny mezi
kriticky ohrožené živočichy. Od té doby jsem si už tuňáka nedal, a to
mám přitom ryby rád!
Abych však jen nesýčkoval a nebyl jen nositelem špatných zpráv:
asi jste si již v prosincovém čísle všimli, že „to Vodní hospodářství je
nějak barevnější“. Je to tak! Protože jsme si jisti, že dobu ekonomicky
neoptimistických předpovědí lze přežít jen dalším zlepšováním,
přešli jsme na plně barevný tisk, který je navíc od tohoto čísla podpořen i modernější grafikou. V důsledku bude (aspoň jsme o tom
přesvědčeni) časopis nejen hezčí, nýbrž i praktičtější. Je bezesporné,
že lépe se člověk orientuje v barevných grafech než v grafech, kde
jednotlivé křivky jsou odlišeny třeba čerchováním či typem bodů na
křivce. Nemělo by se ani už stávat to, že někdy byly odborné články
proloženy barevnou inzercí. To snižovalo přehlednost časopisu. Věříme, že změny přivítáte. Budeme rádi za případné komentáře, které
nás mohou i třeba inspirovat k dalším úpravám tak, aby se časopis
líbil vám, čtenářům.
Pohodový nový rok přeje

Ing. Václav Stránský
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Voda nejen tekoucí – virtuální voda
Tomáš Hák
Všechny živé organismy potřebují k životu
vodu. Kromě této fyziologické potřeby jsou
lidské civilizace od nepaměti závislé na službách poskytovaných vodními ekosystémy.
Přirozenými procesy čistí vodu, poskytují člověku obživu, zajišťují biotopy pro organismy,
udržují estetickou hodnotu krajiny a zajišťují
mnoho dalších funkcí. Řečeno terminologií
nedávného výzkumného programu OSN
Hodnocení ekosystémů k miléniu, vodní
ekosystémy lidem poskytují služby zásobovací
(poskytování statků), regulační a kulturní,
které lidi ovlivňují přímo, a podpůrné služby, které jsou nezbytné k udržování služeb
ostatních (koloběh vody). Některé tyto služby ale začínají chybět, a to nejen v zemích,
které dlouhodobě trpí tzv. vodním stresem.
Podle výsledků řady současných výzkumů
se ukazuje, že vody bude ubývat a ve střední
Evropě můžeme pocítit její nedostatek už
okolo r. 2050.
Miléniové hodnocení bylo převratné v tom,
že hledalo přímé i nepřímé souvislosti mezi
změnami ekosystémů a kvalitou lidského
života. Stále znovu se ukazuje, že změny
ekosystémů mají pro kvalitu života závažné
důsledky. Znehodnocování ekosystémových
služeb často způsobuje značné škody lidskému blahobytu. Zatímco bohaté země často
přesouvají zátěž ekosystémových služeb za
svoje hranice, mnohé skupiny obyvatel místní zdroje a služby nemohou ničím nahradit.
Mezinárodní obchod s komoditami jako jsou
obilí, ryby nebo dřevo doprovází skrytý,
tzv. „virtuální obchod“ s dalšími službami
ekosystémů, jehož důsledky a nepříznivé
dopady se projevují v místě produkce, a místo
koncových spotřebitelů je nesou právě místní
obyvatelé. Zhoršení jejich životní úrovně pak
zvyšuje jejich bezprostřední závislost na službách ekosystémů a z toho plynoucí tlak může
i nevratně poškodit schopnost ekosystémů
tyto služby nadále poskytovat.
V posledních letech se v určitých částech
světa setkáváme s rostoucí a stále zřetelnější
vzácností vody. Navíc se obě základní role
vody – nezastupitelná podmínka života a její
ekonomické funkce – stále častěji dostávají
vzájemně do konfliktu. Vodní tok přeměněný
v zavlažovací kanál může jen stěží sloužit
k rybolovu nebo poskytovat kvalitní místo
k životu vodním organismům. I při naplnění
jen středního odhadu růstu populace se uspokojení poptávky po vodních zdrojích stane
společně s ochranou jejich ekologických funkcí klíčovou otázkou jedenadvacátého století.
S problémy dostupnosti vodních zdrojů se již
nyní potýkají tak geograficky i geopoliticky
různé země jako Čína, Kalifornie, africké státy
nebo Španělsko. Krize vodních zdrojů zatím
ještě neplní titulky novin (i když heslo „water
crisis“ vygeneruje na Googlu přes 2,8 mil.
odkazů), protože zatím stále má spíše regionální rozsah, týká se hlavně rozvojových států,
a i tam trápí především nejchudší vrstvy.
V souvislosti s růstem populace a jejích
nároků na dostupnost vody v příštích desetiletích bude lidstvo čelit třem hlavním problémům a výzvám: základní otázkou bude
zajištění bezpečných dodávek pitné vody
(a potravin), dále zachování zdravých vod-
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ních ekosystémů a řešení možných konfliktů
o přístup ke zdrojům vody z mezinárodních
povodí (přibližně 260 světových říčních toků
protéká dvěma a více zeměmi a mnoho zemí
je zcela závislých na vodě přitékající z teritoria
jiného státu).
Již dnes jsme svědky toho, že se oblasti
vodního stresu – tedy oblasti, kde je k dispozici méně než 1 700 m3 vody na osobu za rok
– neustále rozšiřují (obr. 1). Zároveň, a to je
alarmující, jsou to většinou oblasti s nejvyšším
populačním růstem. Odhaduje se, že do roku
2025 by se populace žijící v oblastech s mírným až vážným vodním stresem měla oproti
roku 1995 ztrojnásobit a dosáhnout velikosti
5,5 miliardy lidí. Kromě fyzického nedostatku
vody je také lidstvo vystaveno tzv. ekonomickému vodnímu nedostatku – téměř čtvrtina
lidstva na Zemi (okolo 1,6 miliardy lidí) žije
v podmínkách neexistence infrastruktury
nutné pro získávání vody z řek a podzemních

zásobníků. Nedostatek vody se zatím nezdá
tak palčivý – není totiž pociťován všemi.
I některé bohaté státy se nacházejí v oblastech
zranitelných nebo i mírného vodního stresu,
eventuální nedostatek vody však dokáží kompenzovat moderními technologiemi a fungující infrastrukturou. Navíc tyto země často svoji
potřebu vody uspokojují dovozem virtuální
vody, tedy vody vtělené ve výrobcích (kupříkladu většina států EU jsou „čistými dovozci“
virtuální vody) (obr. 2). V rozvojových zemích
je situace jiná – i v dostupnosti vody se tam
zvětšuje propast mezi bohatými a chudými.
Například bohatí indičtí velkofarmáři mohou
zavlažovat svá pole bez omezení, zatímco
chudí rolníci musí spoléhat na omezené
dešťové srážky.
Abychom se s těmito novými výzvami
dokázali vypořádat, potřebujeme adekvátní
informace. Klasické ukazatele jako je „spotřeba
vody“ nebo „odběr podzemních/povrchových
vod“ jsou často zavádějící, reálnou situaci spíš
zkreslují a skutečná rizika zakrývají. Potřebujeme je doplnit novými ukazateli poskytujícími komplexnější informace, s jejichž
pomocí budeme moci identifikovat hlavní

Obr. 1. Dostupnost sladkovodních zdrojů, mezinárodní srovnání, 2007
Poznámka: Nedostatek vody je fenomén přírodní i společenský. Na Zemi je dost sladké vody
pro 7 miliard lidí, ale ta je rozdělena nerovnoměrně a nehospodaří se s ní udržitelně (příliš
mnoho vody je vyplýtváno a znečištěno).
Zdroj: Vital Water Graphics; UNEP

Obr. 2. Mezinárodní bilance obchodu s virtuální vodou, 1995–1999
Poznámka: koncept virtuální vody je založen na faktu, že nelze obchodovat fyzickou
vodou (ve velkém množství, tedy pro průmysl, zemědělství apod.). Nicméně pokud jedna
země vyváží hovězí, na jehož produkci 1 kg je třeba 16 000 litrů vody, pak se jedná o vývoz
virtuální vody.
Zdroj: A. Hoekstra, 2002
Legenda: Červená – čistý dovoz, zelená – čistý vývoz (Gm3).
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příčiny i dopady neuspokojivého stavu vodních ekosystémů a jejich řízení. Tyto ukazatele
zohledňují mj. specifické místní podmínky,
zemědělské postupy, celý životní cyklus
výrobků, zahraniční obchod a další faktory.
Takovým ukazatelem může být např. vodní
stopa (water footprint), kterou A. Y. Hoekstra
poprvé představil v roce 2002. V jejím základu
stojí koncept tzv. „virtuální vody“ J. A. Allana,
který se inspiroval výzkumy izraelských vědců
již v 80. letech minulého století. Ti poukázali
na nesmyslnost exportování plodin náročných
na vodu z Izraele, který se permanentně potýká s nedostatkem sladkovodních zdrojů. Indikátor vodní stopa se poměrně dobře prosazuje
v oblasti udržitelné vodní politiky, navíc je
snadno srozumitelný i pro veřejnost.
Je tedy možné, že při vypití jednoho šálku
kávy spotřebujeme pomyslných 140 litrů
vody? Nebo, ještě hůře, že s jednou tabulkou čokolády „zmizí“ až 2 400 litrů vody?
A pokud si zajdete na svůj oblíbený hovězí
stejk, spotřebujete dalších 3 500 litrů vody?
A jak to vůbec je s nedostatkem vody, když je
to obnovitelný zdroj? Co to přesně je ta pomyslná „virtuální“ voda; jak lze rozumět údaji, že

vodní stopa České republiky je 1 651 m3 na
osobu (z čehož 37 % tvoří tzv. externí stopa
krytá dovozem)? Než některé z příštích čísel
Vodního hospodářství přinese odpovědi na
tyto otázky, může si zvídavý čtenář spočítat
vlastní vodní stopu (např. na http://www.
waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator) nebo se podívat, kolik vody
je zapotřebí k výrobě různých produktů
(http://environment.nationalgeographic.com/
environment/freshwater/embedded-water/).
Do té doby bude lepší vodou šetřit.
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Nové směry ve vodním právu?
Václav Vučka
Zákon o vodách obsahuje ve svém § 38
definici pojmu „odpadní voda“. Pro úplnost
uvádím (neúplnou) citaci prvních dvou
odstavců tohoto paragrafu:
„Odpadní vody jsou vody použité v obytných,
průmyslových, zemědělských, zdravotnických
a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních
prostředcích, pokud mají po použití změněnou
jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody
z těchto staveb, zařízení nebo dopravních
prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit
jakost povrchových nebo podzemních vod.
Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť,
s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány
pro vlastní potřebu organizace, a vod, které
odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními
vodami průsakové vody ze skládek odpadu.
Vody z drenážních systémů odvodňovaných
zemědělských pozemků, chladící vody užité na
plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo
pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální
vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje
přírodní minerální vody nejsou odpadními
vodami podle tohoto zákona. Za odpadní vody
se dále nepovažují srážkové vody z dešťových
oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví vodoprávní úřad v povolení.“
I na této jednoduché citaci je patrný pokrok,
který vodní právo učinilo za posledních
více než 50 let. Ještě ve vládním nařízení
č. 14/1959 Sb., kterým se provádí zákon o vodním hospodářství (rozuměj zákon č. 11/1955
Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona
č. 12/1959 Sb.) se uvádí následující definice:
„Odpadními vodami jsou vody odtékající
po použití ze sídlišť, obcí, závodů, ze zdravotnických zařízení a podobně, které po
použití mají zhoršenou jakost nebo změněnou
teplotu. Odpadními vodami jsou též odtoky
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znečištěných srážkových vod, pokud mohou
mít škodlivý vliv na povrchové a podzemní
vody a zabraňují použití těchto vod pro účely,
k nimž je jich třeba.“
Určitá nedostatečnost této definice se projevila již krátce po jejím uzákonění. Co s fenolovými odpadními vodami? Ty byly skutečně
šlágrem tehdejší ochrany vod a působily hodně
problémů, ale nevznikaly z vody použité, ale
přímo v technologickém procesu (z přirozené
vlhkosti používaného uhlí)! Ideové řešení se
našlo, trvalo ale (jak už to v právních oblastech často bývá) více než deset let, než se
v podobě definice v zákoně o vodách (zákon
č. 138/1973 Sb.) zavedlo do praxe. V té době
už nepředstavovaly fenolové vody žádný
problém – byly technicky vyřešeny odklonem
od zplyňování uhlí. Zákon o vodách zavedl
následující definici:
„Za odpadní vody se považují vody použité
v sídlištích, obcích, domech, závodech, ve
zdravotnických zařízeních a jiných objektech
či zařízeních, pokud po použití mají změněnou
jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody
z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod.“
Oproti minulému stavu přibyly „jiné vody
z nich odtékající…“, přičemž ono „z nich“
představovalo všechno, co bylo uvedeno
v první části definice. Pojem „jiné objekty
a zařízení“ nebyl v této souvislosti nikdy
zkoumán co do svého přesného významu
– do definice se přidal, aby se na něco z oboru technických lidských výtvorů, o které se
vesměs jednalo, náhodou nezapomnělo. Je ale
namístě se u tohoto – ve vodním právu takřka
universálního sousloví – poněkud zastavit.
V zákoně o vodním hospodářství se slovo
„zařízení“ vyskytuje velmi hojně, a to v nej-
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různějších významech. Pokud se pominou
souvislosti jako „čisticí zařízení“, „kanalizační
zařízení“, „energetická zařízení“, „zařízení pro
jímání vod“ a řada podobných, vyjadřujících
nějaké technické účelové jednotky (nikoli jen
z oblasti vody), a pokud se přeneseme přes
„jednoduchá zařízení“, „zvláštní zařízení“ či
„vyhovující zařízení“ (opět označení technických jednotek, v tomto případě ale účelově spojených s určitými ustanoveními či požadavky
zákona), zbývá největší skupina: to jsou spojení
„vodohospodářská díla a zařízení“, „stavby
a zařízení“, „vodohospodářské stavby a zařízení“, „vodohospodářská díla nebo zařízení“ nebo
„díla a zařízení“. Vždy se naskýtala otázka, jaký
je vlastně vztah oněch dvou významových
substantiv – hlavně jaký je rozdíl (pokud vůbec
nějaký je) mezi dílem a zařízením. Jednoznačný
závěr ale nebyl učiněn a uvedená sousloví se
většinou v praxi chápala jako jakési souborné
vyjádření pro lidskou rukou vytvořené objekty,
mající vztah k dané problematice.
Další, následující vodní zákony v naznačeném způsobu vyjadřování pokračovaly,
snahy o rozklíčení vztahů obou výše zmíněných základních pojmů (díla a zařízení)
spíše ustaly.
Jak ve vodním, tak ve stavebním zákonu je
ovšem jednotný (i když výslovně neuvedený)
pohled v tom směru, že „zařízení“ je antropogenní výtvor, sloužící k určitému obvykle
požadovanému účelu.
A nyní pohled jednoho soudu (dokonce
Nejvyššího správního soudu). Jedná se o případ
sporu, jehož věcnou podstatou je otázka, zda
po zrušení průmyslového objektu a odstranění všech technických zařízení z pozemku,
na kterém byl umístěn (a která byla zdrojem
odpadních vod) z něj nadále odtékají odpadní
vody (které má majitel pozemku nadále čistit
a teprve po vyčištění „vypouštět do vodního
toku“). Takto stručně popsaná věc vypadá dost
absurdně sama o sobě – je nutno dodat, že
pozemek je zatížen „nekvalifikovanou starou
zátěží“ a že se (v současné době) jedná jen
o vody dešťové a průsakové. Nabytí objektu novým majitelem (a provozovatelem) nastalo ještě
před zákonem č. 92/1992 Sb., kterým došlo
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ke změně a doplnění zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby a který do privatizační problematiky
zanesl „ekologický“ aspekt (konkrétně § 6a)
a který založil způsob řešení „starých zátěží“
závazkem státu (následně dalšími právními
předpisy stanoveným konkrétním způsobem).
Předmětný objekt tedy není tímto způsobem
„ošetřen“ a nepochybně se na nového nabyvatele nepřenesly žádné povinnosti, týkající
se „starých zátěží“, protože v době změny
vlastníka žádné takové povinnosti neexistovaly
(nebyly stanoveny ani právním předpisem, ani
žádným vodoprávním rozhodnutím).
Výše zmíněný soud se ovšem nezabýval
touto složitou (a zřejmě právně obtížně
řešitelnou) otázkou, ale zaměřil se (ve shodě
s podaným návrhem) pouze na otázku vztahu
„zařízení a odpadní vody“. Ve zdůvodnění
svého rozhodnutí uvedl:
„Pojem „zařízení“ není vodním zákonem
definován, proto je nutno při jeho výkladu
vycházet z toho, jak je tento pojem v českém
jazykovém prostředí obecně vnímán. Tento
pojem – kromě jiných významů jako zařízení
(vybavení) místnosti, nebo akt, kdy někdo
něco zařizuje – je v českém jazyce vnímán
nejen jako stroj (mechanismus) k zajištění
určité činnosti (např. chladící zařízení), ale
také jako vybavená místnost, stavba či upravená plocha k uspokojování nějaké lidské
aktivity nebo potřeby (sportovní zařízení,
kulturní zařízení, zdravotnické zařízení),
vedoucí v některých případech i k vnímání
slova „zařízení“ jako označení instituce.
Právě takto, tj. i jako plochu k zajištění
určité činnosti, je třeba pojem „zařízení“
užitý ve vodním zákoně vykládat. Mínil-li
by totiž zákonodárce tímto pojmem pouze
vlastní stroje a nástroje (vybavení), byla by
nadbytečná výluka z definice odpadních vod,
obsažená v § 38 odst. 1 vodního zákona pro
vody z drenážních systémů odvodňovaných
zemědělských pozemků. Právě výklad pojmu
„zařízení“ tak, že zahrnuje i plochy k zajištění určité lidské činnosti (potřeby), odpovídá
úmyslu zákonodárce, který výslovně mezi
odpadní vody zařazuje i průsakové vody
z odkališť a skládek odpadů.“
Asi by bylo složité (a samozřejmě jdoucí
nad rámec této jednoduché úvahy či spíše
informace) analysovat podrobněji „důkaz“

uvedený v druhém odstavci uvedeného
zdůvodnění – i když by si to nepochybně
zasloužil. I bez toho je ale dost toho, čemu
se podivit: soud tímto stanoviskem (o které
dále opírá své výsledné rozhodnutí) vlastně
stanovil, že (pouze opakuji a zdůrazňuji)
plochy (nepochybně všechny takové plochy,
není sebemenší důvod vyvozovat z podaného stanoviska možnosti nějakých výjimek)
k zajištění určité lidské činnosti (potřeby)
jsou „zařízení“ ve smyslu zákona o vodách.
A pokud z nich odtékají nějaké vody (které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod), jsou vodami odpadními.
Je to pohled zdánlivě blízký ustanovení
odpadového zákona (185/2001 Sb. v platném
znění), který ovšem pojem „zařízení“ (pro
své účely) definuje a v § 4 uvádí: … „zařízení – technické zařízení, místo, stavba nebo
část stavby“. Z dalších souvislostí ovšem
vyplývá, že se jedná především o „místo“,
které je určeno pro nakládání s odpady, je
pro toto využití náležitě uzpůsobeno, úředně
odsouhlaseno a vybaveno provozním řádem.
Výjimku z tohoto požadavku představují
pouze zařízení, která nejsou primárně určena
k nakládání s odpady a kde se využívají jen
odpady v kvalitě „vstupní suroviny“.
Pojem „plochy k zajištění určité lidské
činnosti (potřeby)“ je, jak se mi zdá, setsakramentsky široký a domnívám se, že nebylo
skutečným úmyslem zákonodárců (ani dnes,
ani nikdy v minulosti) vody z nich odtékající (pochopitelně při splnění základního
předpokladu, že mohou ohrozit jakost vod)
prohlašovat za vody odpadní (ostatně se to
ani nikdy – pokud vím – nepraktikovalo). Co
všechno se do tohoto pojmu nyní směstná
z oblasti, která se dosud za zdroje odpadních
vod nepovažovala?
Předně všechny komunikace, včetně ne
zpevněných polních a lesních cest. Zatímco
u nezpevněných cest budou hlavním důvodem pro jejich zařazení do „zdrojů odpadních
vod“ splachy vyvolané náhlými, případně
přívalovými srážkami a odpadní vody budou
charakterisovány především erosními pro-

3

Ing. Václav Vučka, CSc.

Tento nerecenzovaný příspěvek je otevřen k diskusi do 31. března 2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně tabulek a obrázků. Příspěvky
posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz

Poznámka k příspěvku Ing. Jiřího Valdhanse v č. 9/2011 Vodního
hospodářství Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrských,
projektových a konzultačních služeb aneb Tričko z tržnice
Ing. Valdhans ve svém příspěvku do diskuse
k zadávání veřejných zakázek velmi přesně
formuloval úskalí, která jsou spojena s výběrem nabídky s nejnižší nabídkovou cenou
při zadávání veřejných zakázek v oblasti
inženýrských, projektových a konzultačních
služeb. V podstatě nemám, co bych dodal.
Pod příspěvek pana Ing. Valdhanse se mohu
podepsat a děkuji mu za něj. Snad jen pár
poznámek na doplnění:
• To, co platí v oblasti inženýrských, projektových a konzultačních služeb, platí také
pro dodávky staveb a zařízení u vysoce

dukty, u zpevněných a frekventovaných silnic
budou hlavními vody ohrožujícími látkami
ropné látky a jiné uhlovodíky (vč. PAU), otěry
pneumatik, těžké kovy, minerální soli. Nový
pohled asi vznikne na odvodňovací zařízení
silnic vyššího řádu, která by měla být chápána
jako vodní díla.
V případě výše zmíněných náhlých a přívalových srážek bude ovšem většina odpadních
vod z ploch odtékat ze svažitých zemědělských,
případně lesních pozemků. Vzhledem k tomu,
že soudní názor se neomezuje (jak vyplývá ze
vztahu ke konkrétnímu řešenému případu)
na „zajišťování lidských činností (potřeb)“
současných, ale má na mysli i tyto aktivity
minulé, rozšiřuje se paleta v úvahu přicházejících ploch i na staré skládky a antropogenní
navážky, brownfields a jiné obdobné plochy,
resp. na odtoky (odpadních) vod z nich. To
všechno je ovšem jen z kategorie povrchových
odtoků. A pokud se někde vyskytne nějaké
staré (třeba i historické) odvodnění jiných než
zemědělských pozemků nebo naopak moderní
odvodnění komunikací či jiných technických
objektů drenáží, mělo by se jednat taktéž
o odpadní vody všude tam, kde se může jednat o ohrožení recipientů těchto vod (v tomto
případě hlavně vod podzemních, i když ani
povrchové vody nezůstanou mimo). Možná
(a považuji to za dost pravděpodobné) se
najdou i jiné běžné případy, kdy nám budou
– podle výše uvedeného názoru – vznikat
odpadní vody, se všemi důsledky, které budou
z této „rekvalifikace“ vyplývat.
Postupně si celá naše společnost zvyká na
to, že konečná pravda je u soudů. Je to asi
správné, ve státě by měl být někdo, kdo má
konečné slovo v nejasných případech. Pochopitelně se jaksi automaticky předpokládá, že
takový dotyčný věci rozumí a že jeho rozhodnutí má co nejvíce znaků vrcholné kvalifikace. Nějak mi uniká, zda v tomto konkrétním
(a nikoli marginálním) případě naznačený
předpoklad platí.

specializovaných děl jako jsou např. vodohospodářské stavby.
• Už moje babička říkala – nejsme tak bohatí,
abychom si mohli dovolit kupovat levné
věci.
• Stavby např. vodovodů a kanalizací ovlivní
život lokality na generace dopředu a jejich
životnost musí být po morální i fyzické stránce vyhovující pro provoz po mnoho desetiletí
(např. pražská kanalizace v centru města
byla budována na počátku minulého století
a slouží dodnes); přiměřená velkorysost se
v těchto případech rozhodně vyplatí.

• Z osobní zkušenosti vím, že praktické
znalosti oboru nemusí být vnímány jako
přínos, ale jako nepříjemná, obtěžující
komplikace.
Výzvu Ing.Valdhanse ze závěru jeho příspěvku, k návratu k principu definovanému
jako výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (kombinaci nákladového a technického
hlediska) při výběru vysoce kvalifikovaných
služeb a při přípravě a realizaci náročných
staveb, plně podporuji. Varuji před tupou,
neomezenou aplikací výběru podle nejnižší
nabídkové ceny. Nejen kvůli současníkům, ale
zejména kvůli generacím našich dětí a vnoučat, na kterou budou naše dnešní rozhodnutí
dopadat.
Ing. Petr Soukup
pes.soukup@seznam.cz
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Člověk opravdu neví dne ani hodiny.
Na začátku ledna jsme si čile elektronicky
dopisovali ohledně jedné (na jeho počest se
budu držet jím tvrdohlavě užívané zastaralé
gramatické verse) recense. Ještě 6. ledna mi
napsal, že v posudku udělal chybu, že ji
napravuje a sdělení doplnil větou: „Tedy proto
se omlouvám; jistě by bylo hezké napsat, že už
to příště neudělám, jak jsem ale už výše uvedl,
není to zřejmě v mých silách.“ Žel Bohu tu
chybu opravdu už neudělá. Tato příhoda však
vypovídá o jeho schopnosti přiznat omyl. To
nebývá vlastnost malých osobností!
Pan Vučka absolvoval na VŠCHT obor
technologie vody a vodě zůstal věrný celý
život. Do posledka byl odborně činný!
Během své profesní kariéry prošel mnoha
funkcemi. Avšak jeho zásadním přínosem
je bezesporu jeho činnost na Státní (České)
vodohospodářské inspekci a při konstituování České inspekce životního prostředí.
Zřetelnou stopu zanechal i jako ředitel VÚV
TGM. Podařilo se mu pozměnit v podstatě
vnitropodnikový bulletin VTEI na časopis
s celorepublikovým dosahem. Významně
a nezištně pracoval i na růstu časopisu Vodní
hospodářství.
Věřím, že někdo z těch, kteří mu jsou generačně bližší, o jeho aktivitách napíše více. Já si

Ing. Václav Vučka, CSc.
17. 3. 1935 – 10. 1. 2012
dovolím několik osobních vzpomínek. Poprvé
jsem se s ním setkal jako začínající redaktor
časopisu na redakční radě v roce 1992, kdy
jsem mu oponoval v náhledu na další směrování časopisu. Vím, že mi tenkrát někteří
členové redakční rady říkali: „Víte, kdo to je?
Vždyť ten Vás může zašlápnout…!“ Ale pan
Vučka nebyl mstivý a raději na svoji funkci
v redakční radě časopisu rezignoval. Po nějaké
době mě na jakési výstavě pozval na stánek,

Konferencia
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
ZSVTS pri VÚVH, VÚVH Bratislava, MŽP
SR, Združenie zamestnávateľov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku, Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS, Československá asociace vodárenských expertů, Zväz
slovenských vedeckotechnických spoločností
a Slovenský národný komitét IWA organizujú v dňoch 16.–17. mája 2012 v Bratislave
XXXX. ročník konferencie s medzinárodnou
účasťou HYDROCHÉMIA 2012.
Tematické okruhy konferencie:
Zameranie konferencie ostáva rovnaké ako
v predchádzajúcich ročníkoch s ťažiskom na
nasledovné oblasti:
Termín konania: 25.–26. apríl 2012
Miesto konania: Kúpele Nový Smokovec
Organizátori konferencie: Hydrotechnológia
Bratislava s.r.o., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., W&ET Team České
Budějovice, ENVI-PUR, s.r.o., Československá
asociácia vodárenských expertov
Ciel konferencie:
Konferencia Optimalizácia a modernizácia
zásobovania pitnou vodou nadväzuje na
už zrealizované dva ročníky konferencie
Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd
v SR. Prístup k problematike pitnej vody je
z celoslovenského pohľadu dlhodobo podceňovaný. Nastávajúce obdobie predstavuje
v rámci Slovenskej republiky výzvu, jednak
z pohľadu riadenia optimalizácie zásobovania
z dostupných zdrojov vody, jednak zabezpečenia zvýšenia percenta zásobovania kvalitnou pitnou vodou. Správna prax v riadení
spoločností zabezpečujúcich pitnú vodu sa
výrazne podieľa kvantitatívne i kvalitatívne
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HYDROCHÉMIA
2012
• problematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ,
• analytické metódy v hydrochémii (voda,
upravárenské a čistiarenské kaly a dnové
sedimenty) a ich aplikácia v praxi,
• výmena skúseností a praktických poznatkov
z oblasti hydrochémie v prevádzkovej praxi,
• medzilaboratórne testy a akreditácie vodohospodárskych laboratórií,

OPTIMALIZÁCIA
A MODERNIZÁCIA
ZÁSOBOVANIA
PITNOU VODOU
Téma: Bezpečná pitná voda
pre spotrebiteľa
25.–26. apríl 2012
Kúpele Nový Smokovec
na trvalo udržateľnom rozvoji. Kvalita, ale
i efektívnosť vodohospodárskych služieb, má
dopad na prakticky všetky spoločenské aktivity. K úspešnému rozvoju všetkých aktivít
optimalizácie zásobovania chce prispieť táto,
ale i nasledovné v dvojročnom cykle sa konajúce konferencie.

měl tam velice dobrou slivovici, popovídali
jsme si o oboru, o časopise a dohodli se na
obnově jeho práce pro Vodní hospodářství.
Budu si pamatovat jeho potutelný pohled
s dýmkou v ústech, když vás během diskuse
donutil přemýšlet a uvědomovat si, že věc
nemusí být zrovna tak, jak jste si mysleli a jak
se „to“ na prvý pohled jevilo. Jeho osobnost
stála jednak na konzervatismu, který se projevoval již zmiňovaným lpěním na až archaické gramatice, a jednak na úžasné kombinaci
analytického a syntetického myšlení, které
mu umožňovalo, že měl většinou v diskusích navrch. Prosazoval přesné vyjadřování,
kritizoval nejednoznačné teze v publikacích
a najmě v zákonných předpisech. Věděl, že
jen takový zodpovědný přístup zabrání nebo
aspoň omezí nedorozumění. I proto napsal
do diskuse předchozí příspěvek. On už
s námi bohužel diskutovat nebude. Ale jeho
poslední odborný text by neměl zůstat bez
odezvy těch, kterým byl adresován!
Václav Vučka byl svébytnou osobností
a takové svůj život prožívají nikoliv v závětří, ale v bojích. Takže neměl jen přátele, ale
nikdo mu nemůže upřít přínosy pro vodní
i Vodní hospodářství.
Ing. Václav Stránský
• uplatnenie hydrochemických procesov pri
úprave pitných vôd a čistení odpadových
vôd.
Forma prezentácie na konferencii: 1) prednáška, 2) posterová prezentácia, 3 firemná
prezentácia, 4) reklama v zborníku.
V prípade záujmu o účasť na konferencii
s prednáškou, resp. posterom je treba poslať
stručný súhrn obsahu príspevku v dĺžke
cca 20 riadkov na adresu organizátorov do
3. februára 2012 (stačí aj e-mailom na adresu:
hucko@vuvh.sk).
Adresa pre korešpondenciu:
SVHS pri VÚVH Bratislava
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2-59343424
e-mail: hucko@vuvh.sk, www.vuvh.sk.
Konferenčný poplatok
(cena v Euro vrátane DPH):
prvý autor príspevku 		

120,-

účastník konferencie
vrátane ďalších autorov)		

144,-

študenti a seniori			

48,-

ubytovanie 1 osoba
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13,-
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Stopová množství léčiv
v pitné vodě v České
republice
Václav Čadek, František Kožíšek, Ivana Pomykačová,
Hana Jeligová, Veronika Svobodová
Klíčová slova
pitná voda – humánní léčiva – zdravotní riziko

Souhrn

První systematický screening výskytu humánních léčiv v pitných
vodách České republiky byl zaměřen na pět látek (naproxen, ibuprofen, diklofenak, karbamazepin a 17α-ethinylestradiol), u nichž byla
největší pravděpodobnost výskytu nebo které se veřejnost na základě
zpráv z médií nejvíce obává (hormon 17α-ethinylestradiol). Průzkum
zjistil, že na kohoutku u spotřebitele se tyto látky vyskytují naprosto
výjimečně a ve stopové koncentraci – z více než 100 odebraných
vzorků pouze ve třech vzorcích ze dvou vodovodů byly nalezeny
dvě ze sledovaných látek nad mez stanovitelnosti: třikrát se jednalo o ibuprofen (0,5 až 1,2 ng/l), jednou o karbamazepin (4,0 ng/l).
V upravené vodě na výstupu z 23 úpraven, které odebírají surovou
vodu na středních či dolních tocích řek zatížených odpadními
vodami, byly na 19 místech nalezeny jedna až tři látky nad mezí
stanovitelnosti. Nejvíce záchytů bylo u ibuprofenu (16), následováno karbamazepinem (11), naproxenem (8) a diklofenakem (3);
koncentrační rozmezí se pohybovalo od 0,5 do 20,7 ng/l, s mediány
pod 6 ng/l. Dále v distribuční síti jsou ale nalézány hodnoty mnohem
nižší. Obsah 17α-ethinylestradiolu byl ve všech vzorcích nižší než
mez stanovitelnosti.
u

Úvod
Legislativně stanovené požadavky na kontrolu kvality pitné vody
jsou co do rozsahu (počtu ukazatelů) kompromisem mezi dlouhým
seznamem potenciálních kontaminant a technicko-ekonomickými
možnostmi výrobců vody, resp. spotřebitelů, kteří analýzy vody
v konečném důsledku platí. Kompromisem, který zahrnuje většinu
obvykle se vyskytujících rizikových součástí vody, ale který pochopitelně nemůže postihnout všechna rizika. Pitná voda však zároveň podle zákona nesmí obsahovat mikroorganismy a látky jakéhokoli druhu
v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví.
I když je z tohoto důvodu v zákoně o ochraně veřejného zdraví mezi
povinnostmi výrobců vody důležité ustanovení (§ 4 odst 6: „zjistí-li
(výrobce vody) výskyt dalších látek nebo součástí pitné vody neupravených prováděcím právním předpisem, neprodleně oznámí tuto
skutečnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví“), v praxi se
s plněním této povinnosti setkáváme poměrně zřídka. Proto je užitečné
se v případě potřeby podívat na výskyt určitých „nových“ kontaminant
systematicky. Tak bylo například nedávno ve Vodním hospodářství
referováno o výskytu halogenoctových kyselin v pitných vodách ČR
[1], které lze očekávat vždy, když se voda dezinfikuje chlorem.
Důvodem pro provedení prvního systematického screeningu
humánních léčiv v pitných vodách v ČR nebyly obavy z jejich plošného nebo dokonce zvýšeného výskytu, ale především obavy části
spotřebitelů, vyvolané různými zkreslenými zprávami v médiích.
Na druhou stranu, kontinuální vnos zbytků léčiv skrze odpadní vody
do povrchových vod je známou skutečností a jejich výskyt v pitné
vodě, vyráběné z vody povrchové, nelze vyloučit, jak bylo i v praxi
potvrzeno několika zahraničními studiemi [2]. Screening byl proveden
v rámci výzkumného projektu Grantové agentury ČR č. 203/09/1583
„Výskyt a zdravotní rizika zbytků humánních léčiv v pitných vodách“
(2009–2011). Jeho cílem bylo provedení studie výskytu zbytků léčiv
v pitných vodách a zhodnocení lidské expozice a z ní plynoucí zdravotní riziko.

Princip výběru a počtu látek vycházel z průniku tří faktorů:
a) Seznam látek nejčastěji nalézaných v pitných vodách v zahraničí
(data z dosud provedených studií) [2].
b) Údaje o spotřebě léčiv v ČR (databáze Státního ústavu pro kontrolu
léčiv).
c) Analytické možnosti Laboratoří hygieny vody SZÚ a počet látek,
který umožňoval v rámci projektu novou metodu řádně validovat.
Mezi sledované látky nebylo zařazeno žádné antibiotikum, protože
počty jejich záchytů v pitné vodě byly zatím minimální. Naopak byl
zařazen 17α-ethinylestradiol jako hormonálně aktivní přípravek, který
má sice také nízký záchyt v pitné vodě, ale mediálně i mezi laiky je
nejvíce diskutován.

Analýza vzorků

Pro stanovení sledovaných látek byla za základ zvolena metoda
GC/MS publikovaná kolektivem autorů Yu, Peldszus a Huck [3], která
byla při analýze první etapy vzorků zcela dodržena, ve druhé a třetí
etapě vzorkování došlo k úpravě množství použitého derivatizačního
činidla. Stanovení předchází zakoncentrování látek metodou SPE
a derivatizace silylačním činidlem. Celá metodika pracovního postupu
byla podrobně publikována jinde [4].
Vzorky pitné vody byly odebírány do dvoulitrových silanizovaných
skleněných vzorkovnic s předem přidaným pevným azidem sodným
(0,01% w/v) pro zastavení biologické aktivity. Po odběru byly vzorky
dopravovány do laboratoře v chladu a temnu a další zpracování se
provádělo do 24 hodin od odběru. Z každého odběrového místa se
odebíraly dva vzorky.
Mez stanovitelnosti pro naproxen, ibuprofen, diklofenak a karbamazepin byla 0,5 ng/l, pro 17α-ethinylestradiol v první etapě rovněž
0,5 ng/l, ale v dalších etapách vzorkování po úpravě metodiky, která
vedla k lepší opakovatelnosti, došlo k jejímu zvýšení na 2 ng/l.

Vzorky pitné vody – počty a zásady výběru odběrových míst

Vzorkování pitné vody proběhlo ve třech etapách. Cílem vzorkovacího plánu první etapy byl základní reprezentativní screening
zahrnující všechny kraje ČR a hlavní vodovody (z hlediska počtu
zásobovaných obyvatel). Vzhledem ke specifické cestě kontaminace
byl výběr zaměřen především na vodovody využívající jako zdroj
surové vody povrchovou vodu, zbytek (jako určitá kontrola) činily
vzorky pitné vody z podzemních zdrojů. Bylo odebráno celkem 65
vzorků pitných vod využívajících jako zdroj surové vody povrchovou
vodu (nebo vodu smíšenou s vodou podzemní) a 27 vzorků pitné vody
z podzemních zdrojů, celkem 92 vzorků vody odebrané náhodně
z kohoutku v distribuční síti 92 různých vodovodů. Tato fáze probíhala od srpna do počátku listopadu 2010. Rozložení odběrových míst
je znázorněno na obr. 1.
Druhá etapa vzorkování, která proběhla v období květen–červenec
2011, byla cíleně zaměřená na rizikové lokality s nejvyšší pravděpodobností výskytu sledovaných látek. Byla odebírána upravená pitná voda
na výstupu z úpraven vod, které využívají surovou vodu odebíranou
přímo ze středních či dolních toků řek zatížených odpadními vodami,
popř. z nádrží situovaných na těchto místech (celkem 20 úpraven), nebo
surovou vodu získanou břehovou či umělou infiltrací v těchto oblastech
(3 úpravny resp. čerpací stanice, pokud tam úprava neprobíhá). V této
etapě bylo odebráno 24 vzorků vody z 23 různých odběrových míst.
Některé z těchto vodovodů byly sice již vzorkovány v první etapě, tehdy
ale byly vzorky odebírány v distribuční síti.
Třetí etapa, která proběhla v září–říjnu 2011, byla zaměřena na
ověření vyšších koncentrací nalezených ve druhé etapě. Vzorky byly

Metodika
Výběr sledovaných látek

Pro screening bylo vybráno pět látek: naproxen, ibuprofen a diklofenak (vše protizánětlivé a antirevmatické přípravky), karbamazepin
(antiepileptikum) a 17α-ethinylestradiol (steroidní kontraceptivum).
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Obr. 1. Rozložení odběrových míst v první etapě vzorkování
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Tabulka 1. Nalezené koncentrace sledovaných léčiv ve vzorcích pitné vody v ČR (IBU – ibuprofen, NAP – naproxen, CARB – karbamazepin,
DICL – diklofenak, EE2 – 17α-ethinylestradiol)

< 0,5a ng/l
0,5–3 ng/l
3–10 ng/l
> 10 ng/l
minimumb
maximumb
mediánb
a
b

IBU
92
0
0
0
< 0,5
< 0,5
< 0,5

NAP
92
0
0
0
< 0,5
< 0,5
< 0,5

I. etapa
CARB
92
0
0
0
< 0,5
< 0,5
< 0,5

DICL
92
0
0
0
< 0,5
< 0,5
< 0,5

EE2
92
0
0
0
< 0,5
< 0,5
< 0,5

IBU
12
8
2
2
0,7
20,7
2,0

NAP
19
4
1
0
0,5
3,0
2,2

II. etapa
CARB
15
2
6
1
2,2
18,5
5,5

DICL
22
1
1
0
0,6
3,9
2,25

EE2
24
0
0
0
< 2,0
< 2,0
< 2,0

IBU
8
6
1
0
0,5
3,6
1,1

NAP
12
2
1
0
0,8
3,0
1,2

III. etapa
CARB
12
1
1
1
1,4
13,6
4

DICL
14
1
0
0
1,9
1,9
1,9

EE2
15
0
0
0
< 2,0
< 2,0
< 2,0

pro EE2 je v II. a III. etapě mez stanovitelnosti 2,0 ng/l
z hodnot nad MS

odebírány jak na výstupu z úpravny, tak v distribuční síti. V této etapě
bylo odebráno 15 vzorků vody z 8 různých vodovodů.

Výsledky
Ani v jednom z 92 vzorků odebraných v první etapě nebyl zaznamenán žádný pozitivní záchyt sledovaných látek (naproxen, ibuprofen
a diklofenak, karbamazepin a 17α-ethinylestradiol), všechny nálezy
byly pod mezí stanovitelnosti, čili < 0,5 ng/l.
Ve druhé etapě byly jen na čtyřech z 23 lokalit všechny nálezy pod
mezí stanovitelnosti, na ostatních místech (19 lokalit) byly nalezeny
jedna až tři látky nad mez stanovitelnosti. Nejvíce záchytů bylo
u ibuprofenu (12 v koncentračním rozmezí 0,7 až 20,7 ng/l s mediánem na úrovni 2,0 ng/l), následováno karbamazepinem (9 záchytů
v rozmezí 2,2 až 18,5 ng/l s mediánem na úrovni 5,5 ng/l), naproxenem (5 záchytů v rozmezí 0,5 až 3,0 ng/l) a diklofenakem (2 záchyty
0,6 a 3,9 ng/l).
Ve třetí etapě byly v naprosté většině případů nálezy nižší než ve
druhé etapě a u vzorků odebíraných ze sítě byl jen ve 3 případech
zjištěn pozitivní nález – třikrát se jednalo o ibuprofen (0,5–1,2 ng/l),
jednou o karbamazepin (4,0 ng/l).
Koncentrace 17α-ethinylestradiolu byly ve všech případech pod
mezí stanovitelnosti, ale nutno poukázat na její relativně vysokou
hodnotu. Podle některých modelů, nejde-li o bodové znečištění
z výroby této látky, lze v povrchových a pitných vodách očekávat
koncentrace do 0,5 ng/l [5].
Shrnutí všech výsledků je uvedeno v tabulce 1.

Hodnocení výsledků a diskuse
Výsledky první etapy odběrů vzorků pitné vody z hlavních distribučních sítí v ČR, při kterých bylo vzorkováno 92 vodovodů ve všech krajích,
dopadly velmi příznivě, protože koncentrace všech pěti sledovaných látek
byly ve všech vzorcích pod mezí stanovitelnosti, i když cca 2/3 vzorků
pocházely z vodovodů využívajících zčásti nebo zcela povrchové zdroje.
Důvodem je zřejmě to, že většina surové povrchové vody pochází z chráněných vodárenských nádrží situovaných na horních tocích řek.
Ve druhé etapě došlo podle očekávání k záchytu některých látek,
i když ne na všech místech a v koncentracích, které obvykle nepřesahují
10 ng/l, protože tyto nálezy vyšší než 10 ng/l se nepodařilo ve 3. etapě
potvrdit. Nejvíce záchytů bylo u ibuprofenu a karbamazepinu. Důvodem je jednak vysoká spotřeba ibuprofenu a s tím související největší
vnos do odpadních a následně povrchových vod, jednak velmi nízká
účinnost odstraňování karbamazepinu při čištění odpadních vod.
Hodnotíme-li nálezy z hlediska dopadu na spotřebitele, musíme
za rozhodující považovat nikoliv nálezy na výstupu z úpravny, ale
v distribuční síti. Tam lze očekávat nižší koncentrace, což bylo také
potvrzeno třetí etapou vzorkování. Důvodů tohoto jevu bude více
– míchání upravené povrchové vody s vodou z podzemních zdrojů,
chemické oxidace probíhající v distribuční síti (tam, kde se voda před
vstupem do sítě chloruje) [6] a možná také biologické degradace v síti
v důsledku aktivity přítomných bakterií. Shrneme-li nálezy z distribuční sítě, pak z více než 100 vzorků zde odebraných pouze ve třech
vzorcích ze dvou vodovodů byly nalezeny sledované látky nad mezí
stanovitelnosti: třikrát se jednalo o ibuprofen (0,5; 0,8 a 1,2 ng/l),
jednou o karbamazepin (4,0 ng/l).
Z nepřítomnosti či velmi omezené přítomnosti pěti sledovaných
látek v pitné vodě distribučních sítí nelze jistě činit závěry v tom
smyslu, že ve vodě nemohou být žádné stopy jiných, zde nesledovaných léčiv. Nicméně vezmeme-li tyto látky jako indikátory, u nichž
je – na základě informací ze zahraničí a údajů o spotřebě léků v ČR
– vysoká pravděpodobnost záchytu, lze na základě výsledků usuzovat
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na to, že výskyt léčiv v pitných vodách ČR je buď velmi nízký (nedetekovatelný současnými analytickými postupy) nebo velmi málo pravděpodobný. Připomeňme také, že vzorkování bylo prováděno v obdobích
roku s nižším výskytem srážek a tedy s nižším průměrným průtokem
vody v tocích, kdy dochází v recipientech k menšímu ředění čištěných
(i nečištěných) odpadních vod a kdy je opět vyšší pravděpodobnost
vyššího výskytu těchto látek v surové vodě. Na druhou stranu, určitou
nejistotu při pozitivním hodnocení výsledků vyvolává skutečnost,
že nebyly sledovány metabolity uvedených léčiv. Tím by se možná
počet záchytů nad mez stanovitelnosti o něco zvýšil. O toxicitě těchto
metabolitů je však k dispozici minimum informací, ve většině případů
je však toxicita metabolitů nižší než toxicita mateřské látky.
Metodika hodnocení rizik ze stopových environmentálních expozicí
léčiv není dosud ujednocená, ale byly navrženy různé přístupy, které
se liší především ve způsobu odvození referenční dávky (přijatelné
denní dávky). Nicméně, ať už použijeme ten či onen model výpočtu,
z žádného dosud – pro zjištěné koncentrace námi sledovaných léčiv
v pitných vodách v řádu max. jednotek nebo desítek ng/l – nevyplývá pro spotřebitele žádné známé zdravotní riziko. Popřípadě nejde
o významné riziko, kdyby se jednalo o léčiva typu cytostatik, z nichž
některé jsou genotoxické (karcinogenní) látky s bezprahovým typem
účinku, kde se každá, i minimální koncentrace pojí s určitým, byť
velmi nízkým rizikem. Absenci zdravotního rizika potvrzuje i nová
monografie Světové zdravotnické organizace (WHO) věnovaná léčivům v pitných vodách [6].

Závěr
Naše práce potvrdila předpoklad vycházející ze struktury zásobování pitnou vodou v ČR, kde je většina surové povrchové vody odebírána z chráněných vodárenských nádrží, že výskyt léčiv v pitné vodě
tuzemských vodovodů je velmi vzácný resp. velmi nízký. Absence
zdravotního rizika však ještě neznamená, že se jedná o záležitost zcela
bezproblémovou. Z hlediska spotřebitele totiž existuje další důležitý
aspekt – psychologický či estetický – který souvisí s odporem, který
je u někoho vyvolán představou, že v konzumované vodě se nacházejí látky, které předtím prošly organismem jiné osoby. Doporučení
ve vztahu ke spotřebitelům a výrobcům pitné vody je předmětem
samostatného článku [7].
Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci projektu „Výskyt a zdravotní rizika zbytků humánních léčiv v pitných vodách“ (Grantová
agentura ČR, č. 203/09/1583).
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Súhrn

Príspevok vychádza zo stavu odkanalizovania v Českej a Slovenskej republike od roku 1989 a porovnáva jeho progres k súčasnému
stavu, pričom obsahuje porovnanie so stavom vo svete. Ako základ
pre porovnanie boli vzaté počty obyvateľov bývajúcich v domoch
pripojených na verejnú kanalizáciu bez a s čistiarňou odpadových
vôd. Je komentované hodnotenie plnenia záväzkov SR pre aglomerácie nad 2 000 EO podľa smernice Rady 91/271/EHS, ktoré bolo
vykonané k roku 2010. V súvislosti s plánmi obnovy je poukázané
na možné riziko technického kolapsu kanalizácií v prípade, že plány
obnovy nebudú realizované z rôznych, hlavne finančných dôvodov.
Je uvedená metóda „price cap“, ktorá je použitá v systéme regulácie ceny vodného a stočného na Slovensku. Sú vyčíslené celkové
náklady potrebné na splnenie záväzkov voči EÚ pre dobudovanie
kanalizácií na Slovensku.
u

Úvod
Odvádzanie odpadových vôd z urbanistických celkov centrálnym systémom – kanalizáciou patrí medzi základné indikátory životnej
úrovne obyvateľstva v ekonomicky vyspelých
krajinách. Kombináciou vodovodnej siete
a kanalizácie vznikol systém zásobovania
obyvateľstva vodou a odkanalizovania, ktorý
bežný občan vníma ako jednotnú množinu,
ale z hľadiska vodohospodárskeho ide o dva
samostatné odbory, ktoré síce vzájomne súvisia a ovplyvňujú sa, ktoré implikujú životnú
úroveň ako celok, ale ktoré sú paradoxne
neporovnateľne rozvinuté. Tento stav je vývojovo zapríčinený nesystematickým prístupom,
ktorý bol a je najpravdepodobnejšie daný
ekonomickými možnosťami. Táto situácia je
globálne podobná v Čechách aj na Slovensku,
ale predsa len, Slovensko v rozvoji kanalizácií
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The first systematic screening of human pharmaceuticals in drinking water in the Czech Republic selected five substances (naproxen,
ibuprofen, diclofenac, carbamazepine and 17α-ethinylestradiol)
with the highest probability of occurrence or with greatest public
worry (hormone 17α-ethinylestradiol). The results proves that these
substances might be found in water on consumer’s tap only very
exceptionally and in trace concentration – from more than 100
samples taken on the taps there were only 3 samples from 2 water
supplies with any substance found above limit of quantification
(LOQ): ibuprofen in 3 cases (0.5 to 2 ng/l), and carbamazepine once
(4.0 ng/l). In drinking water leaving 23 treatment plants using raw
water from middle or lower reaches of rivers one to three substances
were found above LOQ at 19 treatment plants. Most positive findings
were for ibuprofen (16), followed by carbamazepine (11), naproxen
(8) and diclofenac (3); with concentration range from 0.5 to 20.7 ng/l,
with medians below 6 ng/l. However, much lower concentration are
found in distribution network. 17α-ethinylestradiol was not found
above LOQ in any sample.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

značne zaostáva. Príčiny, prečo je to tak, treba hľadať hlavne v histórii
rozvoja obidvoch republík. Ak si vezmeme ako štartovaciu čiaru rok
1989, môžeme konštatovať, že na Slovensku sme zaznamenali výrazný
rozvoj kanalizácií.

Stav odkanalizovania Českej a Slovenskej republiky
po roku 1989
Na Slovensku k roku 2010 žilo 60,38 % z celkového počtu obyvateľov v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu, čo predstavuje
absolútne 3,2817 mil. obyvateľov. Z tohto počtu je 97,6 % obyvateľov
bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu s čistiarňou odpadových vôd (ČOV). Dĺžka kanalizačných sietí dosiahla
10 750,6 km. Index nárastu pripojenia oproti r. 2009 predstavoval
1,017. V Čechách bolo na kanalizáciu k roku 2010 napojených 81,9 %
celkového počtu obyvateľov, čo predstavuje 8,613 mil. obyvateľov.
Tab. 1. Porovnanie hlavných ukazovateľov kanalizácie v SR a ČR
v horizonte roku 2010
2010
SR
Celkom pripojených obyvateľov na VK
60,38
na VK 3,2817
z toho na VK s ČOV 97,60
Dĺžka kanalizačnej siete
10 750,6
Dĺžka potrubia na obyvateľa
3,28
Index nárastu pripojených obyvateľov
1,018
2009/2010

ČR
81,90
8,613
94,04
40 902
4,75

%
mil. obyv.
%
km
m/obyvateľa

1,01

-

Pozn.: Údaje v tab. 1 a tab. 2 za ČR sú zo zdroja [23] Vodovody, kanalizace ČR,
2010, Ekonomika, Ceny, Informace, Ministerstvo zemědělství, Praha 2011

Tab. 2. Porovnanie vybraných hlavných ukazovateľov kanalizácií v SR a ČR v horizonte
1989–2010
1989
Dĺžka verejných kanalizácií

Počet obyvateľov bývajúcich
v domoch pripojených na VK

Počet obyvateľov bývajúcich
v domoch pripojených na VK
s ČOV

2010

1989–2010
rozdiel
SR
ČR
5 746,6 19 317
114,8
89,5

SR
5004

ČR
21 585

SR
10 750,6

ČR
40 902

2,565

6,719

3,282

8,613

0,716

1,894

mil. obyv.

49,9

72,4

60,4

81,9

10,5

9,5

%

2,203

5,142

3,203

8,098

1,000

2,956

mil. obyv.

85,9

76,5

97,6

94,0

11,7

17,5

%

km
% nárastu
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Z tohto počtu je 94,04 % pripojených na
verejnú kanalizáciu s ČOV, čo je 8,098 mil.
obyvateľov. Dĺžka kanalizačných sietí v ČR
dosiahla 40 902 km. Index nárastu napojenosti obyvateľov oproti r. 2009 dosiahol hodnotu
1,01 (tab. 1).
V Českej republike sa napojenosť obyvateľstva zvýšila o 9,5 % od roku 1989 z vtedajšieho stavu 72,4 %, čo predstavovalo 7,5 mil.
obyvateľov. Ak porovnáme stav v ČR v roku
1989 a stav v SR v roku 2010 v rámci napojenosti na VK, zistíme značný rozdiel. V roku
1989 bolo v ČR napojených na VK o 12,02 %
viac obyvateľov ako bolo v roku 2010 napojených na Slovensku (tab. 2).
Dĺžka stôk verejných kanalizácii v SR v roku 1989 dosiahla 5 004 km, v roku 1995 to
bolo už 5 558 km. Do roku 2010 sa dĺžka stôk
v SR oproti roku 1989 zvýšila o 5 746,6 km,
teda cca o 115 %, pričom v ČR sa vybudovalo 19 317 km kanalizácií, čo predstavuje
nárast o 89,5 %. V SR pribudlo absolútne
o 13 570 km kanalizácií menej, ale nárast
bol vyšší o 25 %. Napojiteľnosť obyvateľov
v domoch na verejnú kanalizáciu stúpla v SR
o 10,5 % a v ČR o 9,5 %, čo je porovnateľná
hodnota.
Ak si vezmeme v úvahu celkový počet
obyvateľov v jednotlivých republikách, zistíme, že pomerne k počtu obyvateľov dosahuje
dĺžka kanalizačnej siete na jedného obyvateľa
v SR 68,98 % (3,28 m – tab. 1), čo je cca
o 31 % menej ako v ČR (ak 4,75 m = 100 %).
Táto hodnota je vzhľadom na hustotu obyvateľov v zastavanom území v ČR kvalitatívne
o mnoho lepšia. Nezodpovedanou otázkou,
ktorú si zákonite o pár rokov položia generácie
vodohospodárov na Slovensku, je: „Čím bol
tento stav zapríčinený? Je to stav spôsobený
nedostatočným záujmom, nepostačujúcimi
investíciami alebo nedostatočnými projektovými a stavebnými kapacitami?“. V každom
prípade bude musieť byť odpoveď komplexná
a len ťažko uspokojivá.
V porovnaní s krajinami sveta je k dispozícií 95 údajov (obr. 1 až obr. 3) o podieli
odkanalizovania obyvateľstva verejnou kanalizáciou, kde Česká republika je na 32. (obr.
1) a Slovenská na 55. mieste z rebríčka (obr.
2), ktorý bol zostavený z dostupných údajov
OSN divízie pre štatistiku [22].
Odhaduje sa, že na svete dnes žije zhruba
2,6 miliardy ľudí žijúcich bez riadnej kanalizácie, ktorý musia každodennej riešiť základné hygienické problémy. Absencia vlastných
toaliet nie je pre veľkú skupinu ľudí ničím
nezvyčajným a riešenie tohto problému so
sebou prináša rôzne druhy znečisťovania
bezprostredného životného prostredia. Kvôli
nedostatočnému zásobovaniu vodou, absencii kanalizácie a nedostatku hygienických
zariadení, milióny ľudí ročne čelia úmrtiu.
Viac ako 2 milióny ľudí zomrú každý rok len
kvôli hnačke, pričom väčšina z nich sú deti
do piatich rokov života. Každý deň zomiera
približne 5000 detí na choroby spôsobené
hnačkou. Podľa niektorých odhadov až dve
tretiny nákladov na liečenie sa používajú na
liečbu súvisiacu s touto chorobou [7]. Zhruba
300 miliónov ľudí vo vyspelých krajinách
používa rovnaké množstvo vody na jedno spláchnutie, ako má mnoho ľudí v rozvojových
krajinách k dispozícii na celý deň.
Z vyššie uvedených dôvodov, vo vyspelých krajinách, medzi ktoré radíme aj Českú
a Slovenskú republiku, sa zdajú problémy
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Obr. 1. Krajiny s napojenosťou na VK od 100 % do 80 % (Česko 81,9 %) [22] (zdroj United
Nations Statistics)

Obr. 2. Krajiny s napojenosťou na VK od 80 % do 50 % (Slovensko 60,38 %) [22] (zdroj United
Nations Statistics)

Obr. 3. Krajiny s napojenosťou na VK menej ako 50 % [22] (zdroj United Nations Statistics)
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s kanalizáciou irelevantné. Vo Fínsku univerzita v Tampere združuje
vedcov z rôznych častí sveta, ktorí sa zaoberajú problematikou suchých záchodov, čím sa snažia riešiť problémy týkajúce sa základných
hygienických potrieb prevažne rozvojových krajín. Názory niektorých
odborníkov, zaoberajúcich sa problematikou suchých toaliet, sú na
kanalizáciu aj odmietavé, keďže mnohí kanalizačný systém považujú
za systém, ktorý síce rieši problémy miest, ale ktorý vo veľkom rozsahu
míňa pitnú vodu na účely splachovania a transportu znečistenia buď
na ČOV alebo priamo do recipientu, čo má aj dnes na mnohých miestach sveta za dôsledok druhotné znečistenie riek a jazier v dôsledku
znečisťovania odpadovými vodami z kanalizácie. Pre nás, „kanalizačníkov“, ktorí máme snahu odkanalizovať 100 % obyvateľov, je tento
fakt mierne šokujúci, ale na druhej strane nám kladie otázku, či je
možné reálne zabezpečiť až 100% odkanalizovanie. Z údajov na obr. 1
vidíme, že to možné je, ale je otázka ceny, za ktorú túto požiadavku
vieme uskutočniť. Otázkou ale stále zostáva, či to má reálny zmysel,
hlavne v oblastiach, ktoré nie sú obyvateľmi husto koncentrované, kde
sa ponúkajú práve riešenia tej vedeckej komunity, ktorá má s týmto
problémom reálne skúsenosti. Samozrejme na situáciu má vplyv
hlavne hustota osídlenia a ochrana životného prostredia a života ľudí,
ktorá s tým vždy úzko súvisí.

Súčasný stav odkanalizovania v súvislosti so záväzkami
voči EÚ

v aglomeráciách nad 2 000 EO je 816, čo predstavuje 28,0 % z celkového počtu obcí. Aglomerácie boli stanovené na základe pravidiel,
princípov a kritérií konzultovanými a odsúhlasenými EK, a to pri
aplikovaní environmentálnej, technickej a ekonomickej efektivity
pri zohľadnení základného cieľa RSV – realizovanými opatreniami
maximálnou možnou mierou prispieť k dobrému stavu vôd do roku
2015.
Celkové množstvo vyprodukovaného znečistenia v aglomerácii
pozostáva od pripojených obyvateľov, z občianskej vybavenosti, zo
služieb a priemyslu a od nepripojených obyvateľov, služieb a prípadne
priemyslu. V roku 2008 na Slovensku celkové množstvo vyprodukovaného znečistenia v aglomeráciách väčších ako 2 000 EO zodpovedalo
5 259 370 EO. Táto hodnota slúži ako základ pre posudzovanie stavu
v odvádzaní a čistení odpadových vôd.
Plnenie záväzkov SR v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd k 31. 12. 2008 sa týka 206 aglomerácií, pričom z toho je 68
vyhovujúcich a 138 nevyhovujúcich.
Potrebné finančné prostriedky sú zabezpečované zo štátneho rozpočtu a súčasne je významnou mierou využívaná pomoc z fondov
EÚ. V rámci predvstupovej pomoci to bol fond ISPA a potom štrukturálne fondy a Kohézny fond. Vláda SR pri schvaľovaní Národného
strategického referenčného rámca na roky 2007–2013 deklarovala,
že na riešenie prijatých záväzkov, v prípade nedostatku finančných
prostriedkov z fondov EÚ, vyčlení ďalšie potrebné prostriedky zo
štátneho rozpočtu.
Ministerstvo životného prostredia SR predložilo v roku 2011 materiál „Informácia o predbežnej analýze stavu plnenia záväzkov SR
v oblasti odvádzania a čistenia odpadových komunálnych vôd pre
aglomerácie k 31. 12. 2012“ na rokovanie vlády SR. Vláda predložený
materiál vzala na vedomie.
Pre komplexné riešenie problematiky odvádzania a čistenia odpadových vôd v SR je potrebné venovať pozornosť aj aglomeráciám pod
2 000 EO, ktoré majú k dispozícii tiež vybrané možnosti finančnej
pomoci, ako sú:
• Švajčiarsky finančný mechanizmus,
• podpora z Environmentálneho fondu,
• zo zdrojov Európskeho spoločenstva prichádzajú do úvahy aj
možnosti podpory v rámci ďalších programov pre roky 2007–2013
z Regionálneho operačného programu,
• z Národného strategického plánu rozvoja vidieka pre obdobie
2007–2013.

SR sa zaviazala plniť záväzky vyplývajúce zo vstupu SR do EÚ, ktoré
sú definované smernicou Rady 91/271/EHS, o čistení komunálnych
odpadových vôd, v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES. Prioritným cieľom
je zabezpečenie ochrany životného prostredia pred nepriaznivými
vplyvmi nečistených resp. nedostatočne čistených komunálnych
odpadových vôd, čo podmieňuje aj rast vodohospodárskej infraštruktúry obcí, miest a regiónov. Slovenská republika má v oblasti čistenia
komunálnych odpadových vôd súčasne záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (uvedené v bode
3., časti C. Kvalita vôd – uverejnené v Úradnom vestníku Európskej
únie z 23. 9. 2003) podľa ustanovení smernice Rady 91/271/EHS.
Vzhľadom na ekonomickú a faktickú náročnosť celého procesu boli
zadefinované prechodné obdobia, ktoré boli určené dňom 16. apríla
2003 pre oblasť verejných kanalizácií.
Na efektívne splnenie cieľov boli zadefinované aglomerácie, ktorých definícia v SR vychádza z ustanovení európskej a právnej úpravy
Slovenskej republiky. Pod aglomeráciou rozumieme oblasť, v ktorej
Stratégia odvádzania a čistenia odpadových vôd v SR
je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko koncentrovaná, že
je určená aj zákonom č. 442/2002 Z. z., o verejných vodovodoch
je opodstatnené zbierať a odvádzať z nej komunálne odpadové vody
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
do ČOV alebo na miesto ich spracovania a vypúšťania (podľa smerZ. z., o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších prednice Rady 91/271/EHS). Existencia (vymedzenie) aglomerácie nie
pisov, ktorý okrem iného ustanovuje práva a povinnosti fyzických
je závislá od existencie stokovej siete ani čistiarne odpadových vôd
osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných
(„Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive
vodovodov a verejných kanalizácií vrátane ich prípojok. Verejné
91/271/EEC“, 2007).
kanalizácie musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s poznatkami
V Českej republike bol pojem aglomerácie zadefinovaný naslestavu technického pokroku tak, aby negatívne neovplyvňovali životné
dovne: „Hranicu aglomerácie určujú hranice súčasne zastavaných
prostredie a bola zabezpečená dostatočná prevádzková kapacita pre
a zastaviteľných území, v ktorých je odpadová voda z hľadiska náklanepretržité odvádzanie a čistenie odpadových vôd od producentov pri
dov efektívne zhromažditelná. Ak sú dve alebo viac týchto území tak
všetkých štandardných miestnych klimatických podmienkach aj so
blízko, že z hľadiska nákladovej efektívnosti je výhodnejšie spoločné
zohľadnením sezónnych výkyvov v zaťažení a aby spĺňali požiadavky
riešenie, môže z nich byť stanovená jediná aglomerácia. Hranica
na vypúšťanie odpadových vôd.
aglomerácie nie je závislá na hranici správneho územia obce, na počte
súčasne zastavaných a zastaviteľných území obce a na technickom
Povinnosti vlastníka kanalizácie
riešení čistenia zhromažďovaných odpadových vôd. Hranice danej
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť plynulé a bezaglomerácie musia byť stanovené prípad od prípadu. Hranica aglomepečné odvádzanie odpadových vôd a ak má verejná kanalizácia vyburácie by mala byť určená od vzdialenosti (H) približne 200 metrov bez
dovanú čistiareň odpadových vôd, je povinný zabezpečiť aj čistenie
budov v oblasti so žiadnou alebo nižšou hustotou zástavby a zahŕňa
odpadových vôd.
súčasne zastavané a zastaviteľné územia a je splnené hľadisko náklaĎalej je povinný zabezpečiť, aby pri nakladaní s kalom vznikajúcom
dovej efektívnosti.“
pri čistení odpadových vôd nebolo ohrozené životné prostredie, aby
Podľa smernice Rady 91/271/EHS bolo vykonané hodnotenie plneverejné kanalizácie spĺňali technické požiadavky a rozvoj verejnej
nia záväzkov SR pre aglomerácie nad 2 000 EO [11]. Hodnotenie bolo
kanalizácie bol realizovaný v súlade so schváleným plánom rozvoja
vykonané podľa [12].
s ohľadom na ekologické aspekty alebo ekonomické možnosti. Vlastník
V SR je 2 410 aglomerácií, z toho aglomerácií pod 2 000 EO je 2 078.
verejnej kanalizácie je povinný do 30. 9. 2011 zabezpečiť vypracovanie
Veľkostná štruktúra aglomerácií nad 2 000 EO je uvedená v tab. 3.
Vo veľkostnej kategórii od 2 000 EO do
10 000 EO je vymedzených 276 aglome- Tab. 3. Členenie aglomerácii nad 2 000 EO v SR podľa veľkostných kategórií (stav k 31. 12.
rácií a nad 10 000 EO je vymedzených 80 2008)
aglomerácií. Čo sa týka počtu obcí, ktoré sú
Veľkostné kategórie
2 000 až
10 001 až
15 001 až
Spolu
súčasťou aglomerácií nad 2 000 EO, vo vzťahu
> 150 000 EO
aglomerácií
10 000 EO
15 000 EO
150 000 EO
> 2 000 EO
k celkovému počtu obcí v SR je situácia naslePočet EO
1 106 510
267 410
2 183 850
1 701 600
5 259 370
dovná – celkový počet obcí spolu s mestskými
Počet aglomerácií
276
21
54
5
356
časťami Bratislavy a Košíc je 2 929, počet obcí
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plánu obnovy verejnej kanalizácie najmenej Tab. 4. Celkové náklady odhadu finančných prostriedkov potrebných na dosiahnutie vyhona 10 rokov a samotnú obnovu verejnej vujúceho stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd v SR
kanalizácie v súlade s plánom obnovy začať
Veľkostné kategórie
2 000 až
10 001 až
15 001 až
> 150 000
do 30. 6. 2015. Vlastník verejnej kanalizácie
Spolu
aglomerácií
10 000 EO
15 000 EO
150 000 EO
EO
môže prevádzkovať verejnú kanalizáciu, len
Odhadované finančné
ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na
nároky na stokové siete
781,40
99,80
287,50
87,30
1 256,00
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie podľa
(mil. €)
zákona č. 442/2002 Z. z., v znení neskorších
Odhadované finančné
predpisov a podľa živnostenského zákona,
323,00
69,50
379,00
210,50
982,00
nároky na ČOV (mil. €)
inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa
Celkom
2 238,00
verejnej kanalizácie.
Z hľadiska strategických cieľov odvádzania
Realizácia kanalizačných stavieb z iných zdrojov výrazne neovplyvňuje
a čistenia odpadových vôd majú osobitný význam aj legislatívne
uvedenú finančnú bilanciu. Na splnenie záväzkov SR v aglomeráciách
predpisy ako stavebný zákon č. 50/1976 Zb., zákon č. 24/2006 Z. z.,
nad 2 000 EO je potrebné ešte investovať cca 1 240 mil. €.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších
predpisov, zákon č. 276/2001 Z. z., o regulácii v sieťových odvetviÚdaje potrebné pre elaboráciu dosiahnutých výsledkov
ach, v znení neskorších predpisov a zákon č. 369/1990 Zb., o obeca prognózu
nom zriadení, ktorý v § 4 ods. 1 písm. f) ustanovuje povinnosť obce
zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodoPre štatistické spracovanie a následnú analýzu a tvorbu prognózy je
vodu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
potrebné kompletizovať aj údaje v rámci republiky, ktoré sú podklaa vyprázdňovanie obsahu domových žúmp.
dom nielen pre vypracovanie správ, ale sú dôležité pre spracovanie
prognózy a použité pri koncepčnej tvorbe plánov obnovy. Pre zber
Investičná náročnosť
a správu údajov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je
v SR Ministerstvom životného prostredia poverený Výskumný ústav
Implementácia požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS je ekonovodného hospodárstva na základe ustanovení § 15 ods. 6 a § 16 ods. 6
micky veľmi náročná, jednak čo sa týka výstavby a rekonštrukcie
zákona č. 442/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia
stokových sietí, ako aj zabezpečenia adekvátneho čistenia odpadových
Slovenskej republiky č. 605/2005 Z. z., o podrobnostiach poskytovania
vôd na čistiarňach odpadových vôd. V podmienkach SR sú finančné
údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch
zdroje pre túto oblasť čerpané z nasledovných zdrojov: fondy EÚ,
a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. [1]
štátny rozpočet, Environmentálny fond, vlastné zdroje (obcí, resp.
Kanalizácie sú vo vlastníctve a/alebo v správe obcí, združenia miest
regionálnych vodárenských spoločností), úvery a pôžičky.
a obcí a vodárenských spoločností. Z hľadiska zberu údajov sú tieto
Za posledné roky bol v SR dosiahnutý výrazný pokrok v odvádzasubjekty povinné zasielať požadované údaje. Vodárenské spoločnosti
ní a čistení komunálnych odpadových vôd. V súčasnom období je
prevádzkujú 254 verejných kanalizácií v 701 obciach. Obce a iné
pozornosť sústredená na rekonštrukcie ČOV a v nevyhnutnej miere
organizácie (firmy) prevádzkujú 604 verejných kanalizácií.
aj stokových sietí a hlavne na výstavbu nových ČOV a stokových
Dodané údaje sa využívajú pri riešení koncepčných úloh, úloh
sietí. K 31. 12. 2008 bolo v súlade s článkom 3 smernice odvádzané
vodohospodárskeho rozvoja a ochrany životného prostredia, pre
znečistenie zodpovedajúce 4,013 mil. EO, čo predstavuje 76,31 %
rozhodovaciu činnosť, pre potrebu výstupov pre reportovacie povinz celkového množstva znečistenia vyprodukovaného v aglomeráciách
nosti vyplývajúce z jednotlivých smerníc EÚ, ŠÚ SR, pri spolupráci
nad 2 000 EO (ostáva ešte neodvedené znečistenia stokovou sieťou
s Úradom verejného zdravotníctva, Úradom pre reguláciu sieťových
od 1,246 mil. EO).
odvetví a tiež aj pre tvorbu Ročenky o vodohospodárskej a investičnej
Konkrétny výpočet finančných nákladov na dosiahnutie zhody so
výstavbe na Slovensku a ďalších súhrnných materiálov pre potreby
Smernicou pre jednotlivé aglomerácie väčšie ako 2 000 EO vychádzal
vlády Slovenskej republiky.
z nasledovných zásad:
a) stokové siete:
Regulačná politika a jej dopad na investičný rozvoj
– v aglomeráciách resp. v ich častiach, kde je vybudovaná stoková
Regulačná politika SR je vypracovávaná Radou pre reguláciu – nezásieť, sa považoval stav za vyhovujúci – bez nárokov na finančné
vislý kolektívny štátny orgán stratégie a riadenia regulácie v sieťových
prostriedky,
odvetviach – podľa § 8 ods. 2 a § 12 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z.,
– dobudovať stokovú sieť pre časti aglomerácií bez stokovej siete,
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých
– dobudovať stokovú sieť v častiach aglomerácií alebo aglomerázákonov, v znení neskorších predpisov.
ciách s nevhodnými individuálnymi systémami,
Regulačná politika na obdobie 2012–2016 ustanovuje postupy
– vybudovať stokovú sieť v aglomeráciách bez stokových sietí;
rady a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pri výkone regulácie
b) ČOV:
v sieťových odvetviach vo väzbe na platné všeobecne záväzné právne
– rekonštruovať ČOV s nevyhovujúcou úrovňou čistenia,
predpisy Slovenskej republiky a zohľadňuje aj zmeny a doplnenia
– dobudovať kapacity ČOV s nedostatočnou kapacitou,
vyplývajúce zo smerníc Európskeho parlamentu a Rady európskeho
– vybudovať nové ČOV v aglomeráciách bez čistenia odpadových
spoločenstva, ktorými sa transponuje legislatíva Európskej únie do
vôd;
právneho poriadku Slovenskej republiky. Rozhodujúcim cieľom,
c) technický a fyzický stav existujúcej infraštruktúry nebol zohľaktorý si rada vo svojej regulačnej politike stanovila, bolo dosiahnutie
dňovaný.
stability cenového vývoja a zabezpečenie návratnosti investícií a priNa základe vyššie uvedených zásad bol vykonaný výpočet pre
meraného zisku vo všetkých regulovaných oblastiach.
jednotlivé kraje SR, ktorý je sumarizovaný v tab. 4.
Situácia v doterajšom vývoji cien sa stabilizovala, tvorba cien
Orientačný výpočet nákladov potrebných na splnenie záväzkov SR
sa stala transparentnou a regulované subjekty mali a aj budú mať
voči EÚ bol vykonaný na základe kalkulácie nákladov pre infraštruktúru
zabezpečenú návratnosť investícií a primeraný zisk, pričom sú nútené
odvádzania a čistenia odpadových vôd podľa záverečnej správy štúdie
hospodáriť efektívne.
„Cost of the compliance for the implementation of the Urban Waste
Na dosiahnutie stanovených cieľov prijal Regulačný úrad príslušné
Water Treatment Directive – Náklady pre dosiahnutie zhody pri implevykonávacie právne predpisy, vytvárajúce transparentné a nediskrimentácii smernice o čistení komunálnych odpadových vôd“ [24].
minačné podmienky pre všetkých účastníkov trhu, čo je v súlade
Sumárne odhadované celkové náklady na dosiahnutie súladu v ods právom Európskej únie. Metóda „price cap“ s možnosťou medzivádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad
ročného inflačného rastu a uplatnenia faktora efektivity zabezpečila
2 000 EO možno očakávať na hodnote 2 238 mil. €. Rámcovým prestabilizáciu cien. Táto bude dominantnou metódou aj v novom regupočtom finančných potrieb na dosiahnutie zhody pre aglomerácie nad
lačnom období 2012–2016, pretože sa osvedčila a priniesla pozitívne
2 000 EO v SR podľa [24] predstavujú sumárne čiastku 2,24 mld. €
výsledky. (Price Cap – Cenový strop – je forma regulácie navrhnutá
(67,5 mld. Sk).
v roku 1980, definuje úroveň ceny, ktorú sú zákazníci aj dodávateľ
Objem finančných prostriedkov z fondov EÚ, vyčlenených v Opeochotní zaplatiť. Zvyšovanie ceny nad túto hranicu môže spôsobiť
račnom programe Životné prostredie pre operačný cieľ 1.2 Odvádzanie
pokles tržieb v dôsledku cenovej elasticity.)
a čistenie komunálnych odpad. vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
V oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáv prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,
ciou v cenovej regulácii bol navyše uplatňovaný faktor investičného
spolu so štátnym príspevkom a príspevkom žiadateľa je cca 1 000 mil. €.
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rozvoja na podporu výstavby kanalizačných Tab. 5. Priemerná cena vody v SR bez DPH – vývoj 2009–2011
sietí a čistiarní odpadových vôd v súlade
Priemerná cena vody
s požiadavkami Európskej únie, s cieľom
2009
2010
2011
v SR bez DPH (€/m3)
motivovať regulované subjekty k čerpaniu
nárast o
nárast o
nárast o
dotačných prostriedkov z fondov Európskej
únie, a tým k plneniu záväzkov v tejto oblaspitná voda
0,904
3,8 %
0,9526
5,4 %
0,9629
1,1 %
ti, ktoré sa Slovenská republika pri vstupe
odpadová voda
0,7901
6,1 %
0,8411
6,5 %
0,8787
4,5 %
zaviazala splniť do roku 2015.
Priemerná cena za výrobu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom v období 2009–2011 vzrástla o 6,5 %
Koncepčné požiadavky rekonštrukcie kanalizačných stavieb sú
a priemerná cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou
v hlavných princípoch totožné s koncepciou prípravy nových stokanalizáciou o 11,2 % – tab. 5. Ceny za odpadovú vodu rástli rýchlejkových sietí v aglomeráciách. Základnou východiskovou platformou
šie, a to najmä z dôvodu uplatnenia investičného faktora vo výpočte
rozhodovania je optimálne vymedzenie cieľa, ktorý má byť dosiahceny, ktorý predstavoval päťpercentný medziročný cenový rast.
nutý po ukončení rekonštrukcie, rozšírení a dobudovaní systému.
V súčasnosti je cenovo regulovaná dodávka pitnej vody v približne
Spresnenie koncepčného cieľa a vymedzenie záujmového územia
300 obciach a odvedenie a čistenie odpadovej vody v asi 250 obciach,
budúcej kanalizačnej sústavy, prijatie rozhodnutia, či kanalizačná
ktoré vlastnia, resp. zabezpečujú prevádzkovanie verejných vodosústava bude slúžiť len jednej aglomerácii alebo viacerým aglovodov alebo verejných kanalizácií. Ceny uplatňované významnými
meráciám, ujasnenie si priorít a časových horizontov, do ktorých
vodárenskými spoločnosťami sú vzhľadom na rozsah ich pôsobnosti
majú byť jednotlivé aglomerácie uvedené do prevádzky a navrhnúť
rozhodujúce.
spôsob odvádzania a čistenia odpadových vôd. Posúdiť vhodnosť
V novom regulačnom období sa ako najobjektívnejšia metóda javí
a dostupnosť recipienta, do ktorého majú byť vyčistené odpadové
metóda „price cap“, ktorá má pozitívny vplyv na zabezpečenie stabivody odvádzané, a ich vplyvu na recipient a životné prostredie.
lizácie cien vody, pričom eliminuje ich nárast z dôvodu uplatňovania
Stanoviť veľkosť aglomerácie a posúdiť predpoklady a scenáre ďalneprimeraných nákladov na výkon regulovanej činnosti. Zároveň táto
šieho rozširovania aglomerácie/aglomerácií a vybrať vhodný spôsob
metóda pri uplatnení možnosti medziročného inflačného rastu vrátane
odvádzania a čistenia odpadových vôd.
faktora efektivity a faktora investičného rozvoja umožňuje cenový
Zrekonštruované kanalizačné systémy po začlenení do širšieho
rast, ktorý je však podložený efektívnym vynakladaním získaných
hospodárenia s vodou sa stávajú jednou zo zložiek integrovaného
finančných prostriedkov na prevádzku, ako aj rozvoj vodárenskej
systému hospodárenia s vodou a ich parametre majú podporovať
infraštruktúry. Výšku ceny v ďalších rokoch regulačného obdobia
funkciu celého systému. Zrekonštruovaný systém musí spĺňať stanobude ovplyvňovať výška inflácie, ale najmä rozsah investícií do rozvené požiadavky a umožňovať dodatočné rozšírenie a modifikovanie
voja, resp. rekonštrukcie vodárenského majetku a využívanie kapacít
systému. Zrekonštruované kanalizačné systémy, spĺňajúce funkčné
vybudovaných vodovodov alebo čistiarní odpadových vôd [3].
požiadavky, napĺňajú základné všeobecné ciele (odvádzanie a čistene odpadových vôd bez ohrozenia verejného zdravia a bezpečnosti,
Rekonštrukcie stokových sietí
ohrozenia zdravia a bezpečnosti personálu, neprípustného narušenia
životného prostredia a trvale udržateľného rozvoja). Hlavné funkčné
Veľmi dôležitým faktorom v rámci prevádzkovania stokových sietí
požiadavky rekonštruovaných stokových sietí a ČOV sú: bezproblév obidvoch republikách je aj ich stavebný stav a s tým súvisiaca potremové odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku;
ba rekonštrukcie a obnovy stokových sietí. Pod pojmom rekonštrukcie
udržiavateľnosť (umožniť príslušnú činnosť vykonávať bezpečne, bez
rozumieme opatrenia na riešenie funkčných a prevádzkových problérizika a poskytnúť primeranú prístupnosť pre práce a priestor pre účemov v stokovej sieti alebo systéme kanalizačných potrubí vrátane ČOV,
ly údržby); ochrana povrchových recipientov; ochrana podzemných
ktoré menia pôvodné technické parametre už vybudovaných zariadení
vôd; zabránenie zápachu, toxickým, výbušným a korozívnym vplytak, aby boli splnené požiadavky bezproblémového odvádzania a čisvom; zabránenie hluku a vibráciám; optimálne používanie výrobkov
tenia odpadových vôd v aglomeráciách, ktoré sú determinované do
a materiálov: optimálne nároky na energiu; stavebná neporušenosť
činností: rekonštrukcia, renovácia, sanácia, výmena, obnova, údržba
a životnosť; zachovanie prietočnosti; vodotesnosť; neohrozenie
a lokálna oprava.
priľahlých stavieb a sietí; kvalita vtekajúcich vôd do systému (vylúV súčasnom období v SR prebiehajú rekonštrukcie hlavne čistiarčiť ohrozenie stavebných materiálov a funkcie objektov); vyčistenie
ní odpadových vôd. Rozhodujúca časť aglomerácií má do určitého
odpadových vôd na požadovanú úroveň.
stupňa vybudovanú stokovú sieť a ČOV. Dosiahnutie požadovaných
Pri splnení vyššie uvedených cieľov a záväzkov v oblasti odvádzania
cieľov sa nemôže zaobísť bez intenzívnejšej rekonštrukcie existujúcej
a čistenia odpadových vôd je problémom poddimenzovaný objem
kanalizačnej infraštruktúry.
finančných prostriedkov určených na ich napĺňanie. Vyskytujú sa
Pri napĺňaní cieľov v oblasti kanalizácií pojem rekonštrukcie zahŕňa
prípady nerešpektovania alebo len čiastočného napĺňania cieľových
opatrenia na riešenie funkčných a prevádzkových problémov v storiešení a uprednostňovania lokálnych riešení. Neochota alebo finančkovej sieti alebo v systéme kanalizačných potrubí vrátane ČOV, ktoré
ná neschopnosť investorov podieľať sa na financovaní tých častí kanamenia pôvodné technické parametre už vybudovaných zariadení tak,
lizačných systémov, ktoré vytvárajú, najmä pre budúcnosť, funkčný,
aby boli splnené požiadavky bezproblémového odvádzania a čistenia
prevádzkovo optimálny a environmentálne výhodný kanalizačný
odpadových vôd v aglomeráciách.
systém, sú podľa platných pravidiel čerpania finančných prostriedkov
V prípadoch, kedy rekonštrukcie existujúcich zariadení predstaneoprávnenými nákladmi.
vujú len časť budúcej infraštruktúry, parametre zrekonštruovaných
Problémom je realizácia nevhodných technických riešení (napr.
objektov musia korešpondovať s parametrami nových kanalizačných
individuálne systémy čistenia odpadových vôd v koncentrovaných
objektov schopných bezproblémovo zabezpečiť kladené požiadavky
častiach aglomerácií, nevhodná aplikácia tlakovej a podtlakovej kanana odvádzanie a čistenie odpadových vôd z aglomerácie.
lizácie atď.). Neopodstatnené predražovanie rekonštrukcií a stavieb,
V prípade, že jedna ČOV čistí vody z viacerých aglomerácií,
nedodržiavanie technologických postupov a neopodstatnená aplikácia
parametre rekonštruovanej ČOV musia vyhovovať požiadavkám na
lacných materiálov a technológií.
kvalitu vyčistených vôd pre najväčšiu aglomeráciu, respektíve na
Pre budúcu etapu rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadonajprísnejšie požiadavky čistenia odpadových vôd z predmetných
vých vôd a výstavbu novej infraštruktúry nepredpokladáme výrazné
aglomerácií. Zrekonštruované objekty majú mať vlastnosti (technické,
zmeny v cieľoch a prístupoch k požiadavkám na odkanalizovanie
technologické, prevádzkové, vlastnosti bezpečnosti, životnosti a pod.)
a kvalitu vyčistených odpadových vôd. Na odbornom seminári
nových objektov. Pri rekonštrukciách samozrejme môžu byť uplatnené
„Implementácia smerníc o pitnej a odpadovej vode v Slovenskej
rôzne vyššie menované postupy resp. ich kombinácie.
republike“, ktorý sa konal v dňoch 7.–8. júna 2011 vo VÚVH Bratislava
Základným a najčastejším dôvodom rekonštrukcie kanalizačných
ako súčasť aktivít Európskej komisie ( DG ENV) „Service Contract for
objektov je fakt, že sa zmenili všeobecné požiadavky na kanalizácie
the Support of Ensuring Safe Drinking Water and Sanitation including
(požiadavky na verejné zdravie, ochrana zdravia a bezpečnosť práce,
the implementation of the Drinking Water Directive 98/83/EC and the
ochrana životného prostredia, udržateľný rozvoj) a funkčné požiadavUrban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC“, pán Helmut
ky (ochrana pred zaplavením, udržiavateľnosť, ochrana povrchových
Bloch, zástupca EK, potvrdil, že sa v súčasnom období neuvažuje
a podzemných vôd, zabránenie nepriaznivých vplyvov stavby, neos novelizáciou smernice Rady 91/271/EHS, a teda v súčasnosti platné
hrozenie priľahlých stavieb a infraštruktúry, výkonové požiadavky,
požiadavky a zámery zostanú v platnosti aj v dohľadnej dobe.
požiadavky na účinnosť, stabilitu a efektivitu procesu...).
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SR disponuje dostatočným duševným potenciálom a dostupnosťou
technológií na realizáciu vytýčenej rekonštrukcie a dostavby chýbajúcej infraštruktúry. Kardinálnym problémom dosiahnutia vytýčených
cieľov je nedostatok finančných prostriedkov. na realizáciu rekonštrukcie a dostavby kanalizačnej infraštruktúry.

Záver
Súčasný stav odkanalizovania vo svetovom meradle dosahuje od
0 do 100 percent napojenia obyvateľstva v jednotlivých krajinách.
Zhruba 2,6 miliardy ľudí môže o kanalizácii len snívať a svoje problémy riešia rôznymi, pre ľudí vo vyspelých krajinách zrejme nie
veľmi prijateľnými, spôsobmi. Regióny Česka a Slovenska dosahujú
v oblasti napojenosti domov na verejnú kanalizáciu v priemere čísla
81,9 % a 60,38 %, čo nás vo svetom rebríčku radí medzi lepší priemer. V rokoch po r. 1989 sme v obidvoch republikách boli svedkami
kvantitatívneho aj kvalitatívneho rastu v oblasti odkanalizovania, čo
ale nestačí a hlavne v SR percento napojenosti na verejnú kanalizáciu
značne zaostáva za percentom napojenosti na verejný vodovod. Na
zlepšenie stavu je potrebný čas a nemalé finančné prostriedky, ktoré
sú v značnej miere dosiahnuteľné zo zdrojov EÚ. Nesmieme ale
zabúdať na jestvujúci stav kanalizácií, ktoré neustále starnú, a v obidvoch republikách môže nastať situácia, kedy kanalizácie budované
pred r. 1989 a po ňom dosiahnu úroveň svojej životnosti a z hľadiska
porúch a ich opráv bude problém túto situáciu efektívne riešiť vzhľadom na možnú kvantitatívnu náročnosť.
Ako liek sa javia plány obnovy, ktoré nútia vlastníkov sietí
k plánovanej obnove, ale zas za predpokladu dostatku finančných
a technických možností. Záverom je treba poznamenať, že majetok
tak vodovodov ako aj kanalizácií je v prevažnej miere zakopaný pod
zemou a je len veľmi ťažké odhadnúť jeho reálny stavebno-technický
stav. Ide o nehnuteľný majetok, ktorý nie je bežnou obchodovateľnou
komoditou. Ide o majetok, na ktorom je každodenne závislá životná
úroveň obyvateľov a ktorý je pre nás tak samozrejmý ako vzduch, ale
len do chvíle, pokiaľ je funkčný. Jeho finančná hodnota rastie okamžite
tam, kde sa stáva nefunkčným a kde bol doteraz samozrejmosťou.
Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/1079/12
riešenom na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva
na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.
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The contribution is based on the state of sewerage in the Czech
and Slovak Republic since 1989 and compares its progress to the
state, which includes comparison with the situation in the world.
As a basis for comparison were taken numbers of inhabitants living
in houses connected to public sewage system and waste water treatment plant. It is noted evaluation of obligations for the agglomeration
of SR over 2000 EO under Council Directive 91/271/EEC, which was
carried out by 2010. In the context of recovery plans is credited to
the possible risk of technical breakdown in the sewerage system if
the recovery plan will be not implemented from various, mainly
financial reasons. There is the method “price cap” which is used in
the system of price water price regulation in Slovakia.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března
2012. 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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Využití fluorescenčního
značení pro detekci
bakterií a kvasinek
v technické mikrobiologii
Jana Říhová Ambrožová
Klíčová slova
vitalita buněk – fluorescenční barvení – mikroskopie – technologická
mikrobiologie
Souhrn
Příspěvek informuje o možnosti využití fluorescenčního značení
pro detekci buněk bakterií a kvasinek a zjištění stavu jejich vitality a metabolické aktivity. Aplikace barviv v dodávaných kitech
(Molecular Probes) je velmi jednoduchá, rychlá a vykazuje vysokou
účinnost vizualizace fluorescenčního zabarvení pod fluorescenčním
nástavcem mikroskopu. Kity lze využít pro čisté kultury, přírodní
vzorky, sedimenty, nárosty a biofilmy. Barvicí metody nenahrazují
metody kultivační.
u

Úvod

na metabolismu buněk nebo integritě membrán. Obsahuje barvivo
SYTO®9, které fluorescenčně obarvuje nukleové kyseliny do zeleného
zabarvení, a barvivo propidium iodid, které je známé fluorescenčně
červeným zabarvením buněk. Barviva mají své specifické vlastnosti
a liší se schopností průniku do živých a nepoškozených buněk. Pokud
se barviva použijí každé samostatně, označí SYTO®9 všechny buňky
bakterií v suspenzi (tj. s poškozenou i nepoškozenou membránou),
zatímco propidium iodid proniká pouze dovnitř buněk, které jsou
poškozené. Při zjištění vitality buněk bakterií je vhodné použít směs
obou barviv, výsledkem je zelené zabarvení vitálních buněk bakterií
a červené zabarvení bakterií s poškozenými membránami (mrtvé
buňky). Při použití směsi barviv se vzorek pozoruje pod fluorescenčním nástavcem, jehož fluorescenční filtr umožňuje excitaci v oblasti
480/490 nm a emisi v oblasti 500/635 nm (pro SYTO® 9/propidium
iodid).
Před vlastním použití barviv je potřeba jejich rozmrazení na pokojovou teplotu a promíchání obsahu (vhodné je použití třepačky). Po
použití barviv se zásobní roztoky opět zamrazí. Fyziologický roztok
(0,85 %) je vhodné použít i pro promývání pelet, získaných při zahuštění kultury rostoucí v živném médiu obsahujícím např. pepton či
glukózu. Pokud se uvažuje o zjištění vitality buněk z rostoucích kultur
buněk v živném médiu, je vhodné provést vyčištění buněk od živného
média. Doporučuje se centrifugace 1 ml suspenze buněk při otáčkách
10 000× po dobu 10 až 15 minut. Poté slití supernatantu a vyčištění
buněk od možného obsahu glukózy či jiných látek opětovnou centrifugací promíchané suspenze doplněné do 1 ml fyziologickým roztokem.
Používání fosfátového pufru není vhodné. Taktéž vysoké koncentrace glukózy mohou inhibovat proces barvení. Stejné objemy složky
A (SYTO®9) a složky B (propidium iodid) se převedou do eppendorf
zkumavky, důkladně se promíchají v třepačce. K vlastnímu barvení
se použije 3 µl směsi A:B (1:1) na 1 ml bakteriální suspenze (vzorku).
Doporučuje se inkubace vzorku s aplikovanou barvou v temnu při
laboratorní teplotě po dobu 15 minut. Následuje mikroskopování.
Vzorek lze aplikovat přímo na podložní sklo. Na mikroskopické
podložní sklo se aplikuje 5 µl obarvené suspenze a přiloží se krycí
sklo o velikosti 18 mm × 18 mm. Vzorek se pozoruje pod fluorescenčním nástavcem, jehož fluorescenční filtr umožňuje excitaci v oblasti

V technické mikrobiologii se často setkáváme s případy, kdy je
nutná rychlá identifikace neznámého vzorku mikroskopickou analýzou a předpokládá se výskyt buněk bakterií. Pokud nejsou bakterie
viditelné v upraveném a zahuštěném vzorku, popř. ruší jejich zjištění přítomnost partikulí či samotné okolí buněk znemožňuje jejich
detekci, nastoupí barvicí anebo kultivační metody. Pokud použijeme
klasický světelný mikroskop, budeme obtížně pozorovat buňky bakterií a velmi těžko zjistíme jejich stav, tj. zda jsou v živém metabolizujícím stavu, anebo jsou poškozené a lze je
považovat za mrtvé. Kultivačním stanovením
sice zjistíme po několika dnech přítomnost či
nepřítomnost kultivovatelných bakterií, ale
už se nejedná o rychlou analýzu vzorku a zjištění stavu pozorovaných buněk. U barvicích
metod je nutné přemýšlet nad tím, co vlastně
chceme barvit, a pak uvažovat i o tom, že
aplikací barviv bakterie znehybníme a většinou pomalu a jistě je usmrtíme. V takových
případech se doporučuje použití sady barviv,
která jsou určená pro fluorescenční značení.
Účinné a dostupné jsou kity fy Molecular
Probes, kterými se zjistí nejen přítomnost
bakterií ve vzorku, ale současně je možné
i rozlišení živých buněk od mrtvých. Velkou Obr. 1. Obrázek vlevo: Buňky bakterií (Bacillus subtilis) pod fluorescenčním nástavcem při
výhodou těchto kitů je jejich rychlá aplika- 40× zvětšení mikroskopu, při aplikaci směsi A:B (1:1), zelené zabarvení signalizuje živé buňky,
ce a vizualizace fluorescenčních produktů červené zabarvení signalizuje mrtvé buňky. Obrázek vpravo: Buňky bakterií (Bacillus subtilis)
(povrchové značení, značení intracelulárních pod fluorescenčním nástavcem při 100× zvětšení mikroskopu, při aplikaci směsi A:B (1:1),
organel apod.). Kity lze aplikovat ke vzorkům zelené zabarvení signalizuje živé buňky, červené zabarvení signalizuje mrtvé buňky
čistých či směsných kultur (např. z exponenciálně rostoucích kultivací), viz obr. 1,
přírodním vzorkům (viz obr. 2), sedimentům,
biofilmům (viz obr. 2) a nárostům. Vhodná je
i aplikace ke vzorkům obsahujícím sraženiny železa, vláknité bakterie obklopující se
inkrustovanými slizovými pochvami, u kterých není jisté, zda se jedná o živé/mrtvé buňky a nebo jen částice abiosestonu (viz obr. 3).
Existují i kity, kterými se zjistí metabolická
aktivita buněk kvasinek, viz obr. 4–6.

Zjištění vitality bakteriálních buněk
Pro zjištění přítomnosti a vitality buněk
bakterií se doporučuje kit, jehož obchodní
název je LIVE/DEAD® BacLightTM Bacterial
Viability Kit (Molecular Probes, L-7012). Kit
kombinuje dvě barvicí složky, určené pro
zjištění vitality buněk bakterií a založené
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Obr. 2. Obrázek vlevo: Buňky bakterií v biofilmu pod fluorescenčním nástavcem při 60×
zvětšení mikroskopu, při aplikaci směsi A:B (1:1), zelené zabarvení signalizuje živé buňky,
červené zabarvení signalizuje mrtvé buňky. Obrázek vpravo: Vlákno živé a metabolizující
bakterie ze vzorku povrchové vody
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480/490 nm a emisi v oblasti 500/635 nm (pro
SYTO® 9/propidium iodid).
Vzorek lze aplikovat na membránu či filtr.
Preparát lze připravit i tak, že se definovaný
objem již obarvené bakteriální suspenze či
vzorku (nejméně 100 µl) filtruje nízkým podtlakem (-17 až -20 kPa, ruční vakuová pumpa
s manometrem) skrze černé polykarbonátové
filtry s velikostí pórů 0,2 µm. Polykarbonátový
filtr se přenese na podložní sklo, jeho povrch
(v místě, kde je zachycený podíl vzorku) se
zakápne kapkou oleje BacLight mounting
oil (složka C), který slouží proti vysvěcování
fluorochromů, a následně se přiloží krycí sklo
o velikosti 18 mm × 18 mm. Výhodou použití
filtru je dosažení poměrné stability vzorku
(zamezení pohybu bakterií) a tím i možnost
přímého počítání pod mikroskopem, navíc
eliminuje některé negativní vlivy prostředí
(okolí a fluorescenci částic) a použitého
podkladu.

Obr. 3. Obrázek vlevo: Vlákna železitých bakterií (Leptothrix ochraceae) pod světelným
mikroskopem při 40× zvětšení mikroskopu. Obrázek vpravo: Vlákna železitých bakterií
(Leptothrix ochraceae) pod fluorescenčním nástavcem při aplikaci směsi A:B (1:1), zelené
zabarvení signalizuje živé buňky, červené zabarvení signalizuje mrtvé buňky

Zjištění vitality buněk kvasinek
Pro zjištění přítomnosti a vitality buněk
kvasinek se doporučuje kit, jehož obchodní
název je LIVE/DEAD® Yeast Viability Kit
(Molecular Probes, L-7009). Kit kombinuje
dvě barvicí složky, určené pro zjištění metabolické aktivity buněk kvasinek. Obsahuje
barvivo FUN®1, které lze použít samostatně
a při jehož aplikaci jsou označeny oranžovo‑červeně nebo žluto-oranžově pouze
metabolicky aktivní buňky kvasinek (zejm.
cylindrické intravakuolární struktury o velikosti 0,5 až 0,7 µm), mrtvé buňky či buňky Obr. 4. Obrázek vlevo: Buňky kvasinek pod světelným mikroskopem. Obrázek vpravo:
®
s porušenou membránou vykazují extrém- Buňky kvasinek pod fluorescenčním nástavcem při aplikaci FUN 1, žluto-zelené zabarvení
ně difuzní a jasné zeleno-žluté zabarvení. signalizuje mrtvé buňky, žluto-oranžové body uvnitř buněk signalizují přítomnost metabolicky
Výhodné a efektivní využití má při epiflu- aktivních intracelulárních vakuolárních struktur
orescenční mikroskopii. Rozlišení vitality
a metabolické aktivity buněk během několika
minut (po doporučené inkubaci). Dalším
barvivem v dodávané sadě je Calcofluor
White M2R, které modře obarví okraje buněk
metabolicky aktivních kvasinek. Při barvení
kvasinek není nutné používat obě barviva
současně, pro rozlišení vitality buněk zcela
postačuje použití FUN®1. Při použití směsi
barviv se vzorek pozoruje pod fluorescenčním
nástavcem, který se používá při barvení DAPI
(UV oblast), při použití FUN®1 se používá
fluorescenční filtr umožňující excitaci/emisi
v oblasti 480/≥530 nm.
Před vlastním použitím barviv je potřeba
jejich rozmrazení na pokojovou teplotu a pro- Obr. 5. Obrázek vlevo: Buňky kvasinek pod fluorescenčním nástavcem při aplikaci
míchání obsahu (na třepačce se doporučuje FUN®1, žluto-oranžové zabarvení cylindrických intravakuolárních struktur signalizuje
10 000× otáček po dobu 3 minuty). Po použi- živé metabolizující buňky (buňka kvasinky v zakroužkované oblasti), oranžovo-červené
tí barviv se zásobní roztoky opět zamrazí. zabarvení signalizuje živé metabolizující buňky. Obrázek vpravo: Buňky kvasinek pod
K ředění a přípravě suspenzí se doporučuje fluorescenčním nástavcem při aplikaci FUN®1, žluto-zelené zabarvení signalizuje mrtvé
používat eppendorf zkumavky a 10mM Na- buňky, živé a metabolizující buňky mají celkové oranžovo-červené zabarvení či částečně
HEPES, který je vhodné použít i pro promý- obarvené intravakuolární struktury do žluto-oranžového odstínu
vání pelet, získaných při zahuštění kultury
rostoucí v živném médiu obsahujícím pepton
aplikovaného vzorku připadá 0,5 µl barviva. Následuje mikroskopická
či glukózu. Pokud se uvažuje o zjištění vitality buněk z rostoucích
analýza.
kultur kvasinek v živném médiu, je vhodné provést vyčištění buněk
Na mikroskopické podložní sklo se aplikuje 5 µl obarvené suspenze
od živného média. Doporučuje se centrifugace 1 ml suspenze buněk
a přiloží se krycí sklo o velikosti 18 mm × 18 mm. Při použití FUN®1 se
při otáčkách 10 000× po dobu 10 až 15 minut. Poté slití supernatantu
pozoruje vzorek pod fluorescenčním nástavcem, jehož fluorescenční
a vyčištění buněk od možného obsahu glukózy či jiných látek opěfiltr umožňuje excitaci v oblasti 480 nm a emisi v oblasti ≥530 nm. Při
tovnou centrifugací promíchané suspenze doplněné do 1 ml 10mM
použití Calcofluor White M2R se pozoruje vzorek pod stejným typem
Na-HEPES. Používání fosfátového pufru není vhodné. Taktéž vysoké
nástavce, jako v případě barvení DAPI, tj. v UV oblasti.
koncentrace glukózy mohou inhibovat proces barvení.
K vlastnímu barvení se použije 100 µl 200µM FUN®1 a 100 µl
Závěr
suspenze buněk kvasinek (vzorku s kvasinkami). Doporučuje se
O existenci a dostupnosti jednoduchých metod mikroskopické ideninkubace vzorku s aplikovanou barvou v termostatu při teplotě 30 °C
tifikace vitality a metabolické aktivity buněk není často technickému
po dobu 30 minut (možné je využití teploty 36 °C po dobu 15 minut).
mikrobiologovi nic známo. Přitom tyto metody existují a jsou vhodné
Při úvaze aplikace Calcofluor White M2R se doporučuje jeho koncenpro rychlou identifikaci a detekci pod fluorescenčním nástavcem
trace v konečném množství aplikovaného vzorku 25 µM. Na 100 µl
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mikroskopu. V článku prezentované a v laboratoři testované kity LIVE/DEAD® BacLightTM
Bacterial Viability Kit (Molecular Probes,
L-7012) a LIVE/DEAD® Yeast Viability Kit
(Molecular Probes, L-7009) je vhodné použít
na vzorky povrchových vod, odpadních vod,
sedimentů, nárostů, biofilmů či čisté kultury.
Vždy je nutné uvažovat i o vhodné úpravě
a případném vyčištění vzorku před jeho mikroskopickou analýzou.

Použitá literatura

K napsání článku byly použity aplikační
protokoly fy Molecular Probes (www.probes.com) a zkušenosti při aplikaci metody
v laboratoři ÚTVP VŠCHT Praha na různých
typech vzorků (aplikační protokoly byly
modifikovány).
Poděkování: Vypracováno v rámci grantového projektu MŠMT 6046137308.

Obr. 6. Obrázek vlevo: Buňka kvasinky pod fluorescenčním nástavcem při aplikaci FUN®1
a Calcofluor, okraj buňky metabolicky aktivní kvasinky obarvený Calcofluor White M2R
do modra. Pozorováno při stažení UV filtru a převaze viditelného spektra světelného
mikroskopu. Obrázek vpravo: Buňka kvasinky pod fluorescenčním nástavcem s filtrem
pracujícím v UV oblasti, okraj buňky metabolicky aktivní kvasinky obarvený Calcofluor
White M2R do modra

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí
Technická 3
166 28 Praha 6
tel.: 220 445 123
e-mail: jana.ambrozova@vscht.cz

Fluorescence labelling used for the bacteria and yeasts detection in technical microbiology (Říhová Ambrožová, J.)
Key words
cells viability – metabolic activity – fluorescence labelling – microscopy
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Ing. Zdeněk Starý
osmdesátníkem
Ing. Zdeněk Starý se narodil
20. listopadu 1931 v České Třebové. Studia na vysoké škole
ekonomické v Praze ukončil
v roce 1956.
První zaměstnání po absolutoriu VŠE bylo ve Státní bance
československé v Praze. Avšak
již po dvou měsících odchází
a svůj celý profesní život váže
s odvětvím vodního hospodářství. Již v létě r. 1956 nastupuje
do organizace Vodohospodářské a rozvojové
středisko Praha, do funkce pracovníka pro
plánování a rozpočtové záležitosti. Této specializaci zůstává věrný ve všech nástupnických
organizacích, ve všech následujících postech.
Koncem roku 1959 je jmenován do funkce
vedoucího oddělení technicko-ekonomického
plánování Ředitelství vodohospodářských
děl. V té době a v té funkci se podílí na realizaci významných vodohospodářských děl
– Orlík, Lipno, Vír, Nechranice a dalších,
neméně významných hydrotechnických
staveb vodovodů a kanalizací. Ve své funkci
vždy spolupracuje s významnými vodohospodářskými odborníky.
Koncem roku 1960 přechází na tehdejší
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního
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The information about potential usage of fluorescence labelling
for the bacteria cells and yeasts detection and the detection of their
vitality, viability and metabolite activity is described in paper.
Application of dyes in supplied kits (Molecular Probes) is very simple, easy, quick and is specified by high efficiency of intensity the
fluorescence dyes under microscope fluorescence lamp. Kits can be
used for pure cell cultures, nature samples, sediments, periphytons
and biofilms. The fluorescence methods do not replace the cultivation methods.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

hospodářství, kde byl
pověřen vedením plánovacího oddělení v odboru ekonomiky vodního
hospodářství. Podílí se na
práci v odborných komisích, které připravují nové
principy plánování a řízení odvětví vodního hospodářství.
Následně, od r. 1967,
byl jmenován do funkce
ředitele ekonomického
a obchodního úseku na
Ředitelství vodních toků.
V této funkci se podílel
zejména na formování podniků povodí v celé
jejich struktuře. Výraznou pozornost věnuje
koncepčním otázkám na úseku ekonomického
řízení, cenové politice a odběratelsko-dodavatelským vztahům.
Začátkem r. 1971 byl jmenován vedoucím
odboru vodních toků na Ministerstvu lesního
a vodního hospodářství a následně se stal
ředitelem odboru ekonomiky vodního hospodářství. V této funkci setrvává až do poloviny
r. 1988 a spolupracuje na řadě koncepčních
materiálů, které měly prohloubit a modernizovat rozvojové procesy v odvětví vodního
hospodářství.
Po reorganizaci státních orgánů v r. 1988
byl jmenován ředitelem odboru souhrnného
plánu a ekonomických informací Ministerstva

lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu.
Ředitelem odboru ekonomiky a fondů
a následně i (od 1. 8. 1990) náměstkem
ministra životního prostředí byl jmenován na
nově koncipovaném rezortu – Ministerstvu
životního prostředí. V této funkci setrval do
konce 1. čtvrtletí r. 1991.
V letech 1991–1993 zastával funkci prvního
ředitele Státního fondu životního prostředí
ČR nad jehož kolébkou stál a jehož odborné
formování spoluvytvářel. A že byla idea zrození této organizace správná a možná v té době
i nadčasová, se potvrzuje dodnes.
Z funkce poradce ministra životního
prostředí odešel Ing. Starý v roce 1995 do
důchodu. Přesto však ruce v klín nesložil
a problematice vodního hospodářství zůstává
věrný. Byl členem dozorčí rady VHOS a.s.,
Moravská Třebová, externím pracovníkem
firmy AQUATIS a.s., Brno a v současné době
je členem představenstva VRV a.s., Praha.
Z výše uvedeného je patrné, že se celý
profesní život ing. Starého váže k vodě,
k vodnímu hospodářství a životnímu prostředí vůbec. Nezbývá než oslavenci, který se
mimochodem stále těší velmi dobrému, záviděníhodnému duševnímu zdraví, popřát toto
i do nadcházejících let a společně se s ním
těšit i na následující „kulaté“ výročí.
Ing. Hana Vydrová
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Pístová a mobilní samonasávací
čerpadla BBA Pumps
Nizozemská rodinná firma BBA Pumps je představitelem spíše
menšího, ale pro zákazníka velmi zajímavého a vstřícného výrobce
čerpadel s bohatou zkušeností z náročného a specifického nizozemského trhu (2/3 území leží pod hladinou moře). Veškerá produkce
vzniká ve výrobním závodu v Holandsku a v České republice.
Výrobní program této společnosti zahrnuje především pístová
a mobilní samonasávací čerpadla.
Vzhledem ke struktuře zákazníků a použití těchto čerpadel je
u všech modelů kladen důraz na odolnost, dlouhou životnost a nízké
provozní náklady. Ze stejných důvodů je u čerpacích agregátů použito
minimum elektroniky.

Výrobní program:
Samonasávací čerpadla
Výrobní řada BA
Jednostupňová odstředivá čerpadla zesílené konstrukce s velkou
průchodností oběžného kola. Součástí čerpadla/agregátu je dvojité
výkonné membránové evakuační čerpadlo poháněné ozubeným
řemenem.
Mechanická ucpávka chlazená a mazaná olejem, umožňuje i dlouhý
suchoběh.
Čerpadla jsou dodávána buď s elektrickým, nebo dieselovým
motorem.
Instalace na kolovém podvozku nebo pevném rámu.
Typ použitého motoru závisí na přání zákazníka, běžně jsou dodávány motory Perkins, Caterpillar, Deutz, Volvo atd.
Agregáty mohou být instalovány ve zvukově izolované skříni, která
snižuje hlučnost na 54 dB(A).
Spouštění čerpadla je zcela automatické.
Čerpané množství od 20 do 10 000 m3/hod.
Dopravní výška do 180 m.

Pístová čerpadla
Výrobní řada PT
Nízkootáčková dvojpístová dvojčinná čerpadla.
Pohon elektromotorem nebo spalovacím
motorem. Agregáty
mohou být instalovány ve zvukově izolované skříni, která
snižuje hlučnost až na
49 dB(A).
Čerpané množství od
30 do 190 m3/hod.
Dopravní výška do
30 m.
Výrobní řada B
Jednostupňové samonasávací čerpadlo s vířivým kolem.
Krátký suchoběh umožňuje mechanická ucpávka chlazená a mazaná tukem.

Pístová čerpadla jsou dodávána pro trvalé odčerpávání podzemní
vody (nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 365 dní v roce), čerpadla
samonasávací pak zejména pro odčerpávání vody ze stavebních
jam, kanalizací atd. během výstavby nejrůznějších objektů. Největší
procento samonasávacích čerpadel je dodáváno do půjčoven, kde
je požadavek na trvanlivost, odolnost a snadný provoz logickou
nutností.
Naše firma, zastupující firmu BBA Pumps v České a Slovenské
republice, dodala koncem roku 2011 čtyři kusy samonasávacích
čerpadel typ BA300 se šestiválcovými motory Perkins a celkovou
kapacitou 1500 l/s do Moravičan v rámci projektu zajištění protipovodňové ochrany obce.
Produkty firmy BBA Pumps doplňují náš prodejní sortiment čerpadel, který tvoří výrobky koncernu XYLEM (dříve ITT Vogel, Goulds
Pumps, Lowara), seepex, Grundfos-Alldos, a Kirloskar.

Široká nabídka materiálového provedení čerpadla umožňuje jeho
použití na širokou škálu médií.
Čerpadla jsou dodávána buď s elektrickým, nebo dieselovým
motorem.
Agregáty s elektromotorem jsou k dispozici také s ATEX certifikátem.
Instalace na kolovém
podvozku nebo pevném rámu.
Typ použitého mo
toru závisí na přání
zákazníka, běžně jsou
dodávány motory Perkins nebo Deutz.
Agregáty mohou být
instalovány ve zvukově
izolované skříni, která
snižuje hlučnost na
54 dB(A).
Spouštění čerpadla je zcela automatické.
Čerpané množství od 5 do 1300 m3/hod.
Dopravní výška do 70 m.
Výrobní řada BV
Jednostupňová odstředivá čerpadla zesílené konstrukce pro čerpání
abrazivních médií, jako např. bentonit. Součástí čerpadla/agregátu je
dvojité výkonné membránové evakuační čerpadlo poháněné ozubeným řemenem.
Mechanická ucpávka je chlazená a mazaná olejem, což umožňuje
i dlouhý suchoběh.
Čerpadla jsou dodávána buď s elektrickým, nebo dieselovým
motorem.
Instalace na kolovém podvozku nebo pevném rámu.
Typ použitého motoru závisí na přání zákazníka, běžně jsou dodávány motory Perkins, Caterpillar, Deutz, Volvo atd.
Agregáty mohou být instalovány ve zvukově izolované skříni, která
snižuje hlučnost na 54 dB(A).
Spouštění čerpadla je zcela automatické.
Čerpané množství od 80 do 350 m3/hod.
Dopravní výška do 26 m.
Ing. Jaromír Halamíček
DISA v.o.s.
Barvy 784/1
638 00 Brno
www.disa.cz, info@disa.cz
tel.: 545 223 043
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Trendy v používání kanalizačního
potrubí
Článek K. Franka v čísle 3/2011 časopisu Sovak udává, že v provozovaných kanalizačních stokách v České republice je dnes již 27,0 %
plastových potrubí.
Protože jde o hodnocení celé existující kanalizační sítě, je v přehledu zahrnuta podstatná část potrubí z doby, kdy se plasty ještě
nepoužívaly. Z toho vyplývá, že převážná většina nově budovaných
kanalizací u nás je z plastu. Tento všeobecný trend je signalizován
rostoucím trhem plastových potrubí ve světě i tuzemsku.
O oblibě plastových potrubí rozhodují výhodné vlastnosti plastů, mezi něž patří pružnost, ekologická spolehlivost a prakticky
bezúdržbový provoz. V takzvané SMP studii provedené nezávislou
mezinárodní komisí na existujících kanalizačních stokách v Německu, Holandsku a Švédsku je dokázáno, že flexibilní potrubí je daleko méně náchylné ke ztrátě soudržnosti při extrémním zatížení.
Relativní poddajnost plastů pomáhá rozkládat nepříznivá zatížení,
naopak přetížení tuhých trub vede ke koncentraci napětí ve stěně,
jež se často projeví lomy, zhroucením trub a netěsnostmi. Podle SMP
studie je ekologický dopad průměrného úseku flexibilního potrubí na
životní prostředí, způsobený infiltrací nebo úniky, jen 15 % (méně

než jedna šestina) hodnoty pro stávající tuhé potrubní systémy.
Navíc, flexibilní potrubní systémy mají v průměru pouze 20% (pouze
pětinový) výskyt závad v porovnání s tuhými potrubními systémy.
(SMP studii v češtině najdete na www.adpp.cz, zkrácený výklad
například na www.pipelife.cz /často kladené otázky/).

Potrubí se strukturovanou trubní stěnou
Na českém trhu plastových kanalizačních potrubí jsou vidět dva
základní směry: Prvním je nákup co nejlevnějšího potrubí, bez ohledu
na vhodnost pro dané použití a často i bez ohledu na jeho kvalitu nebo
poskytované záruky. Tomu nyní bohužel nahrává i současná neutěšená ekonomická situace, která vede mnohdy ke zlevňování zakázek
na úkor kvality. Zákazníci tohoto typu sahají k úsporným trubním
konstrukcím se strukturovanou trubní stěnou.
Hlavním důvodem vzniku strukturovaných trubních systémů bylo
snížení ceny. Všechna tato levná potrubí mají sice hladký vnitřní
povrch, ale v konstrukci stěny se uplatňuje úsporná struktura, někdy
v podobě pěny, jindy v podobě dutinek, nejčastěji však v podobě
vnější profilace – dutých či plných žeber nejrůznějšího tvaru, šířky
a výšky – čímž se dosáhne výrazně nižší hmotnosti potrubí a tím
i jeho nižší ceny.
Především vnější žebrování je velmi lákavé, protože při úspoře
materiálu zabezpečuje dostatečnou kruhovou tuhost potrubí. Ať už
jde o žebra dutá (to jsou tzv. korugované trubky), žebra plná nebo
navíjená, je daní za takovouto úsporu nižší odolnost vůči poškození a snížená úroveň bezpečnosti. Velmi výrazný je pokles podélné
tuhosti trubek, a to nejen ve srovnání s plnohodnotnými trubkami
plnostěnnými, ale dokonce i s úspornými hladkými trubkami, které
mají pěnovou strukturu uvnitř poměrně silné stěny. Při problémech
s podložím, ať už způsobených geologickými faktory nebo ledabylou
pokládkou, se potrubí s mezerami mezi žebry začne chovat jako
„harmonika“. Sice při poklesech nepraská a nevylamují se hrdla jako
u potrubí tuhých (viz SMP), ale může dojít k problémům se změnami
spádu (protispády), případně s tvorbou prohlubní, kde se usazují
pevné podíly. Tento typ trubek je většinou opatřen těsněním v koncových drážkách trubky. Těsnění tak na rozdíl od trubek hladkých
není chráněno proti vlivu UV záření, znečištění ani poškození při
transportu nebo spojování.

Státní norma ČSN EN 13 476
Výroba všech plastových trubek se strukturou se řídí jednotnou
normou ČSN EN 13 476. Tato norma platí pro trubky z PVC, PP i PE,
a to jak pro trubky hladké s pěnovou strukturou uvnitř stěny, tak pro
trubky s jakýmkoliv žebrováním.
Díl 3 uvedené normy platí pro trubky s vnější strukturou, a jednoznačně stanoví rovnost parametrů všech vně profilovaných trubek,
viz reprodukce části normy. Totéž definuje i německá DIN 16 961
(podle pravidel EU je obsahově podřízena EN 13 476), podle níž je
vyráběna část trubek, dodávaných na náš trh.
Častým, poměrně hrubým omylem projektantů, provozovatelů
a dokonce i některých odborných institucí je skutečnost, že požadují,
popř. předepisují výhradně trubky s plným, jindy zase výhradně
s dutým žebrem, což je porušením pravidel hospodářské soutěže.
Pokud je dodavatelem žebrovaného systému renomovaný výrobce,
způsobí tato preference jedině to, že se do země pokládá potrubí
parametricky naprosto identické s potrubím, které je mnohdy
„nepovoleno“ (korugované potrubí), nicméně takovéto potrubí je
výrazně levnější. Na druhé straně je ovšem potřeba kvalitu korugovaných potrubních systémů pečlivě monitorovat, poněvadž se
na českém trhu snaží uplatnit i dodavatelé méně kvalitních a proto
cenově ještě lákavějších potrubí.

Plnostěnná kanalizační potrubí

Obrázek – Typické příklady konstrukce typu B
Reprodukce bodu 5.1.1 z ČSN EN 13 476-3

Normy ČSN jsou citované a uveřejněné se souhlasem ÚNMZ. Plné aktuální
znění je dostupné v citovaných normách ČSN, které jsou dostupné
v Informačním centru ÚNMZ, nebo prostřednictvím ČSN Online (http://
csnonlinefirmy.unmz.cz/ nebo http://csnonline.unmz.cz/).
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Většina zodpovědných provozovatelů ovšem nepotřebuje ušetřit
jednorázově, ale hodlá trvale vydělávat peníze, proto jim záleží na
celkových provozních nákladech sítí. Správní hospodáři požadují,
aby potrubí bylo maximálně spolehlivé po celou dobu života a nebylo
nutno utrácet peníze za opravy. Uvědomělejší investoři berou v potaz
také ekologické vlivy poškozených a netěsných potrubí. Vědí, že
podmínky v zemině se na délce desítek či stovek metrů mohou velmi podstatně lišit, že v zemi působí vlivy geologické i vlivy lidské
činnosti (mění se zatížení dopravou, přistupují dynamické rázy od
těžkých kamionů, ani samotná pokládka potrubí nemusí být všude
perfektní) atd. Uvědomují si potřebu rezervy také pro nepříznivé
složení odpadních vod (agresivní čisticí přípravky a chemické příměsi,
silně zvýšený obsah abrazivních částic). Vyžadují zkrátka vysokou
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bezpečnost, a jsou za ni ochotni při nákupu trubek přiměřeně zaplatit
– nákupní cena potrubí tvoří totiž zhruba jen 10 % ceny stavby. Například Pražské standardy povolují pouze plnostěnná plastová potrubí
s kruhovou tuhostí vyšší než SN 12.
Kvalitní plnostěnné trubky z plastu lze bez nadsázky označit za
produkt, nabízející v současné době nejvyšší dosažitelnou životnost
a spolehlivost.

Návrat k PVC
Snaha o úspory je reflektována dalším trendem – postupným
návratem k plnostěnnému potrubí z PVC. Důvodem je léty potvrzená spolehlivost PVC, především však jeho velmi dobré mechanické vlastnosti. PVC má totiž ze všech tří běžně používaných
„kanalizačních“ plastů (PVC, PP, PE) nejvyšší pevnostní modul
a nejlepší tvarovou stálost. Pro dosažení stejné kruhové tuhosti tedy
stačí méně materiálu než u polypropylénového a daleko méně než
u polyetylénového potrubí. Tvrdý polyvinylchlorid je také odolnější
proti vtlačení kamene do stěny trubky. Poměrně málo firem zvládá
výrobu hrdel na plnostěnných PP trubkách o vyšší kruhové tuhosti.
U PVC je tvarování hrdel jednodušší a levnější než u PP, proto PVC
trubky mohou být nabízeny s integrovaným hrdlem, tedy s vyšší
ekologickou spolehlivostí.
K tomu přistupuje i velmi příznivá cena PVC, kterou příliš nežene
do výšky cena ropy (uhlovodíkový podíl v PVC je asi jen 44 %),
ani, jako u PP, boom používání polypropylénu v jiných odvětvích.
Plnostěnné trubky z PVC proto mohou cenově konkurovat trubkám
z PP se stěnou žebrovanou, tedy trubkám s nižší bezpečností. Pokud
se nezbytně nevyžadují specifické vlastnosti polypropylénu, jako
vysoká chemická či tepelná odolnost nebo houževnatost při nízkých
teplotách, sahá řada zákazníků opět k plnostěnnému PVC.

Sortiment Pipelife Czech s. r. o.
Pipelife Czech s.r.o. patří mezi nejstarší české výrobce plastových
potrubí a má pověst spolehlivého dodavatele kvalitních výrobků.
Nabídka Pipelife je v oblasti kanalizačních systémů velmi bohatá:
jsou z PVC nebo polypropylénu, v kruhových tuhostech 4–8–10–
12–16 kN/m2. Pipelife vychází vstříc oběma skupinám uživatelů
– jak výrobky se stěnami strukturovanými (duté žebro nebo pěnová
struktura), tak se stěnami plnými.

účinně stabilizována proti vlivu
UV záření, aby
ani delší skladování na stavbě
neovlivnilo kvalitu trub. Vnitřní světlá vrstva
ulehčuje práci kontrolní kameře a zvyšuje čitelnost vnitřního popisu, kterým jsou trubky PP Master standardně opatřovány. Naformovaná hrdla mají prodlouženou zaváděcí zónu a jsou opatřena
těsněním s podpůrným kroužkem. Trubky jsou velmi odolné proti
opotřebení, dovolená rychlost splašků je trojnásobkem požadavky
normy – až 15 m/s. Dlouhodobou těsnost spojů garantuje hodnota
2,44–3,42 baru pro 100 let užívání. Systém PP Master nabízí kompletní řadu tvarovek.

Potrubní systém PVC Quantum SN 12®
Dalším produktem je třívrstvá plnostěnná trubka PVC Quantum
SN 12®. Stejně jako PP Master je vhodná pro nejnáročnější podmínky pokládky a provozu. Odolává silným nárazům i při bodu mrazu
a dovoluje pokládku i při minus 10 °C, což u běžných PVC výrobků
rozhodně neplatí. Naformovaná trubní hrdla obsahují těsnění
s plastovou výztuží. Vnitřní popis trub dovolí spolehlivě prokázat
záměnu trub i po jejich zasypání. Stěna je vysoce odolná proti vtlačení kamene, velká odolnost proti
abrazi dovoluje
rychlost splašků
až 12 m/s. Vysokou těsnost spojů
garantuje nezvykle vysoká hodnota 4,8 baru pro
100 let užívání.
Kompletní systém
doplňují tvarovky
o vysoké kruhové
tuhosti (SDR 34).

Trubky PP Wastic
Levnější, jednovrstvé provedení trubky Pipelife z polypropylénu
je PP Wastic SN 10. Wastic je rovněž opatřen spolehlivým integrovaným hrdlem, což v této cenové třídě rozhodně není běžné.
Hrdlo je vybaveno
těsněním z elastomeru s výztužným
kroužkem, účinně
bránícím vysunutí
z drážky. Červenohnědé trubky jsou
vyrobeny z poly
propylénu s vysokým pevnostním
modulem (PP‑HM),
neobsahují pěnovou strukturu a jsou
řešením pro střední
až vyšší nároky.

Povšimneme si pouze druhé skupiny – trubek s vyšší bezpečností.
Plnohodnotné plnostěnné trubky Pipelife jsou standardně opatřeny integrovaným hrdlem, protože Pipelife zvládá i hrdlování
polypropylénových trubek. Pro běžné spojení trubek rozhodně
nedoporučuje přesuvnou spojku, používanou u levných systémů;
uživatelé toto spojení právem označují za slabé místo systému – jde
vlastně o dva spoje v jednom.

Josef Jonášek
Pipelife Czech s.r.o.  
Centrála – Závod Otrokovice
Kučovaniny 1778
765 02 Otrokovice
www.pipelife.cz

Potrubní systém PP Master
Špičkovým produktem holdingu Pipelife, úspěšným na trzích
v západní i střední Evropě, jsou hladké třívrstvé plnostěnné trubky
PP Master SN 10 a SN 12. Využívají zvýšené houževnatosti polypropylénu s vysokým pevnostním modulem (PP-HM). Vnější vrstva je
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Konference
Konference se bude věnovat celé šíři pro
blematiky pitné vody. Vedle vzájemných
vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody
a ději probíhajícími v údolních nádržích,
tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také
technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Je zřejmé,
že kvalita pitné vody je závislá na mnoha
přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je
žádoucí optimálně koordinovat technologická
opatření v úpravnách se zásahy na nádržích,
tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné
vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných
přístupů a snaha o spolupráci pro dosažení
společného cíle – kvalitní pitné vody.
Konference se zaměřuje na tyto oblasti:
• problematika ochranných pásem ve vztahu
k upravitelnosti a zabezpečenosti kvality
a množství pitné vody
• procesy probíhající v nádržích, které jsou
významné z vodárenského hlediska, jejich
ovlivnění hospodařením v povodí nádrže
a sezónní vlivy na kvalitu surové vody
• hospodaření a manipulace s vodou na
nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika nádrží
• účinnost různých technologických procesů
úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům
znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, mikroznečištění,
různé typy organismů aj.)

PITNÁ VODA
2012
která bude již
11. pokračováním konferencí
Pitná voda z údolních
nádrží
proběhne
21.–24. května 2012
Hotel Dvořák, Tábor
• moderní technologické postupy úpravy
vody, jejich ověřování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro praxi
• hygienické požadavky na kvalitu pitné
vody, jejich plnění a vývoj do budoucna
• problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy
• dobré příklady řešení praktických provozních problémů
Konference je určena provozovatelům
a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům
podniků Povodí, vědeckým a odborným pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství,
hydrotechniky, dále pracovníkům projektových
a konzultačních organizací a orgánům státní
správy a samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká.

Interakcia prepravovanej
vody a materiálu potrubia
– vyhodnotenie koróznych
skúšok
Vanda Dubová, Ján Ilavský, Danka Barloková
Kľúčové slová
pitná voda – korózia potrubia – korózne úbytky – korózne usadeniny
– životnosť potrubia – galvanická úprava

Súhrn

Vnútorná korózia má výrazný vplyv na životnosť potrubia,
hydraulické podmienky v distribučnej sieti a kvalitu prepravovanej vody. Voda je agresívna za určitých podmienok a stupeň tejto
korózie závisí na fyzikálnych a chemických vlastnostiach vody
a vlastnostiach materiálu potrubia. Galvanická úprava je inováciou
v ochrane proti korózii, táto metóda je vhodná tiež pre odstránenie
vodného kameňa. Účinok tejto metódy spočíva na elektrogalvanickom princípe, vyvolanom pri prietoku vody medzi zinkovou anódou
a mosadzným plášťom kolóny, kde vznikne rozdiel potenciálov
(s vývojom napätia 0,7 až 1 V). V tomto článku sú prezentované
experimenty koróznych skúšok na vodnom zdroji Pernek, kde je
použité zariadenie pracujúce na tomto princípe.
u

1. Úvod
Korózia výrazne ovplyvňuje životnosť potrubia, hydraulické pomery
v distribučnej sieti a kvalitu dopravovanej vody. Stupeň korózneho
napadnutia závisí najmä od fyzikálnych a chemických vlastností
prepravovanej vody a od vlastností materiálu potrubia.
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Příspěvky do programu konference jsou
vítány jak z praxe, tak z výzkumu. Na předběžné přihlášce prosíme o vyznačení, zdali
svůj příspěvek chcete přednést jako referát
(15 min.) či jako krátké sdělení (10 min.).
Pokusíme se maximálně vyhovět Vašim přáním. Účastníkům, kteří mají větší množství
grafického či datového materiálu, kteří chtějí
prezentovat speciální problém či nemají zájem
vystupovat s přednáškou, nabízíme prezentaci
osvědčenou formou posteru (nástěnkového
sdělení). S předběžnou přihláškou zašlete,
prosím, asi 15řádkový abstrakt Vašeho příspěvku, který nám umožní programově zhodnotit Váš příspěvek a zařadit jej do programu
co nejlépe. Přípravný výbor si vyhrazuje
právo, v souladu s povinností a odpovědností
pořadatele za uspořádání kvalitní konference,
na výběr a řazení příspěvků do programu konference, určení délky přednášeného příspěvku
i jeho stránkového rozsahu ve sborníku a jeho
případného edičního zpracování.
Důležité termíny:
8. 2. Odeslání předběžné přihlášky příspěvku zpět pořadateli.
20. 2. Autoři příspěvků přijatých do programu obdrží pokyny pro úpravu publikací
do sborníku.
Ostatní účastníky prosíme o včasnou registraci.
Odborný a organizační garant konference:
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.
W&ET Team, Box 27, Písecká 2
370 11 Č. Budějovice
mobil: 603 44 09 22
e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz

Nežiaduce účinky korózie sa vždy premietnu do finančných strát,
či už z dôvodu zhoršenia kvality vody alebo z dôvodu zhoršenia hydraulických podmienok prúdenia, zvýšenia strát vody, počtu porúch
a zníženia životnosti potrubia. Uzavretie potrubia pri oprave môže
zvýšiť tlak v iných častiach systému a tým vyvolať ďalšie poruchy
starého korodujúceho potrubia. Vyššie úniky vody okrem finančných
strát zvyšujú nároky na vodný zdroj a jeho dostatočnú kapacitu.
Korózia má výrazný vplyv na spoľahlivosť vodovodného systému,
ktorá tiež ovplyvňuje verejnú mienku o prevádzkovateľovi siete.
Spoľahlivá, neprerušovaná dodávka vody je často základnou požiadavkou spotrebiteľov, najmä významných veľkoodberateľov, a môže
byť významným faktorom ďalšieho rozvoja územia.

2. Určovanie agresivity vody
Jednou z najdôležitejších chemických rovnováh v hydrochémii
a technológii vody je vápenato-uhličitanová rovnováha, ktorá má
význam pri hodnotení agresívnych a inkrustujúcich účinkov vôd.
Agresivita vody sa dá určiť z chemických rozborov vody, priamou
skúškou na tuhý CaCO3 (Heyerova skúška), rôznymi výpočtovými
vzťahmi a tabuľkami alebo koróznymi skúškami.
Určovanie agresivity vody z chemických rozborov má svoje výhody,
ale aj nevýhody. Výhodou je, že výsledky z chemických rozborov sú
k dispozícii relatívne rýchlo a dajú sa vykonávať pravidelne, čím sa
neustále kontroluje kvalita vody a jej zmeny a hodnoty sa navzájom
môžu porovnávať. Nevýhodou je, že výpočty agresivity vody podľa
jednotlivých autorov počítajú iba s agresivitou vody spôsobenou agresívnym CO2. S množstvom rozpusteného kyslíka vo vode, ktorý môže
byť dominujúcim faktorom, alebo s rýchlosťou prúdenia vody, ktorá
významne ovplyvňuje priebeh korózie, žiaden výpočet neuvažuje.
Keďže výpočty vápenato-uhličitanovej rovnováhy nezahrňujú aj
ďalšie vplyvy, ktoré rovnováhu ovplyvňujú (komplexačný vplyv niektorých organických a anorganických látok, vplyv látok inhibujúcich
kryštalizáciu CaCO3, napr. horčík, alebo naopak prítomnosť cudzích
častíc, obsah rozpusteného chlóru atď.), výsledky nie vždy zodpovedajú praktickým skúsenostiam.
Ďalšou možnosťou zistenia agresivity vody je vykonanie koróznych
skúšok. Metodika skúšky je uvedená STN 75 7151 „Požiadavky na
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kvalitu vody dopravovanej potrubím“ a je založená na meraní rozdielu
úbytku hmotnosti skúšobnej vzorky na 30. a 60. deň po jej vystavení
účinkom prúdiacej vody. Z nameraných koróznych úbytkov sa vypočítajú korózne rýchlosti, ktoré v podstate znamenajú, o akú hrúbku
sa zníži pôvodná hrúbka steny potrubia. Na základe koróznej rýchlosti v µm za 1 rok medzi 30. a 60. dňom sa voda ohodnotí stupňom
agresivity. STN 75 7151 udáva tri stupne agresivity aj s hodnotením
(tab. 1).
Pri zaradení vôd do I. stupňa agresivity sa nevyžadujú nijaké protikorózne opatrenia. Pri vodách zaradených do II. stupňa agresivity
sa o potrebe protikoróznych opatrení rozhodne na základe výsledkov
technicko-ekonomického rozboru vzhľadom na požadovanú životnosť
potrubia. Pri vodách zaradených do III. stupňa agresivity je potrebné
vykonať protikorózne opatrenia.
Nevýhodou koróznej skúšky je, že je relatívne pracná a časovo
náročná. Pokiaľ sa chce okrem korózneho úbytku zistiť aj typ korózie,
t.j. či je potrubie napadnuté koróziou rovnomernou (plošnou ) alebo
nerovnomernou (miestnou), resp. aký typ koróznych usadenín sa
vytvorí, doba skúšky sa predĺži až na rok. Výhodou skúšky je, že voda
komplexne pôsobí na skúšobnú vzorku tak ako na potrubie. Môže sa
prejaviť vplyv rozpusteného kyslíka vo vode, či bude dominujúcim
korozívnym faktorom, alebo bude zohrávať pozitívnu úlohu v dôsledku pasivácie kovu vytvorením vrstvy s dobrými ochrannými účinkami,
ktoré oddelia prepravovanú vodu od povrchu potrubia.

3. Experimenty na vodnom zdroji
V súčasnosti naša katedra vykonáva v spolupráci s BVS, a.s., korózne skúšky na vodnom zdroji Pernek, ktorého voda vykazuje agresívne
účinky. Z vodného zdroja Pernek bola v minulosti voda dodávaná
do Záhorského skupinového vodovodu. Po prepojení Záhorského
skupinového vodovodu na Bratislavský vodovod je Záhorský skupinový vodovod dotovaný vodou z kvalitných bratislavských vodných
zdrojov. Z perneckého vodného zdroja sa v súčasnosti využíva iba
jedna studňa (HL-1) na zásobovanie obcí Jablonové a Pernek. Skúšky
na tejto studni boli zahájené v apríli 2010.
Na studni HL-1 sme osadili 2 skúšobné zariadenia (kolóny) 1,5 m
dlhé. Do každého zariadenia sme osadili až 6 stojanov so skúšobnými
vzorkami. Do každého stojanu bolo zasunutých 5 vzoriek navzájom od
seba oddelených nevodivou vložkou. Skúšobné vzorky boli vyrobené
z oceľového plechu triedy 11, hrúbky 1 mm, o veľkosti 42 x 42 mm.
Voda sa do skúšobných zariadení čerpá zo studne jedným čerpadlom
značky Grundfos a pred koróznymi zariadeniami sa potrubie rozvetvuje na dva smery, takže na každé zariadenie je voda privádzaná
samostatne a teda nepreteká z jedného zariadenia do druhého. Skúšobné zariadenia sú osadené paralelne. Voda po pretečení kolónami
sa vracia späť do studne.
Na jednom z týchto zariadení je osadený a testovaný prístroj ISB-ION
SCALEBUSTER, ktorý sa u nás doteraz viac využíval na úpravu úžitkovej vody. Účinok prístroja spočíva v elektrogalvanickom procese, ktorý
je vyvolaný prietokom vody medzi zinkovou anódou a mosadzným
plášťom kolóny, pričom zo zinkovej anódy sú uvoľňované elektróny
ktoré reagujú s hrdzou za vzniku magnetitu, čím sa na stenách potrubia
vytvorí ochranný film a stabilizované železo (oxid). Podrobnejší popis
a princíp zariadenia je uvedený na stránke www.scalebuster.sk. Okrem
testovania prístroja sa testuje/vyhodnocuje vhodnosť použitej metodiky,
nakoľko táto metodika koróznych skúšok ešte nebola pri vyhodnocovaní
účinnosti prístroja použitá. Aby sme zabránili prípadnému skresleniu
výsledkov koróznych skúšok použitím spomínanej metodiky, osadili
sme pred prístroj, aj za prístroj (ešte pred skúšobným koróznym zariadením) a aj na odtoku zo zariadenia presne zmerané kusy oceľového
potrubia profilu DN 3/4”, dĺžky 15 cm, ktoré budú vyhodnotené po
ukončení testov.
Súčasne sa na oboch kolónach vyhodnocujú v súlade s STN 75 7151
korózne úbytky, korózne rýchlosti, množstvo usadenín a naviac voči
STN aj rýchlosť prúdiacej vody v skúšobných zariadeniach.
Postup stanovenia množstva inkrustácií zachytených na skúšobných vzorkách je vykonávaný podľa STN 75 7151. Po ukončení príslušnej expozície sme z korózneho zariadenia vybrali stojan s piatimi

skúšobnými vzorkami. Skúšobné vzorky sme opatrne vybrali so
stojana tak, aby nedošlo k stratám usadenín, a vzorky s usadeninami
sme v sušiarni vysušili pri teplote 105 oC do konštantnej hmotnosti. Po
zvážení jednotlivých vzoriek s usadeninami sme zo vzoriek mechanicky odstránili usadeniny a skúšobné vzorky sme očistili rovnako ako pri
zisťovaní koróznych úbytkov (5-minútovým morením v 20% roztoku
kyseliny chlórovodíkovej s hexametyléntetramínom s koncentráciou
5 g/l, opláchnutím v destilovanej vode a v etanole a následnom vysušení pri 105 oC a odvážením). Množstvo usadenín zachytených na
jednotlivých skúšobných vzorkách sme potom vypočítali z rozdielu
hmotnosti skúšobnej vzorky s usadeninami a hmotnosti skúšobnej
vzorky po vyčistení.
Na oboch zariadeniach sú doteraz ukončené a vyhodnotené jedno
ročné meranie, dve polročné merania, sedem 60-dňových meraní a štrnásť 30-dňových meraní. Každá 60-dňová skúška sa skladá z dvoch
30-dňových a jedného 60-dňového merania. Na 60-dňovú skúšku sú
používané dva najvyššie umiestnené stojany so vzorkami, ktoré po
vybratí sú okamžite nahradzované novými stojanmi s novými vzorkami. Na polročné skúšky boli použité tretie a na ročné skúšky štvrté
stojany so vzorkami, ktoré boli tiež po vybratí nahradené novými
stojanmi s novými vzorkami.
Aby sme zistili, či niektoré meranie nie je zaťažené hrubou chybou
(či už v oblasti minima alebo maxima) a tým zabránili prípadnému
skresleniu výsledkov priemerného korózneho úbytku daného testu,
boli namerané hodnoty koróznych úbytkov (g/vzorka, resp. g/m2) testované testmi extrémnych odchýlok. Použili sme Grubbsov a Dixonov
test. Z celkového počtu 240 testovaných hodnôt nevyhovelo a bolo
z hodnotenia vylúčených 13 nameraných hodnôt. U normového
zariadenia bolo vylúčených 5 hodnôt v oblasti maxima a u zariadenia, na ktorom je osadený prístroj Scalebuster, bolo vylúčených
8 hodnôt, z toho sedem v oblasti maxima a iba jedna hodnota bola
v oblasti minima.
Z doposiaľ ukončených a vyhodnotených 60-dňových meraní
vyplýva, že voda sa pohybuje v II. a III. stupni agresivity.
Výsledky z doterajších meraní sú znázornené v tabuľke č. 2 a na
grafoch 1, 2 a 3.
Ako je z grafu 1 zrejmé, agresivita vody sa v priebehu sledovaného
obdobia mení. K výraznému zvýšeniu koróznych rýchlostí došlo
najmä počas druhého 60-dňového pokusu, čo bolo pravdepodobne
spôsobené výrazným stúpnutím hladiny podzemnej vody vplyvom
dlhodobých výdatných zrážok. Naopak, korózne rýchlosti namerané
v tých istých mesiacoch, ale s ročným posunom (pokus 1 a 7), sa od
seba veľmi nelíšia. Z toho dôvodu sledujeme, či existuje závislosť
medzi koróznou rýchlosťou a jednotlivými mesiacmi v roku.
Porovnania koróznych rýchlostí z doposiaľ vykonaného jedného
ročného, dvoch polročných meraní a siedmich normových 30–60
dňových meraní je v tab. 2 a znázornené na grafoch 2 a 3. Ako je
z tabuľky a grafov vidno, korózne rýchlosti majú s dobou expozície
klesajúci charakter, pri dlhodobejšom ročnom pokuse sú korózne
rýchlosti výrazne nižšie ako pri krátkodobých 30–60 dňových pokusoch predpísaných normou STN 75 7151 (pokles o viac ako polovicu)
a pohybujú sa tesne nad hranicou II. stupňa agresivity, resp. v spodnej
polovici II. stupňa. Nárast koróznych úbytkov a usadenín je medzi
30 a 60-dňovým meraním približne dvojnásobný. Pokles koróznych
úbytkov poukazuje na to, že pri dlhodobejších pokusoch nadobúdajú
usadeniny určitý ochranný účinok.
Na každej skúšobnej vzorke, okrem koróznych úbytkov, vyhodnocujeme aj množstvo koróznych usadenín. Graf 4 znázorňuje korózne
úbytky a množstvo koróznych usadenín nameraných počas siedmich
po sebe nasledujúcich 60-dňových skúšok (každá 60-dňová skúška
sa skladá z dvoch 30-dňových a jedného 60-dňového merania). Pri
porovnaní množstva koróznych usadenín [g/vzorka] a koróznych
úbytkov [g/vzorka] možno konštatovať, že s množstvom usadenín
vzrastajú aj korózne úbytky a teda aj korózia. Ako je však z grafu
vidno, namerané množstvá usadenín a koróznych úbytkov neboli pri
30 ani pri 60-dňových meraniach rovnaké, ale sa počas roka výrazne
Tab. 2. Korózne rýchlosti dosiahnuté počas sledovaného obdobia

Tab. 1. Kategorizácia vôd podľa stupňa agresivity
Stupeň agresivity
I.
II.
III.
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Korózna rýchlosť
(µm/rok)
menej ako 50
od 50 do 150
viac ako 150

Hodnotenie
mierne agresívna
stredne agresívna
silne agresívna

dni
30–60
30–180
30–365

korózna rýchlosť vt (μm.rok-1 = 10-6 m.rok-1)
Normová skúška
ISB-ION SCALEBUSTER
rozpätie
priemer
%
rozpätie priemer
%
83,2–218
131
100,0
73,7–221
146
100,0
48,3–87,9
71,4
54,3
55,7–72,8
63,1
43,0
59,9–67,3
63,6
48,4
55,0–62,6
58,0
39,5
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Graf 1. Korózne rýchlosti dosiahnuté počas I.–VII. 60-dňového
cyklu

Graf 2. Porovnanie koróznych rýchlosti dosiahnutých počas jednotlivých pokusov medzi 30. a 60., 30. a 180. a 30. a 365. dňom cyklu
na normovom zariadení

Graf 3. Porovnanie koróznych rýchlosti dosiahnutých počas jednotlivých pokusov medzi 30.a 60. a 30. a 180. a 30. a 365. dňom cyklu na
zariadení, pred ktorým je osadený prístroj ISB-ION SCALEBUSTER

Graf 4. Porovnanie množstva usadenín a koróznych úbytkov dosiahnutých na normovom zariadení a na zariadení, na ktorom je
osadený prístroj Scalebuster počas 30 a 60 dňových meraní

menili, pričom tieto zmeny neboli ovplyvnené prietokovými pomermi.
Napr. pri siedmich 60-dňových normových meraniach boli namerané
korózne úbytky v rozpätí 0,397 až 0,804 g/vzorka a korózne usadeniny
v rozpätí 0,479 až 1,095 g/vzorka.

boli korózne usadeniny na vzorkách slabo priľnuté a ľahko odpadávali,
pri ročných meraniach boli už viac priľnuté.
Aj na základe týchto skúšok môžeme konštatovať, že krátkodobé
30–60 dňové korózne skúšky môžu nadhodnocovať agresivitu vody.
V prípade, že voda pri normovej skúške vykazuje výraznejšie agresívne účinky, je dobré vykonať dlhodobejšie merania, ktoré tieto účinky
preveria a potvrdia alebo upravia.
Doteraz pri takto vykonaných koróznych skúškach merania
nepreukázali výraznejší prínos prístroja Scalebuster na zmenu typu
a množstva inkrustov a zníženie koróznych úbytkov. Či sa prínos
tohto prístroja prejaví pri vyhodnotení troch 15 cm kusov oceľového
potrubia profilu DN 3/4” osadených na prítoku a odtoku zo skúšobného zariadenia sa ukáže až po ukončení koróznych testov.
Z doposiaľ nameraných koróznych rýchlostí je zrejmé, že agresivita vody sa v priebehu sledovaného obdobia menila. Z toho dôvodu
chceme v práci pokračovať a zistiť, či tieto zmeny sú v rámci roka
pravidelné, opakujúce sa každý rok, alebo boli vyvolané extrémnym
počasím – extrémnymi zrážkami, ktoré spôsobili výrazné stúpnutie
hladiny podzemnej vody a zatopenie horninového horizontu, v ktorom sa predtým podzemná voda nenachádzala.

4. Záver
Výsledky viac ako ročného sledovania agresivity vody na vodnom
zdroji Pernek poukazujú na pokles koróznej rýchlosti pri dlhodobejších
skúškach (30–365 dňových) oproti normovým (30–60 dňovým).
Kým pri normových skúškach vykonávaných na normovom zariadení sa korózne rýchlosti pohybovali v rozpätí od 83 do 218 μm.rok-1, čo
zodpovedá II. až III. stupňu agresivity a treba vážne uvažovať s protikoróznymi opatreniami, pri dlhodobejších skúškach korózne rýchlosti
výrazne poklesli a pohybovali sa na prelome I. a II. pásma agresivity.
Priemerná korózna rýchlosť pri polročnom meraní dosahovala iba
54,3 % z koróznej rýchlosti stanovenej z krátkodobej 30–60 dňovej
skúšky a pri ročných meraniach poklesla dokonca iba na 48,4 %.
Na skúšobnom zariadení, pred ktorým je osadený prístroj Scalebuster boli zaznamenané pri druhej, štvrtej a piatej 30–60 dňovej skúške
vyššie korózne úbytky a rýchlosti ako na normovom zariadení. Pri
krátkodobých 30–60 dňových skúškach sa korózne rýchlosti pohybovali v rozpätí od 74 do 223 μm.rok-1, čo zodpovedá II. a III. stupňu
agresivity. Pri dlhodobejších skúškach, rovnako ako pri normovom
zariadení, výrazne poklesli korózne rýchlosti (pri polročných dosahovali hodnotu iba 43 % a pri ročných iba 39,5 % z normou stanovenej
krátkodobej 30–60 dňovej skúšky). Vodu na základe ročných skúšok
môžeme zaradiť do II. triedy agresivity, do jej dolnej polovice.
Napriek tomu, že korózne úbytky mali medzi 30. a 60. dňom takmer
lineárny priebeh, došlo pri dlhodobejších skúškach k pasivácii povrchu vzorky koróznymi produktmi a spomaleniu prírastku koróznych
úbytkov. Vizuálne posúdenie vzoriek tiež poukazuje na zmenu typu
korózie a zmenu typu usadenín. Kým pri 30 a 60-dňových meraniach

21

Poďakovanie: Experimentálne merania boli uskutočnené za finančnej
podpory projektu APVV-0379-07 a v spolupráci s BVS, a.s., a prevádzkou výroby vody západ v Malackách.

Literatúra
[1]
[2]

Dubová, V. (2006): Životnosť potrubia. In: Zborník z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Nové trendy v zásobovaní vodou, odkanalizovaní a nakladaní
s domovým odpadom. Žiar, september 2006, s. 21-28. ISBN 80-227-2469-6.
Dubová, V., Kriš, J. (2006): Vplyv prepravovanej vody na koróziu oceľového potrubia. In: Zborník z odbornej konferencie Aktuálne problémy vodného hospodárstva
obcí. Banská Bystrica, 11.5. 2006. s.31-34. ISBN 80-227-2402-5.

vh 1/2012

[3]

Dubová, V., Kriš, J. (2004): Corrosion tests of a steel pipeline water distribution
system. In: Slovak Journal of Civil Engineering, 2004/ 1, vol.XII, s. 18 - 22, ISSN
1210-3896.
[4] Dubová, V., Kriš, J., Ilavský, J. (2002): Korózia oceľového potrubia diaľkovodného
systému. In: Sborník příspěvků VI. mezinárodní konference Voda Zlín 2002, Zlín,
26.-27.3.2002, s. 49-54.
[5] Grünwald, A., Šťastný, B., Čiháková, I. (2008): Metodika chemické a biologické
stabilizace vody v průběhu její úpravy a dopravy. Uplatněná certifikovaná metodika. 2008.
[6] Grünwald, A., Šťastný, B., Slavíčková, K. (2009): Evaluation of iron corrosion
control in water treatment system. In: CTU REPORTS Workshop 2009. Praha:
CTU Publishing House, 2009, vol. A, p. 366-367. ISBN 978-80-01-04286-1.
[7] Ilavský, J., Barloková, D. (2008): Galvanická úprava vod.. In: Zborník z XII. medzinárodnej vodohospodárskej konferencie Voda Zlín 2008, Zlín, marec 2008, ISBN
978-80-254-1348-7, str. 131-136.
[8] Dubová, V., Ilavský, J., Barloková, D. (2011): Priebežné výsledky z osemmesačného
sledovania korózie. Continuous results from eight-month monitoring of corrosion.
In: Zborník z XII. medzinárodnej vodohospodárskej konferencie Voda Zlín 2011,
Zlín, marec 2011, ISBN 978-80-254-9113-3, str. 183-188.
[9] STN 75 7151 Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím
[10] http://www.scalebuster.sk/home
Ing. Vanda Dubová, PhD. (autor pro korespondenci)
doc. Ing. Ján Ilavský, PhD.
doc. Ing. Danka Barloková, PhD.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
e-mail: vanda.dubova@stuba.sk

Porovnání výstupů
z metodiky k určování
životnosti vodovodních trub
ze šedé litiny s výstupy ze
střednědobých plánů obnovy
Jiří Kozelský
Klíčová slova
metodika – poruchovost – multikriteriální rozhodování – kritéria
– životnost – technický stav

Souhrn

Tento příspěvek popisuje a porovnává navrženou metodiku
k určování životnosti trubního materiálu ze šedé litiny s výstupy
ze střednědobých plánů obnovy. Pro porovnání byla vybrána část
střednědobých plánů obnovy vodovodní sítě města Ostravy a Brna.
Metodika, kterou jsem navrhl, pracuje na základě multikriteriálního
rozhodování. Výstupem z metodiky je bezrozměrná hodnota určující
životnost trubního úseku. Pro vstupy do metodiky jsou nutná data,
která jsou sledována provozovateli vodovodních sítí. Výstupem
této práce je porovnání korelace výstupů z metodiky a výstupů ze
střednědobých plánů obnovy.
u

1. Zvolená metodika k určování životnosti
Během studia současného stavu řešení daného problému jsem
zjistil, že dosud nebyla vytvořena metodika, umožňující technicky
zanalyzovat trubní materiál ze šedé litiny. Metodika, která by z technické analýzy trubního materiálu ze šedé litiny určovala aktuální
a predikovala budoucí životnost trubního úseku vodovodního potrubí. Navržená a níže popsaná metodika je zpracována do programové
aplikace. Výpočet aktuální a predikované životnosti je na základě
multikriteriálního rozhodování.
Mezi hlavní podklady pro návrh metodiky řešení patří:
• poruchovost vodovodní sítě, která je poskytnuta od provozovatelů
Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., a Ostravských vodáren
a kanalizací, a. s. [5, 6];
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Interaction of transported water and material of pipes
– evaluation of corrosion tests (�����������������������������
Dubová, V.; Ilavský, J.; Barloková, D.)
Key words
drinking water – corrosion of the pipe – corrosive declines – corrosive
sediments – operating life of the pipe – galvanic treatment.
Internal corrosion has expressive effect on operating life of pipes,
hydraulic condition in distribution system and quality of transported
water. Each water is corrosive in some conditions, and level of this
corrosion depends on physical and chemical properties of water
and properties of pipe material. Galvanic treatment is innovation
for protection against corrosion, this method is suitable for water
stone removal too. Effect of this method consists in electrogalvanic
principle, which is generated by flowing of water between zinc anode and cupro-alloy cover of column. At this article are presented
experiments of corrosion tests on water resource Pernek, where is
applied device working on this principle.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

• fyzikální a mechanické vlastnosti trubního materiálu ze šedé litiny,
které jsou určeny na základě norem (kap. 3.2 a 3.3);
• technologie výroby trub ze šedé litiny, která je poskytnuta od výrobců Královédvorských železáren a Sdružených československých
železáren [1, 2, 3, 4].
• vlastní expertní odhady.
V metodice je pro multikriteriální rozhodování navrženo celkem
14 kritérií. Jedná se o tato kritéria:
1) Závislost poruchovosti na stáří potrubí
2) Závislost poruchovosti na tlaku vody v potrubí
3) Závislost poruchovosti na velikosti jmenovité světlosti trub
4) Technologie výroby trub
5) Kvalita vnějších povlaků
6) Kvalita vnitřních povlaků
7) Kvalita trubních spojů a pokládky trub
8) Chemismus vody – saturační index vody
9) Chemismus vody – Ryznarův index vody
10) Doba zdržení, minimální rychlost vody v potrubí
11) Ztráty vody
12) Vliv dopravy
13) Závažnost poruch
14) Četnost poruch
Vstupní hodnoty do metodiky jsou nutné k nadefinování hodnoceného trubního úseku a slouží jako vstupy do kritérií. Kritéria
jsou rozdělena do dvou skupin. Do první skupiny patří kritéria ve
formě funkcí, do druhé skupiny patří kritéria ve formě bodových
ohodnocení. Kritéria ve formě funkcí lze vykreslit křivkou, kritéria
ve formě bodových ohodnocení lze vykreslit diskrétními body.
Kromě skupin jsou kritéria rozdělena do dvou databází. V databázi
nepřepisovatelné jsou kritéria, do kterých nemůže uživatel zasahovat. V databázi přepisovatelné jsou kritéria, která si uživatel může
upravit na základě vložení vlastních hodnot. Do této databáze patří
kritéria „četnost poruch“ a „závažnost poruch“. Do databáze nepřepisovatelné patří ostatní kritéria. Po zadání vstupních hodnot metodika
všechny vstupy převádí do kritérií. Výstupem z kritérií jsou funkční
hodnoty a diskrétní hodnoty, které slouží jako vstupy do výpočtu
multikriteriální funkce.
Před výpočtem multikriteriální funkce jsou všechny výstupy z kritérií znormovány do stejných bezrozměrných jednotek v intervalu (0–1).
U některých kritérií je výstup přímo navržen v intervalu (0–1). Pokud
je výstupem jiné číslo než v intervalu (0–1), je v metodice převedeno
do požadovaného intervalu. Po sjednocení všech výstupů z kritérií
dochází k výpočtu multikriteriální funkce. Výstupem z multikriteriálního rozhodování je bezrozměrná hodnota životnosti trubního úseku
(uvedená v procentech). Výpočtové schéma metodiky je na obr. 1.
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Obr. 1. Základní výpočtové schéma metodiky na bázi multikriteri
álního rozhodování
Prvním výstupem z metodiky je současná hodnota životnosti trubního úseku (%) a druhý výstup predikuje hodnotu životnosti trubního
úseku (%) po „x“ letech, které si zadá uživatel. Kromě životnosti metodika určí i technický stav úseku a jeho zařazení do příslušné kategorie.
Technický stav trub je určen z velikosti ztrát vody a počtu poruch na
hodnocený úsek, které jsou vztaženy na jeho délku.
Technický stav trubního úseku dle kategorií:
K1 – výborný. Trubní úsek je technicky
v pořádku, nejsou nutné žádné opravy.
K2 – velmi dobrý. Trubní úsek potřebuje
lokální opravu.
K3 – uspokojivý. Trubní úsek je nutné renovovat.
K4 – neuspokojivý. Trubní úsek je nutné co
nejdříve vyměnit.
K5 – kritický. Havarijní stav, okamžitá výměna
trubního úseku.
Výstupy aktuální životnosti jsou porovnány
s výstupy ze střednědobých plánů obnov,
viz kap. 2. Na obr. 2 je náhled na aplikaci
navržené metodiky do programu zpracovaného v MS Excel.

Všechna kritéria jsou hodnocena bodovým ohodnocením (1–4), kde
vyšší hodnocení znamená horší technický stav trub, větší závažnost
poruch, agresivní vodu v potrubí, nebo potrubí umístěné ve snadno
dostupné oblasti. Toto bodové ohodnocení se znásobí vahami pro
výpočet celkového bodového skóre. Pro rekonstrukci úseku se uvažuje
velikost celkového bodového skóre nad 200 s ohledem na finanční
prostředky a na koordinaci potrubí. Čím je vyšší bodové skóre, tím víc
je úsek vhodný k sanaci. V tab. 1 a 2 je uvedeno porovnání výstupu
z metodiky a ze SDP OVAK, a. s. Pro porovnání byla použita vstupní
data vodovodní sítě města Ostravy.
Porovnání výstupů z metodiky a ze SDP OVAK, a. s.
Do metodiky jsem zadal vstupní údaje k vybraným 16 vodovodním
úsekům města Ostravy. I když navržená metodika pracuje s větším
množstvím vstupních údajů, pro výpočet aktuální a predikované
životnosti jsem počítal pouze se vstupními údaji, které mi dodal provozovatel OVAK, a. s. Tyto údaje jsou zobrazeny v tab. 1 a 2.
Při porovnání aktuální vypočtené životnosti a bodového skóre od
OVAK, a. s., je možné sledovat jistou korelaci. Na obr. 3 je vykreslena
závislost aktuální životnosti (%) trubního úseku na bodovém skóre,
které uvádí OVAK, a. s. Pro zpracování grafu bylo použito celkem 16
hodnocených úseků.
Jelikož metodika nepočítá s kritériem „priorita stavby pro koordinaci“, tak toto kritérium není uvažováno do výpočtu bodového skóre
při porovnání výstupů z metodiky a ze SDP OVAK, a. s. Bodové skóre
je vypočteno s přepočtenými vahami, které jsou změněny z důvodu
snížení váhového ohodnocení o 15 % (což je ohodnocení kritéria
„priorita stavby pro koordinaci“).
V případě, že by metodika a SDP OVAK, a. s., poskytovaly stejné
výstupy, rozptyl bodů v grafu by byl minimální a body by tvořily
klesající přímku. Sestrojenými body je proložená trendová spojnice
s uvedením rovnice regrese a rovnice spolehlivosti. Trendová spojnice zobrazuje, jakých hodnot by v ideálním případě měla dosahovat
aktuální životnost nebo bodové skóre. V mém případě jsou viditelné

2. Porovnání výstupů
z navržené metodiky s výstupy ze
střednědobých plánů obnovy
Pro porovnání výstupů byly vybrány
střednědobé plány obnovy od provozovatelů
OVAK, a. s., a BVK, a. s. [5, 6].

2.1 OVAK, a.s.

Dle OVAK, a. s. [6] jsou pro vstupy do střednědobých plánů sanací (SDP) tato kritéria:
• Technický stav, který zohledňuje fyzický
stav potrubí
• Závažnost poruch, zohledňující dopady
případných poruch a odstávek potrubí
• Kvalita vody, zohledňující předpokládaný
vliv navrhovaného úseku na kvalitu vody
(jak v úseku samotném, tak v okolní oblasti)
• Povrchy, zohledňující vliv povrchů na provádění rekonstrukce
• Priorita stavby pro koordinaci – toto kritérium vyjadřuje komplexně naléhavost
realizace stavby a přebírá se jako kritérium
podporující nebo zlehčující potenciálně
koordinovanou stavbu kanalizace. Jedná se
o shrnutí předchozích kritérií
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Obr. 2. Náhled na vstupní a výstupní pole aplikované metodiky v programu MS Excel

vh 1/2012

Tab. 1. Přehled společných vstupů do metodiky a do SDP OVAK,
a. s., pro úseky 1–16. Data jsou převzata z vodovodní sítě města
Ostravy [6]
úsek
č.

DN
[mm]

délka
[m]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

100
100
125
100
100
100
100
100
125
100
150
100
150
100
100
100

300
668
778
50
414
321
375
68
800
284
1167
535
362
153
379
887

rok pokládky
1959
1969
1966
1959
1968
1960
1930
1969
1952
1969
1970
1930
1968
1969
1959
1959

počet
poruch
[-]
7
8
11
2
9
8
2
5
10
15
12
5
3
3
5
12

hydrostatický
tlak
[MPa]
0,37
0,9
0,47
0,37
0,65
0,29
0,40
0,81
0,36
1,02
0,69
0,26
0,60
0,90
0,37
0,37

ztráty
v MZ
[m3km-1den-1]
8,5
30
22
8,5
18,5
5,8
3,8
30
22
30
17
17
42
30
8,5
8,5

rozdíly výsledků, které jsou dány:
• rozdílným návrhem funkce metodiky a SDP;
• malým množstvím zadaných vstupních dat do metodiky a do SDP;
metodika podporuje větší množství vstupních dat;
• rozdílným lidským faktorem při kalibraci váhového ohodnocení
metodiky a při kalibraci vah k určení bodového skóre z SDP;
• nízkým počtem hodnocených úseků.

2.2 BVK, a. s.

Podle BVK, a. s. [5] se používají pro tvorbu střednědobých plánů
dvě základní kritéria. Jde o stáří potrubí a poruchovost. Střednědobé
plány jsou připravovány na 5 let. Trubní úseky jsou zařazovány
do plánu sanací podle tzv. stavu trub. Stav je ohodnocen diskrétní
hodnotou v intervalu (1–5). Ohodnocení trubních úseků záleží na
poměru stáří a životnosti potrubí a na poruchovosti. Vysoké hodnoty
označují vysoké stáří s poruchovostí a nutností úsek rekonstruovat.
Čím je vyšší ohodnocení stavu trub, tím dříve je nutná jeho rekonstrukce. Jedno z rozhodujících kritérií je i koordinace, tj. potřeba
rekonstrukce kanalizace, jiných inženýrských sítí nebo komunikace
v ulici. V tab. 3 je uvedeno porovnání výstupu z metodiky a ze SDP
BVK, a. s. Pro porovnání byla použita vstupní data vodovodní sítě
města Brna.
Porovnání výstupů z metodiky a ze SDP BVK, a. s.
K posouzení závislosti výstupů z metodiky a ze SDP BVK, a. s.,
jsem provedl stejné porovnání výstupů jako v případě SDP OVAK, a.
s. Jelikož pro vstupy do SDP BVK, a. s., se používá pouze stáří trub
a poruchovost, výstup z metodiky bude zkreslený z důvodů nedostatečného množství vstupů. I přesto lze ve vypočtené aktuální životnosti
(z metodiky) a ve „stavu“ (dle SDP BVK, a. s.) najít korelaci. Na obr. 4 je
vykreslena závislost aktuální životnosti (%) trubního úseku na „stavu“
který uvádí BVK, a. s. Pro zpracování grafu bylo použito celkem 27
hodnocených úseků. Vstupní údaje jsou uvedeny v tab. 3.

Obr. 3. Náhled na graf závislosti vypočtené životnosti trubního úseku
na bodové skóre z SDP OVAK, a. s. [6]
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Tab. 2. Přehled společného vstupu a výstupů z metodiky a ze SDP
OVAK, a. s., pro úseky 1–16. Data jsou převzata z vodovodní sítě
města Ostravy [6]
úsek
č.

vliv dopravy

bodové skóre [-]
(hodnocení OVAK)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

nevýrazný
žádný
mírný
nevýrazný
mírný
mírný
(-)
mírný
mírný
nevýrazný
střední
mírný
mírný
žádný
nevýrazný
nevýrazný

265
340
285
290
285
270
255
290
225
320
265
260
230
290
260
290

aktuální
životnost [%]
(hodnocení metodiky)
55
43
51
56
42
52
42
32
54
32
53
39
52
43
48
57

Stejně jako v případě porovnání výstupů z metodiky s výstupy ze SDP
OVAK, a. s., se i v tomto porovnání neuvažuje s kritériem koordinace,
jelikož není v metodice zastoupeno. Stav trub je určen na základě stáří
potrubí a poruchovosti.
V případě, že by metodika a SDP BVK, a. s., poskytovaly stejné
výstupy, rozptyl bodů v grafu na ose y by byl minimální a graf by
tvořilo pouze 5 klesajících bodů. Sestrojenými body je proložená
trendová spojnice s uvedením rovnice regrese a rovnice spolehlivosti.
Trendová spojnice zobrazuje, jakých hodnot by v ideálním případě
měla dosahovat aktuální životnost nebo hodnota stavu trub. V tomto
případě jsou viditelné rozdíly výsledků, které jsou dány:
Tab. 3. Přehled společných vstupů a výstupů z metodiky a ze SDP
BVK, a. s., pro úseky 1–27. Data jsou převzata z vodovodní sítě
města Brna [5]
úsek DN
č.
[mm]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

100
150
150
150
80
100
100
100
100
80
80
150
100
80
100
80
150
150
80
80
150
150
250
100
100
100
150

délka
[m]
383
1054
104
120
36
92
500
691
205
110
85
200
77
237
22
125
365
66
453
132
82
339
348
93
110
55
195

rok pokládky

počet
poruch
[-]

stav [-]
(hodnocení
BVK)

1932
1927
1947
1969
1937
1926
1927
1924
1924
1927
1925
1903
1927
1922
1967
1974
1930
1974
1925
1968
1984
1930
1930
1930
1981
1982
1975

3
8
1
1
1
1
3
1
8
0
0
0
0
1
0
1
2
0
9
1
0
3
4
1
2
1
0

2
2
1
1
5
2
2
2
5
2
2
2
2
2
1
1
2
1
5
4
1
2
5
2
3
3
1

aktuální
životnost [%]
(hodnocení
metodiky)
36
33
57
64
28
37
35
37
28
35
36
49
37
37
61
54
38
63
29
52
64
36
28
34
46
50
63
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5.2 Normy

ČSN 13 2000 až ČSN 13 2085 Litinové trouby a tvarovky
ČSN 1041 Litinové trouby a tvarovky pro vodovody i plynovody
ČSN 1035 Šedá litina
Německý normál V. D. I. a V. G.W. 1882
ČSN 13 0054 Pokyny pro povrchovou ochranu potrubí do země vrstvami bitumenu
ČSN 13 2011 Litinové trouby a tvarovky
ČSN 65 7214 Asfalty pro izolaci trub
PCSN 98 - 84 Litinové tlakové trouby a tvarovky, technické podmínky

5.3 Podnikové normy
KŽ 13 2004
KŽ 13 2005
KŽ 13 2007
KŽ 13 2008
Obr. 4. Náhled na graf závislosti vypočtené životnosti trubního úseku
na bodové skóre ze SDP BVK, a. s. [5]

• rozdílným návrhem funkce metodiky a SDP;
• celočíselným ohodnocením „stavu trub“ v SDP s nízkým bodovým
zastoupením;
• velmi malým množstvím zadaných vstupních dat do metodiky a do
SDP; metodika podporuje větší množství vstupních dat;
• rozdílným lidským faktorem při kalibraci váhového ohodnocení
metodiky a při tvorbě „stavu“ ve SDP.

3. Vliv nedostupnosti vstupních dat na funkci
metodiky
Ve výše uvedených porovnáních je možné vidět, že metodika pracuje i s minimálním množstvím dat. Aby byla zaručena schopnost
výpočtu, je nutné zadat do metodiky minimálně tyto 4 údaje:
• délku úseku,
• DN potrubí,
• stáří potrubí,
• typ a počet poruch.
Metodika pracuje s maximálním množstvím 12 vstupních hodnot.
Při výpočtu metodiky s menším počtem vstupů dochází ke zkreslení
výpočtu, které je závislé na druhu chybějících vstupních hodnot.
Vstupní hodnoty jsou provázány s kritérii a jejich váhovým ohodnocením. Z hlediska přesnosti výpočtu by měl být přesnější výpočet
metodiky při porovnání se SDP OVAK, a. s., vzhledem k většímu
množství zadaných dat.

3.1. Důležitost vstupů

Funkce nejdůležitějších a nejvýše vahami ohodnocených kritérií je
zaručena čtyřmi výše uvedenými vstupy. Bez těchto vstupů metodika nefunguje. Pro velké zpřesnění výpočtu bude přínosem zadat do
metodiky hydrostatický tlak. Mezi nejméně důležité vstupní údaje
patří minimální rychlost vody a doba minimální rychlosti.

4. Závěrem
Při celkovém porovnání výstupů z metodiky a ze SDP OVAK, a. s.,
je zřejmé, že čím má hodnocený úsek větší hodnotu bodového skóre
SDP, tím víc dle metodiky klesá životnost trubního úseku a tím víc je
úsek vhodný k sanaci. Při celkovém porovnání metodiky a SDP BVK,
a. s., je zřejmé, že čím má hodnocený úsek větší hodnotu „stavu“
z SDP, tím víc dle metodiky klesá životnost trubního úseku a tím víc
je úsek vhodný k sanaci. Výsledky porovnání výstupů z metodiky a ze
SDP prokázaly funkčnost navržené metodiky.
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Comparison of the outputs of the methodology for determining the lifetime of water pipes made of cast iron with the
outputs of the medium-term plans recovery (Kozelský, J.)
Key words
methodics – failure rate – multicriteria decision – criteria – pipe life
– technical status
This paper describes and compares the proposed methodology for
determining the life of the pipe material from cast iron with medium-term outcomes of recovery plans. For comparison, the selected
portion of medium recovery plans water supply the city of Ostrava
and Brno. The methodology that I have proposed works on the basis
of multicriteria decision making. The output of the methodology is
a dimensionless value that determines the life of the pipe section. For
input into the methodology are necessary data, which are monitored
by operators of water supply networks. The outcome of this work
is to compare the correlation outputs of the methodology and the
output of medium-term recovery plans.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Vyhodnocení soutěže z VH 12/2011
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší
soutěže. První správnou odpověď zaslala
Ing. Michaela Pecinová z firmy TopolWater, s.r.o.,
které jsme zaslali slíbenou výhru.
Správná odpověď byla - obrněný
transportér „PANDUR”, jehož fotografie byla v 6.
sloupci zleva a v 15. řádku shora.
Tento výrobek jsme vybrali záměrně, neboť
jeho nákupní hodnota je přibližně stejná jako
veškerá produkce naší firmy za r. 2011, na které se
podílelo 70 techniků a dělníků. Bylo vyrobeno více
než 500 výrobků a spotřebováno kolem 520 tun
nerezavějících ocelí.
Zůstává zde otázka, jestli naše výrobky
jsou tak levné nebo ty Pandury tak ..... ?

fontanar@fontanar.cz
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Na již tradiční konferenci se setkají odborníci z Evropy
a zámoří pracující v různých oblastech výzkumu, vývoje,
konstrukce a provozu hydroenergetických děl a zařízení.
Konference umožňuje předávání nových informací,
poznatků a zajímavostí, které se zabývají využitím
vodní energie.

25. – 27. září 2012 v Brně
Témata konference:
•
•
•
•
•

výzkum a nové trendy ve využití vodní energie
hydrotechnická zařízení – konstrukce a výroba
provoz a ekonomika vodních děl
s hydroenergetickým využitím
malé vodní elektrárny
hydrotechnika, životní prostředí a alternativní
zdroje energie

Uzávěrka pro abstrakty je 31. 1. 2012.
Podrobné informace naleznete na webové stránce konference
ww.hydroturbo2012.cz

Kontakt:
Jana Skotáková
ČKD Blansko Engineering, a.s.
hydroturbo@cbeng.cz
tel. +420 533 309 585

Jarní semináře 2012
ASIO, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na tradiční semináře, které jsou
určeny pro projektanty, státní správu, provozovatele ČOV, architekty a ostatní odbornou
veřejnost.

Vodohospodářské jednohubky

,
... aneb pri jdte ochutnat novinky

Obsah odborného semináře:
a) TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (NOVINKA)
b) Zasakování odpadních vod – Metodický pokyn MŽP k NV 416/2011 (NOVINKA)
c) Intenzifikace a provoz ČOV
d) Čerpání odpadních vod – nové možnosti
e) Využití energie z odpadních vod pro potřeby komunální sféry
Termíny a místa:
31.01.2012 – Hodonín ● 07.02.2012 – Teplice ● 08.02.2012 – Plzeň ● 14.02.2012 – Zlín
16.02.2012 – Brno ● 17.02.2012 – Hradec Králové ● 21.02.2012 – České Budějovice
22.02.2012 – Ostrava ● 23.02.2012 – Olomouc ● 28.02.2012 – Praha
VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NAJDETE NA WWW.ASIO.CZ

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

www.asio.cz

Výpočet vodního rázu
v potrubí pro oblastní
vodovodní systém
zásobování San Diega
vodou
Petr Ingeduld, Nona Yang
Klíčová slova
výpočet vodního rázu v potrubí – matematické modely – hydraulické
modelování – zásobování vodou

Souhrn

Oblastní vodovodní systém města San Diega v jižní Kalifornii je
provozován společností SDCWA (San Diego County Water Authority).
Zásobní systém obsahuje přibližně 500 km vodovodních přivaděčů
o průměru 1,2–2,7 m, 103 aktivních předávacích (zásobních) míst,
7 čerpacích stanic, 4 hydroelektrárny, 1 úpravnu vod a 1 přehradní
nádrž. Tento rozsáhlý komplex byl vybudován během uplynulých
60 let a v současné době poskytuje 90 % veškeré pitné vody pro
cca 3 miliony obyvatel a významný průmysl. Společnost DHI
Water & Environment získala zakázku na dodávku komplexního
modelu vodního rázu v potrubí a společně s firmou Flow Gradient
Dynamics vypracovala požadovaný matematický model. Tvorba
modelu probíhala v letech 2009–2011 a byla zakončena úspěšnou
verifikací modelu a předáním klientovi v červnu 2011. Matematický model výpočtu vodního rázu v potrubí je založen na osvědčené
metodě charakteristik a kromě popisu všech standardních prvků,
jako jsou například vyrovnávací nádrže, tlakové nádoby, regulační
uzávěry, vzdušníky, umožňuje také modelování čerpadel a turbín
ve všech režimech a kvadrantech; unikátní funkcí modelu je pak
možnost výpočtu tzv. kaskádového proudění v přivaděčích o velkém
průměru nebo výpočetní model dynamického účinku proudu na
ztrátu třením. Tvorba modelu a zkušenosti z projektu jsou hlavním
obsahem našeho příspěvku.
u

Úvod
Tento článek popisuje tvorbu matematického modelu výpočtu vodního rázu ve vodovodních přivaděčích oblastního vodovodního systému
města San Diega. Práce na modelu obsahovaly úpravy numerického
algoritmu FG3D (Flow Gradient Dynamics, Inc.) a tvorbu integrovaného
výpočetního systému MIKE URBAN FGDHT (DHI). Tento nový výpočetní systém lze použít pro libovolné hydraulické
analýzy ustáleného i neustáleného proudění
a pro modelování vodního rázu v potrubí.
Projekt byl rozdělen do řady etap a v letech
2009–2011 byl postupně vytvořen a zpracován
návrh a realizace výpočetního systému, zpracování pilotního projektu, ověření výpočetního
systému na pilotním projektu, rozšíření modelu na celou zpracovávanou oblast, kalibrace
a verifikace modelu, zaškolení klienta do práce
s modelem a předání modelu.

Pohybová rovnice a rovnice kontinuity jsou řešeny souběžně. Obecně se předpokládá, že člen V V/ x je řádově menší než V/ t a že člen
V H/ x je řádově menší než H/ t.
Rovnice v obecném tvaru:

kde: H = tlaková čára (m), H0 počáteční podmínka pro H
V = rychlost proudění (m/s), V0 počáteční podmínka pro V
a = postupivost rázové vody (m/s),
g = gravitační zrychlení (m/s2)
F = tlaková vlna ve směru osy x (m)
Výpočetní model dokáže popsat všechny standardní prvky, jako
jsou například vyrovnávací nádrže, tlakové nádoby, tlakové regulační
uzávěry, průtokové regulační uzávěry, zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily, pojišťovací ventily a podobně. Umožnuje také modelování
čerpadel a turbín ve všech režimech a kvadrantech.
Součástí prací na úpravách výpočetního algoritmu pro potřeby
projektu bylo také vytvoření modelu dynamického účinku proudu
na ztrátu třením. Tento dynamický efekt je obecně považovaný za
významný v případech, kdy dochází v důsledku vodního rázu k obrácení směru proudění v potrubí. K tomuto jevu nedochází za běžných
podmínek řízeného vodního rázu v potrubí, ale může k němu dojít
v případě náhlých a neočekávaných změn, jako například a) náhlé
uzavření potrubí, b) náhlý výpadek čerpadel, c) náhlé změny směru
proudění způsobené separací a následným spojením vodního sloupce
v potrubí.

Hydraulický model
Hydraulický model byl zpracován pro tzv. „akvadukt 2“ surové
vody mezi průtokovou regulační stanicí Twin Oaks Valley (TOVFRS)
a nádrží Otay Lake včetně potrubí k čerpací stanici Olivenhain
a potrubí položených jižně od vzdušníků Miramar, obr. 1. Pro tuto
oblast byly zpracovány dva hydraulické výpočetní modely:
a) Koncepční model pro výpočet ustáleného a pomalu se měnícího
proudění
b) Detailní model výpočtu vodního rázu
Oba modely byly vytvořeny na základě aktuálních dat GIS a modely
byly ověřeny s využitím měřených dat dispečinku SCADA. Zároveň byla a jsou prováděna postupná měření tlaku s citlivostí cca
5–10 ms.
Hydraulický model obsahuje přibližně 3000 úseků potrubí o celkové délce 200 km, 20 nádrží pro simulaci zdrojů vody anebo velkých
vzdušníků, 70 zavzdušňovacích a odvzdušňovacích uzávěrů, 22
regulačních uzávěrů, 8 míst předání vody, 3 čerpací stanice a 2 hydroelektrárny. Uzávěry jsou definovány charakteristikou závislosti

Výpočetní algoritmus
Matematický model výpočtu vodního rázu
v potrubí je založen na tzv. elastické teorii
(Elastic Water Column Theory��������������
) a k numerickému řešení je použita metoda charakteristik
(John Parmakian, 1963).
Pohybová rovnice:

Rovnice kontinuity:
Obr. 1. Oblast výpočetního modelu (nalevo), čerpací stanice s regulačními uzávěry (vpravo
nahoře), vzdušníky Miramar (vpravo dole)
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průtokového součinitele na stupni otevření
a regulace uzávěru je řízena požadovaným
tzv. „set-pointem“, tj. požadovanou hodnotou
tlaku nebo průtoku. Čerpadla a turbíny jsou
popsány kompletní charakteristikou závislosti
průtoku na tlaku, resp. momentu čerpadla
na průtoku v bezrozměrném tvaru ve všech
4 kvadrantech. Proudění je plně tlakové
s výjimkou části potrubního přivaděče jižně
od vzdušníků Miramar, kde dochází k občasnému tzv. kaskádovému proudění. Hlavní
řídicí stanicí je regulační stanice Rancho
Penasquitos osazená 4 rukávovými uzávěry
a 1 turbínou, které slouží ve vzájemné kombinaci k regulaci tlaku a průtoku. Schematizace
hydraulického modelu výpočtu vodního rázu
v potrubí je znázorněna na obr. 2.

Ověření modelu
Různé metody byly použity k ověření
správnosti výpočetního modelu včetně a)
porovnání výsledků s jinými výpočetními
systémy, b) porovnání s předchozími verzemi
modelu, c) porovnání výsledků s měřenými
daty. Porovnání s jinými výpočetními systémy Obr. 2. Hydraulický výpočetní model MIKE URBAN FGDHT – ukázka schematizace čerpací
obsahovalo porovnání s modelem HYPRESS stanice a vodní elektrárny
(DHI Hydroinform) na 5 různých sadách dat.
Porovnání modelu s naměřenými daty bylo
provedeno na základě vybraného provozního
stavu o celkové délce trvání 3 hodiny, kdy
docházelo k relativně významným modulacím
průtoku v regulační stanici Rancho Penasquitos
a kdy se také významně měnily dodávky vody
v předávacích stanicích. Další verifikační test
byl zaměřen na modelování úplného přerušení
dodávky vody v Rancho Penasquitos uzavřením
všech 4 regulačních uzávěrů, viz obr. 3. Při
tomto testu se uvažovala uzavírací doba jednotlivých uzávěrů v rozmezí 20–28 minut. Celkový
nátok do akvaduktu ve stanici Twin Oaks byl
9,5 m3/s, 1,0 m3/s bylo odkloněno do úpravny
vody Olivanhain, 6,5 m3/s pak pokračovalo do Obr. 3. Časový průběh průtoku (nalevo) a kóty tlakové čáry (napravo) v regulační stanici
regulační stanice Rancho Penasquitos, kam dále Rancho Penasquitos během postupného (řízeného) uzavírání všech 4 „rukávových“ uzávěrů
ještě přitékalo 8,8 m3/s z nádrže San Vicente. (sleeve valves); doba uzavírání uzávěrů byla v rozmezí 20–28 minut
Celkový průtok 15,8 m3/s pak pokračoval do
jižní části akvaduktu, celkem 14,3 m3/sec se
předalo jednotlivým odběrným místům a na konci akvaduktu pak cca
Literatura
1,5 m3/s natékalo do nádrže Lake Otay.
[1] John Parmakian, Waterhammer Analysis, Dover Publications, Inc. New York, 1963

Další etapy projektu
Většina provedených prací byla ukončena a matematický model
výpočtu vodního rázu v potrubí včetně veškerých zpracovaných
modelů byl předán do správy oblastní správy vodovodu SDCWA.
Proběhlo zaškolení pracovníků klienta do problematiky výpočtu
vodního rázu v potrubí a využití modelu pro plánování bezpečných
provozních stavů a pro potřeby návrhu nových částí vodovodu. Firmy
DHI a FGD dále pokračují v dalším rozšiřovaní hydraulického modelu
a po zpracování přivaděčů surové vody se systém rozšiřuje i do oblasti
upravené vody. Tyto práce společně s dalšími výukovými kurzy pro
pracovníky SDCWA jsou prováděny v rámci pětileté servisní smlouvy
mezi DHI a SDCWA.

Závěr
Matematický model výpočtu vodního rázu v potrubí byl vytvořen
pro potřeby SDCWA a slouží k detailnímu modelování neustáleného
proudění a vodního rázu v oblastním vodovodním systému zásobování města San Diega a části jižní Kalifornie vodou. Matematický
model byl vytvořen na základě dat GIS a pro verifikaci modelu byla
použita naměřená data ze systému SCADA a z dílčích měrných kampaní. Výpočetní model je založen na metodě charakteristik a vychází
z původních výpočetních systémů FG3D a MIKE URBAN. Model byl
zpracován v letech 2009-2011 pro oblast „akvaduktu č. 2“ rozvodu
surové vody a v současné době probíhá jeho rozšiřování i do oblasti
upravené vody. Autor pracoval jako vedoucí projektu a podílel se na
většině prováděných prací.
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Práce na modelu byly prováděny ve spolupráci firem ��������������
DHI, Flow Gradient Dynamics, Inc. a San Diego County Water Authority SDCWA.
Uvedený příspěvek byl publikován na konferenci Water Distribution
System Analysis 2010 – WDSA2010, Tucson, AZ, USA, Sept. 12-15,
2010 pod původním názvem “Hydraulic transient computer model
for San Diego Water Authority”.
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4677 Overland Avenue, San Diego, CA 92123

Hydraulic transient computer model for San Diego Water
authority (Ingeduld, P.; Yang, N.)
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San Diego County Water Authority is a water wholesaler providing
a safe and reliable water supply to its 24 member agencies in the
San Diego region. The Water Authority supplies up to 90% of San
Diego County’s water, which serves more than 3 million residents.
The water supply system includes approximately 300 miles of open
channel and pressurized pipelines, ranging from 48 to 108 inches
in diameter, 103 active meter connections, 7 pumping stations, 4
hydroelectric facilities, one water treatment plant, and one reservoir. These facilities were constructed over the last 60 years through
a sequence of individual projects, resulting in a complex hydraulic
distribution system. DHI, Inc. and Franklin DeFazio, Inc. have been
working together to develop a dynamic transient flow model that
will be suitable for modeling the Water Authority’s conveyance
and distribution system. The dynamic transient simulation model
will also be used to analyze and simulate relevant appurtenant
facilities of other local agencies that have a significant hydraulic
influence upon the Water Authority’s system. The work includes

Po vyše dvadsaťročnom statočnom boji
so zákernou chorobou nás dňa 6. 10. 2011
navždy opustil prof. Ing. Pavel Urcikán,
DrSc. Vodohospodárska vedecká a odborná verejnosť v ňom stratila významného
odborníka v oblasti mestskej hydrológie
a v hydraulike stokových sietí.
Narodil sa 15. 6. 1929 v Liptovskom
Mikuláši. Už v štvrtom roku života stratil svojho otca. Vyštudoval gymnázium
v rodnom meste, kde sa venoval športu,
najmä futbalu a hokeju v oddiele Partizán Mikuláš. Po príchode na štúdia do
Bratislavy sa stal členom športového
klubu Slávia Bratislava. Neskôr pôsobil
ako tréner mládežníckeho hokejového
klubu Slovan, kde na žiackych hokejových turnajoch postupne objavil talentovaných hokejistov bratov Šťastných.
Peter Šťastný uvádza Pavla Urcikána ako
svojho mládežníckeho trénera aj vo svojej
spomienkovej knihe.
Po ukončení Fakulty inžinierskeho staviteľstva na SVŠT v Bratislave a nástupe
na jej Katedru zdravotného inžinierstva za
asistenta v roku 1957 sa začal systematicky venovať problematike stokových sietí,
najmä mestskej hydrológii a hydraulike
stôk a kanalizačných objektov.
Počas pôsobenia na Stavebnej fakulte
vyučoval predmety súvisiace s návrhom,
stavbou a prevádzkou kanalizačných
stavieb. Svoje praktické cvičenia a prednášky vždy aktualizoval a obohacoval
o najnovšie odborné a vedecké poznatky,
ktoré získaval intenzívnym štúdiom domácej a zahraničnej literatúry. Veľkú časť
informácií na prednáškach odovzdával
tiež zo skúseností získaných z vlastnej
vedeckovýskumnej činnosti. Poznatky
v problematike stokovania si prehĺboval
na dvoch dlhodobých pobytoch v zahraničí.
Kandidátom technických vied sa stal
5. 7. 1973, docentom bol vymenovaný
1. 10. 1976. Titul doktora technických
vied obhájil 28. 9. 1988 a za profesora bol
vymenovaný 1. 10. 1989.
Počas svojho pôsobenia na fakulte mal
veľmi bohatú publikačnú činnosť, v rámci
ktorej formuloval viacero odborných
a vedeckých záverov a odporúčaní využívaných v kanalizačnej teórii a praxi.
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modification to an existing Hydraulic Transient Engine known as
FG3D (Flow Gradient Dynamics Inc.) which is incorporated into
a MIKE URBAN (DHI, Inc.) hydraulic model to provide an integrated modeling system. The transient model was verified on pilot
reaches, including the Second Aqueduct untreated water pipelines
from Twin Oaks Valley Flow Regulatory Structure (TOVFRS) to Otay
Lake (135 miles) in conjunction with the Olivenhain Pipeline and
Pump Station. The outline of this ongoing project, as well as the
experience from hydraulic transient computing and development
is discussed in this paper.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. března
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

prof. Ing. Pavel Urcikán,
DrSc.
15. 6. 1929 – 6. 10. 2011

Z nich treba spomenúť: závislosti na
výpočet hydraulických strát trením pri
tlakovom prúdení odpadových vôd; spôsob výpočtu podmienok beznánosového
režimu v stokách; matematické modely na
výpočet výdatností náhradných dažďov
s platnosťou pre celé územie Slovenska;
nový spôsob výpočtu hodnoty výdatnosti
medzného dažďa, ktorý zohľadňuje viaceré faktory vplývajúce naň v priebehu zrážkového a odtokového procesu; hodnotenie
vplyvu odľahčovacích komôr na kvalitu
vôd v povrchových tokoch bilančnými
parametrami; aplikáciu princípu prípustného podielu ročne odľahčovaných
vôd vo výpočtoch objemu kanalizačných
dažďových nádrží spojených s odľahčovaním v podmienkach Slovenska; využitie jednoduchšieho modelu na výpočet
náhradných dažďov pre priamy výpočet
objemov detenčných ako aj retenčných
nádrží, či iných vsakovacích objektov.
V posledných rokoch predmetom jeho
záujmu bolo zefektívnenie postupov pri
výpočte vsakovacích zariadení rôznych
druhov.
Na dokreslenie jeho vedeckého profilu
treba uviesť, že okrem stoviek inžinierov

vychoval piatich kandidátov technických
vied, bol autorom 11 dočasných vysokoškolských učebníc a jednej celoštátnej
vysokoškolskej príručky, pravidelne
publikoval a vystupoval na vedeckých
konferenciách doma a v zahraničí.
Prof. Urcikán bol v roku 1990 hospitalizovaný a neskôr zo zdravotných dôvodov
musel odísť do dôchodku. Stalo sa tak
po zaslúženom vymenovaní za riadneho
profesora.
Svoje bohaté vedomosti však naďalej
odovzdával svojim bývalým študentom,
neskôr kolegom a spolupracovníkom.
Ako spoluriešiteľ naďalej aktívne pracoval na riešených grantových projektoch
Katedry na oddelení stokovania a čistenia odpadových vôd. Dôkazom jeho
aktivity a pracovitosti je aj skutočnosť,
že bol hlavným nositeľom prípravy
súboru troch dielov skrípt Stokovanie,
ktoré boli vydané v rokoch 2004 až 2008.
Uvedený súbor komplexne pokrýva celú
oblasť odkanalizovania miest a obcí a je
porovnateľný s obdobnými publikáciami
známymi v zahraničí.
Prof. Urcikán, DrSc., bol počas pôsobenia na fakulte za jeho aktivity viackrát
odmenený prakticky všetkými možnými
oceneniami, naposledy mu dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v roku 2008
udelil pamätnú plaketu pri príležitosti 70.
výročia založenia Stavebnej fakulty.
Prof. Urcikán bol veľkým fanúšikom
umenia, zaujímala ho najmä hudba, film
a divadlo. Počas pôsobenia na fakulte bol
však odovzdaný svojej práci, ktorá ho
plne pohlcovala.
Vynikal pracovitosťou a zodpovedným
prístupom k riešeniu problémov, čo
vyžadoval aj od študentov a svojich spolupracovníkov.
Vážený pán profesor, v mene Vašich
kolegov, v mene vodohospodárskej vedeckej a odbornej verejnosti, v ktorej ste
zaujímali popredné miesto, Vám dávame
posledné zbohom na ceste, z ktorej pre
smrteľníkov niet návratu.
Česť Vašej pamiatke.
Dušan Rusnák.
Štefan Stanko
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Ing. Jiří Rosický
Jak jste se k oboru dostal?
Díky knize. Jako kluk jsem četl všechno,
co se mi dostalo do ruky. A když jsem přečetl
všechno, co bylo doma, chodil jsem samozřejmě do knihovny. Tam jsem objevil krásnou
knihu o vodním stavitelství. I po té spoustě
let se mi přesně vybavuje barevný obrázek
plavební komory s vysvětlením její funkce.
A to asi rozhodlo.
Zhruba o rok později jsme si podávali přihlášky na střední školy. U mne to byla střední
průmyslová škola stavební, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Byl jsem přijat.
V té době mne zajímaly vodní cesty, plavba
a hlavně přehrady. Co se dalo o nich sehnat,
jsem přečetl. O vodovodech a kanalizacích
jsem se vlastně dozvěděl víc až na průmyslovce a nijak moc mne nezaujaly. Ještě na
vysokou školu jsem šel především s představou, že budu stavět přehrady. U maturitní
zkoušky jsem měl obrovský problém dát nějak
dohromady armatury na vodovodní sítí. Paradoxem je, že vodovodní systémy a vodovodní
sítě, včetně jejich armatur, mi zaplnily v práci
prvních dvacet let.
Kdo byl Vaším vzorem?
Vzor jsem snad ani žádný neměl. Když
pominu ty klukovské z dobrodružných
knížek. Ale měl jsem štěstí na dobré učitele.
Byli pro mne o to důležitější, že jsem vyrůstal bez rodičů. Na průmyslovce to byl pan
profesor Kozel. I když byl češtinář, pomohl
mi i na odborné škole uspořádat si v hlavě
spoustu věcí. A potom to byli hlavně moji
učitelé v Hydroprojektu. Jejich jména pro
mladší generaci mizí v zapomnění, což je asi
přirozené. Ale právě proto je možná dobře je
připomenout.
Jan Volák nebo spíš pan inženýr Jan Volák.
Člověk s duší vynálezce, dnes by se řeklo iniciátor inovací. Samozřejmě s problémem všech
lidí tohoto typu. Většinou milují své nápady
tak, jako dobrý otec miluje své děti. I ty nepříliš
povedené. Ale na rozdíl od řady dalších „nadkolegů“, které jsem v životě potkal, chtěl po
nás myšlení a kreativitu víc než poslušnost.
A za nápady, i ty nepříliš povedené, nekáral,
netrestal, neposmíval se. Rozebral, probral
nedostatky, řekl, co je třeba změnit anebo proč
nepokračovat. A šlo se dál.
A naučil mne zásadu, kterou jsem se snažil
používat ve svých vedoucích funkcích: „Když
uděláš nějakou pitomost, okamžitě přijď! Možná Ti potom pořádně vynadám. Ale nejdříve
zkusíme její následky sprovodit ze světa.“
Pomohl problém vyřešit a většinou ani to
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„vynadání“ potom nebylo nijak dramatické.
Pokud si na něj vůbec vzpomněl. Tedy pokud
byl člověk schopen se poučit a chyby neopakovat. Pokud chyby opakoval, tak mu prostě
přestal složité úlohy svěřovat.
František Hereit a Silvestr Mutl. Také
měli nějaké akademické tituly, ale pro mne
to byli František a Silva. Naučili mne o pitné
vodě víc, než mne mohly naučit školy. Pracoval jsem s nimi tři roky ve vodárenském
vývoji. Možná polovinu té doby jsme strávili
v provozech, na úpravnách vody. Zkušenost,
kterou nelze u „prkna“ získat ani náhodou.
A samozřejmě ani dnes u obrazovky počítače. Mimochodem, ty počítače nám strašně
scházely. Co jsme přes den naměřili, jsme
večer museli ručně s kalkulačkami spočítat,
abychom ráno mohli provoz znovu nastavit
a měřit. Větší a složitější výpočty se daly dělat
jen po návratu na sálovém počítači v Praze
a ani to nebylo úplně snadné.
Když dnes vidím na konferenci v Soběslavi
fotografie W&ET Teamu z provozních měření,
kde součástí experimentálního nebo poloprovozního zařízení je notebook, mohu jen
tiše závidět. Mimochodem, doc. Petr Dolejš,
v současné době asi náš nejlepší vodárenský
technolog, by určitě potvrdil, co nám v té době
František a Silva dali.
A když už jsem u těch učitelů a historie,
nemohu vynechat inženýra Josefa Holoubka.
Člověka, který postavil a dlouhá léta vedl
Hydroprojekt. Ve „staré“ terminologii projektový ústav, který byl od roku 1952 u všeho
významnějšího, co se ve vodním hospodářství
v bývalém Československu i v současné České
republice dělo a děje. Dodnes nevím, proč si
mě vybral za svého nástupce. Ale když se
vrátím k Vaší otázce, on byl svým způsobem
v druhé polovině mé profesní dráhy mým
vzorem. A jsem rád, že se mi podařilo jeho
Hydroprojekt převést přes složité období
devadesátých let a že plní svoji úlohu dodnes.
Příští rok oslaví 60 let své existence. Takových
firem, které vznikly v padesátých létech minulého století, prošly transformací a dodnes
plní svoji původní úlohu, není mnoho. Pepa
Holoubek, vodohospodář tělem i duší, ho tedy
postavil na správných základech, a pokud se
toto vše podařilo, musel nás hodně naučit.
Mám teď pocit, že bych se měl omluvit za
dvě věci. Za prvé, že jsem se pustil do vzpomínání. Ale když už mám tu možnost, chtěl
jsem ji použít na připomenutí alespoň některých lidí, kteří v posledních více než padesáti
létech přinesli svůj díl práce pro naše vodní
hospodářství a jejichž jména mladší generaci
už moc nebo dokonce vůbec nic neřeknou.
A za druhé, že jsem se zmínil jen o těchto
čtyřech svých učitelích. Určitě by si zasloužilo
připomenout více zajímavých lidí, se kterými
jsem se za svých 45 let ve vodním hospodářství potkal. Ale na to by asi nestačilo celé toto
číslo Vašeho časopisu. A já nechci ještě jen
vzpomínat.
Co zásadního se během Vaší profesní kariéry v oboru stalo?
Strašně moc. Myslím, že obor zásadně
ovlivnily dva předěly, které se nějakou náhodou sešly téměř ve stejném čase – změna politického a hospodářského systému a plošný
nástup informačních technologií. Možná ale
nejdříve trochu vodárenské historie.
Vodohospodářská infrastruktura před ro
kem 1945 minulého století odpovídala na

území dnešní České republiky vývoji v ostatní
Evropě. Podle statistiky z roku 1928 bylo v té
době v Čechách evidováno 1259 a na Moravě
a ve Slezsku 421 vodovodních systémů. Na
Slovensku jich bylo 118 a na Podkarpatské
Rusi 1 vodovod. Řada vodovodů má kořeny až
v 15. století. Většina moderních vodárenských
systémů vznikla na přelomu devatenáctého
a dvacátého století a některé z nich v nějaké
podobě slouží dodnes. Především dvacátá
a třicátá léta minulého století byla na mnoha
místech obdobím přípravy a v řadě případů
i realizací nových vodárenských staveb.
Některé záměry se podařilo realizovat, řadu
z nich přibrzdila nebo úplně zastavila druhá
světová válka.
V druhé polovině minulého století probíhala poměrně rozsáhlá výstavba vodohospodářské infrastruktury. Rozvojové investice směřovaly do jednotlivých regionů podle tehdejšího
pohledu na jejich hospodářský význam – hlavní město Praha, centra těžkého průmyslu,
severočeská hnědouhelná pánev se svými
energetickými zdroji. Stavby byly zaměřeny
především na vodárenství, pouze v nezbytné
míře na odkanalizování a čištění odpadních
vod bylo v podstatě zanedbáváno.
Správnou prioritou bylo zajistit co největšímu počtu obyvatel kvalitní pitnou vodu.
Chybnou strategií bylo dodávat pitnou vodu
za ceny hluboce pod výrobními náklady,
fakticky neřešit ztráty vody ve vodárenských
systémech a rozvodných sítích stejně tak,
jako dostatečnou údržbu a obnovu existující
vodohospodářské infrastruktury. A samozřejmě, naprosto nedostatečné čištění odpadních
vod, s odpovídajícím dopadem na naše vodní
toky a životní prostředí vůbec. A to nemluvím o kvalitě stavebních prací a používaných
stavebních materiálů, která po celé toto
období nebyla zázračná, ale směrem ke konci
osmdesátých let se spíš zhoršovala.
Vybudování vodárenských soustav před
rokem 1990 však bylo jednoznačně pozitivní
stránkou tohoto období. Díky nim jsou dosud
poměrně bezpečně zásobovaná rozsáhlá
území kvalitní pitnou vodou. A to přesto, že
finanční prostředky vkládané do vodárenství
v posledních dvaceti létech výrazně zaostávají
za financováním staveb pro odvedení a čištění
odpadních vod.
Rok 1990 byl jedním z těch dvou zmíněných předělů. Nový politický a ekonomický
systém zásadním způsobem zasáhl vodní
hospodářství. Privatizace oboru vodovodů
a kanalizací, naprosto jiná ekonomika, postupný pokles spotřeby pitné vody obyvatelstvem
jako důsledek růstu ceny vodného a stočného,
snižování odběrů vody průmyslem jako důsledek jeho restrukturalizace.
Na jedné straně uvolňování cen vodného
a stočného, na druhé straně růst ceny materiálů, energií, zařízení, stavebních a montážních
prací. Nezbytnost snižovat ztráty stále dražší
upravené vody, pokud možno systémovými
opravami rozvodných sítí. A nutnost konečně
se zabývat i opravami kanalizací. Alespoň
tam, kde hrozily a hrozí havárie nebo k nim
i skutečně došlo.
A k tomu obrovský tlak na zlepšování životního prostředí. V našem oboru především na
čištění odpadních vod. Pohled na mapu znázorňující jakost vody v tocích České republiky
z počátku devadesátých let není pěkný. Nejde
jen o ty barvy, které říkají o vodních tocích,
že jsou spíš prodloužením stokové sítě města
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a obcí. Jde také o to, že jsme v tom prostředí
žili, rekreovali se v něm a v neposlední řadě
na mnoha místech z odebírané surové vody
vyráběli vodu pitnou. A navíc, takto znečištěné vody odtékaly za hranice. A to je další
faktor, který ovlivnil rozhodujícím způsobem
obor vodovodů a kanalizací po roce 1990.
Zahraniční tlak na zlepšování kvality vod
odtékajících z území České republiky, především do Severního a Baltského moře, rostl už
v průběhu osmdesátých let. A dát do pořádku
vlastní životní prostředí bylo i v našem zájmu.
Zvlášť, když Evropská unie mohla a chtěla
stavby pro odvádění a čištění odpadních vod
významným způsobem finančně podpořit.
Zjednodušeně platí, že od devadesátých let
prakticky až do současnosti se vše vrhlo na
odvedení a čištění odpadních vod.
Závazky přijaté se vstupem do Evropské
unie tento trend jen posilovaly. I když ještě není výstavba pro některé aglomerace
dokončena (někdy ani zahájena), výsledek je
nesporný. Podíváme-li se opět na už zmíněnou
mapu znázorňující jakost vody v tocích České
republiky, tentokrát z let 2009–2011, červená
a žlutá barva, znázorňující velmi znečištěnou
vodu a silně znečištěnou vodu, téměř zmizely.
Ale jako vždy, když je hlavní úsilí jednostranně zaměřeno, má to i své negativní důsledky.
Investice do odvádění a čištění odpadních vod jsou sice podporovány národními
i evropskými dotacemi, ale povinný podíl
vlastních prostředků často odčerpal a odčerpává finanční zdroje potřebné i pro jiné části
vodohospodářské infrastruktury. Především
pro její systematickou obnovu a v současné
době už také pro její vodárenskou část, na
řadě míst léta opomíjenou. Mimo jiné právě
pro omezené finanční prostředky.
Nechci se teď zabývat otázkou, jestli naše
závazky při vstupu do Evropské unie nebyly
zbytečně ambiciózní. Osobně jsem celou
dobu přesvědčen, že ano, a pochybuji o tom,
že je v plném rozsahu vůbec splníme. Ale
s tím už teď nic neuděláme. Horší je, že celý
systém přípravy a realizace těchto investic
byl během uplynulých dvaceti let nastaven
na velké stavby, s přísunem velkých objemů
finančních prostředků. S růstem jednotkových
investičních nákladů, které v posledních
zhruba dvou až třech létech, jak je u nás zvykem, stlačujeme sice systémovým opatřením,
ale pravděpodobně s dlouhodobě negativními
důsledky. Do výběrových řízení na nové
stavby, se špatně stanovenými kvalifikačními
předpoklady, se může v tomto období v řadě
případů přihlásit téměř kdokoliv. A potom se
soutěží o nejnižší cenu – za každou cenu. Ony
se ty stavby ve většině případů nějak dokončí,
ale nechtěl bych být jejich vlastníkem ani
provozovatelem. Proč, to někteří pochopí už
při uvádění do provozu a řada z těch ostatních
nejpozději po uplynutí záruční lhůty.
Vaše otázka však byla, co se v oboru během
mé profesní kariéry změnilo. Všechny změny
by vydaly spíš na knihu než na jeden článek.
Zmínil jsem se o druhém předělu, o plošném
nástupu informačních technologií. To samo
o sobě je rozsáhlé a nesmírně zajímavé téma.
Ke kvalitativnímu skoku došlo logicky i v oboru vodovodů a kanalizací. Znamenal to, co
si řada z nás už před tímto předělem přála.
Co však v době sálových počítačů, pro které
jsme si sami psali programy, bylo naprosto
nereálné: obrovské soubory relativně snadno
zpracovatelných dat, které představují více
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méně přesný popis reálných vodovodních
a kanalizačních systémů, modelování průtoků i dalších parametrů v těchto systémech,
řízení v reálném čase, nástroje pro projektanty
a konstruktéry a další a další možnosti. A přes
zmíněný kvalitativní skok budoucnost v tomto směru nelze dohlédnout. Je třeba si spíš
položit otázku, jak jsou lidé v oboru připraveni
a schopni tyto nástroje optimálně využívat.
A ještě možná jednu poznámku k tomu,
co se změnilo. Jsem přesvědčen, že vodohospodářské vzdělání samo o sobě, skladba
studentů a jejich připravenost pro praxi
byly před rokem 1990 na dobré úrovni. Jak
navrhnout, postavit a provozovat vodovod
nebo kanalizaci, úpravnu vody nebo čistírnu
odpadních vod, to jsme věděli stejně dobře
jako zahraniční odborníci, kteří nám přicházeli na počátku devadesátých let radit. Pokud
byly vůbec nějaké rozdíly, rychle mizely, když
jsme mohli navrhovat a nakupovat technická
zařízení dříve nedostupná kvůli naprostému
nedostatku devizových prostředků. Navíc řada
výrobků a zařízení postupně začala být k dispozici přímo na našem trhu. A zpoždění dané
nedostatkem výpočetní techniky a software
jsme rychle dohnali.
Prostě nechyběly tady ani znalosti, ani učitelé odborných škol, středních i vysokých, kteří
měli co předávat. Samozřejmě, vždy záleželo
a bude záležet na každém absolventovi, jak
na sobě dál pracuje. A také trochu na štěstí,
na koho narazí na počátku své odborné dráhy.
Co umí a co je ochoten mu předat. Ale i to se
výběrem zaměstnavatele dalo a dá ovlivnit.
Od počátku devadesátých let však technické školy „netáhnou“. Je to trend známý i ze
zahraničí a stav se s časem nelepší, spíš naopak. Pro náš obor chybí dostatek studentů na
středoškolské i vysokoškolské úrovni a obavy
vzbuzuje i výuka sama. Je málo dobrých učitelů, kteří udrží krok s rozvojem poznání u nás
i ve světě, spolupracují úzce s praxí a znají její
potřeby a umí to vše předat. Je jich málo, ale
jsou. Bohužel, opět pozoruji, stejně jako po
roce 1990, že nejlepší z nich k sobě stahuje
komerční sféra a její nabídky. Lepší možnosti
pro další osobní rozvoj a finanční zabezpečení. A tyto dva nesporné jevy – nedostatek
zájemců o technické studium a odcházení
vynikajících učitelů ze škol, alespoň v našem
oboru – jsou velkým rizikem do budoucna.
Příprava staveb u nás, jejich realizace
a samozřejmě to hlavní, provozování vodohospodářské infrastruktury, je na velmi dobré
úrovni. Není možné připustit, aby úroveň oboru negativně ovlivnil pokles kvality odborného
vzdělávání. Je třeba se zamyslet nad tím, jak
podpořit zájem o vodohospodářské studium.
Obor se samozřejmě mění dál. Myslím,
že se pomalu uzavírá etapa, která začala
v roce 1989, respektive 1990. Etapa velkých
systémových změn, velkých „čistírenských“
investic a v neposlední řadě generační obměny vodohospodářů „v aktivní službě“. Moje
generace je už většinou jen na setkáních,
kde se vzpomíná, co a jak jsme zakládali
před 20 léty. Na konferencích, seminářích,
v každodenním vodohospodářské praxi jsme
už ve výrazné menšině a svým způsobem je
to dobře. Zvlášť, když se potkáváme s lidmi
o generaci a více mladšími, kteří mají co říci
a vedou si dobře.
Teď je jen potřeba, aby si ti opravdu dobří
uvědomili, jaké změny v oboru musí zákonitě
přijít a byli na ně připraveni. Alespoň tak, jak

je možné se připravit na období, kdy se sejde
ukončení jedné vývojové etapy s ... – nechce
se mi opakovat to klišé o krizi. Ono spíš by
se mělo mluvit o období, kdy se minimálně
Evropa bude učit žít rozumně, bez zbytečných
dluhů, prostě si přestane žít „nad poměry“.
Jaký vývoj očekáváte v oboru vodovodů
a kanalizací v budoucnosti?
Vlastně to vyplývá z toho předchozího.
Skončí velké kanalizační a čistírenské investice s masivní dotační podporou. Zůstane nám
dluh u lokalit s obcemi do 2 000 ekvivalentních obyvatel. Bude nutné se více věnovat
vodárenské části oboru, zejména modernizaci úpraven vody, ostatně tento trend se
už postupně projevuje. Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
byla často zaměřena především na vodní linku. Ne vždy byla stejná pozornost věnována
kalové koncovce, a přitom intenzifikace vodní
linky znamená zvýšenou produkci kalů. Takže
bude nutné to na řadě míst řešit.
Bude nutné se více zaměřit na obnovu
vodohospodářské infrastruktury, která je
procesem nekonečným. I když v obnově,
zejména sítí, v posledních dvaceti létech došlo
ke zlepšení, rozhodně nepatřila až na výjimky
k nosným činnostem. V současné době už je
nutné přistoupit k obnově technologické části
čistíren odpadních vod realizovaných v devadesátých létech. A to raději nechci znovu
připomínat, jak dlouho vydrží technologická
část staveb budovaných za extrémně nízké
ceny v posledních létech.
Končí období rozvoje a velkých rozvojových
investic. Přichází období vyžadující větší hospodárnost a možná i větší odbornost. Důvodem
není jen předpokládaný vývoj evropské ekonomiky v nejbližších deseti létech. Podle pravidel
Evropské unie by měly být dotace do infrastruktury vodovodů a kanalizací až na některé
výjimky nepřípustné. Financování musí zajistit
vlastníci z vlastních zdrojů a ty jsou v podstatě
jediné – vodné a stočné. Možnost jeho zvyšování má svoje hranice. Přitom jen na samotnou
obnovu vodohospodářské infrastruktury, bez
dalších rozvojových investic, by mělo být
vydáváno 3x až 4x více než dnes.
Přichází období pokud možno promyšlené
systémové obnovy vodovodních a kanalizačních sítí. Přichází potřeba promyšlených
modernizací a intenzifikací úpraven pitné
vody, čistíren odpadních vod a jejich kalových hospodářství. Přichází doba hledání
optimálních řešení. Snad jenom pro pořádek
– optimální nemusí být to nejlevnější, a vůbec
ne nejlevnější za každou cenu.
Větší hospodárnost bude vyžadovat změnu
přístupu u všech subjektů, které v oboru a pro
obor působí. Vlastníci budou muset více přemýšlet, na co peníze vydat. Provozovatelé,
jak každodenní péčí, kvalifikovaným řízením
provozních funkcí a svědomitou údržbou
zabezpečí co nejdelší funkci provozovaných
zařízení. V této etapě by měli uspět jen kvalifikovaní konzultanti, kteří budou schopni spolu
s provozovatelem provést před vlastním návrhem kvalifikovaný audit. Platí to především
u úpraven vody a čistíren odpadních vod, kde
bude třeba hledat slabá místa v technologické
lince a navrhovat spíš řešení vybraných uzlů
než rozsáhlé úplné přestavby. A při každém
zásahu do zařízení sledovat možnost energetické optimalizace. Zkušenosti velkých
provozovatelů z posledních let ukazují, že
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hlavně na čistírnách odpadních vod vede přes
energetickou optimalizaci cesta k výraznému
snižování provozních nákladů.
U úpraven vody a čistíren odpadních vod
velice pravděpodobně poroste úloha technologických dodavatelů, tak jak je to nakonec
obvyklé ve vodě na západ od Aše anebo například v energetice. Ale ne všech dodavatelů.
Především těch, kteří budou mít nebo už mají
své odborníky na technologické procesy, svoje
spolehlivé výrobky a uzly pro technologické
linky, jsou schopni navrhovat do technologické linky kvalifikované zásahy. A po dokončení
a uvedení do provozu přebírat zajištěné záruky za plnění výstupních parametrů.
A pro to všechno bude potřeba spousta kvalifikovaných odborníků. To znamená prvotní
vzdělávání na všech vyučovacích stupních,
ale i celoživotní vzdělávání pro průběžné
doplňování a rozšiřování znalostí během
profesní praxe.
Já vím, že tu neříkám nic mimořádně objevného a že se určitě najde řada kolegů, kteří vidí
budoucnost oboru nějak takto. Jen mi není
jasné, jak se k tomu všemu obor touto další
etapou svého vývoje prokousá. Jestli metodou
pokus – omyl, což je vždy velice drahé (a nejen
finančně), anebo nějakým uspořádaným přístupem. To druhé by bylo lepší, ale kdo to může
zajistit? V oboru, kde je více než čtyři a půl tisíce vlastníků vodovodů a kanalizací a více než
dva tisíce provozovatelů? A nic na tom nemění

fakt, že 80 % výroby a dodávek pitné vody
a odvedení a vyčištění odpadních vod zajišťuje
pouhých 1,4 % všech provozovatelů.
K uspořádanému přístupu mohou přispět za
současného uspořádání pouze stát a SOVAK.
Stát sice bez dotací nemůže přímo ovlivňovat rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací, ale stále bude mít svůj vliv prostřednictvím
legislativy, norem a regulačních opatření.
Těch rozumných nebo těch druhých. Samozřejmě, úloha státu je zatím nezastupitelná
i v oblasti prvotního odborného vzdělávání.
A mimo to, malé obce s počtem do 2 000
obyvatel bez pomoci státu nemají v převážné
většině případů příliš velkou šanci na rozumné řešení.
V této další etapě vývoje oboru může a měl
by sehrát významnou úlohu především
SOVAK. Nakonec je to svým způsobem smysl
jeho existence a jeho poslání.
Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři
a ekology?
Přiznám se, že tohle dělení nemám vůbec
rád. Myslím, že je mi jasné, co je to ekologie,
ekosystém nebo ekologické myšlení. Ale není
mi moc jasné, kdo je to ekolog. Za ekology se
vydává řada lidí, kterým na přírodním prostředí a jeho ochraně až zas tak moc nezáleží
a sledují úplně jiné cíle. Potkal jsem jich na
své profesní dráze celou řadu. A vedle toho
jsem se setkal a spolupracoval s mnoha lidmi,

7. konference EWA „Efektivní čištění odpadních vod
jako základní krok k naplňování Rámcové vodní
směrnice“, Brusel 25. 10. 2011
Ondřej Beneš, Veolia Voda ČR
V roce 2011 uspořádala asociace EWA
pravidelnou konferenci k aktuálnímu vodohospodářskému tématu. Tím bylo tentokrát
hodnocení současné úrovně čištění odpadních
vod v Evropské unii a role, kterou má zvyšování účinnosti odvádění a čištění odpadních vod
při naplňování cílů Rámcové vodní směrnice.
Vlastní konference se konala v bruselském
sídle spolkové země Baden-Württemberg.
Hlavním sponzorem byla společnost Veolia
Water. Přednášky byly rozděleny do tří sekcí,
které se postupně věnovaly posouzení úrovně
odkanalizování a čištění odpadních vod v EU,
vazbě směrnice 271/91/EHS a Rámcové vodní
směrnice a na závěr i hodnocení dostupných
možností investičních řešení a jejich financování.
Úvodní přednášku celé konference obstaral
zástupce DG Environment z Evropské komise
Jorge Rodriguez Romero. Hlavními body přednášky bylo hodnocení úrovně implementace
směrnice 271/91/EHS v jednotlivých členských státech Evropské unie na základě výsledků šetření z roku 2009, které odhalilo závažný
nesoulad s požadavky směrnice 271/91/EHS
u řady zemí jak ze „staré 15“ s výjimkou
Dánska, Německa, Rakouska a Nizozemí, tak
i „nových“ zemí. Právě na příkladu Francie
a Belgie přednášející prezentoval přístup
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Evropské komise při procesu návrhu a poté
i určování sankcionace za neplnění požadavků
směrnice. Závěrem přednášky Jorge Rodriguez
Romero konstatoval, že zmírnění hodnocení
shody jednotlivých členských zemí s požadavky směrnice (akceptace dosažení 95 % hranice
pro hodnocení splnění směrnice) umožnilo
racionálnější posuzování a realizaci opatření jednotlivých členských států i Evropské
komise a snížilo počet zahajovaných procesů
infringementu.
Další přednáškou pokračoval Peter Fuhrmann z ministerstva životního prostředí, ochrany klimatu a energie spolkové země BadenWürttemberg. Na základě reálně dosažených
výsledků v oblasti ochrany vod prokázal pro
řadu přítomných až šokující německou schopnost nejenom nastavovat cíle, ale následně je
téměř do puntíku plnit. Definice cílů jakosti
vod v regionu horního části toku Rýna a návazná realizace identifikovaných opatření od roku
1987 zněla pro řadu přítomných účastníků
konference jako téměř pohádka. Řeka Rýn je
třetím největším tokem v Evropě, zasahujícím
do území 9 států a poskytujícím zdroj pitné
vody pro více jak 30 mil. obyvatel a právě
realizovaná opatření umožnila snížit průměrné koncentrace olova pod 5 µg/l, amoniaku
pod 0,2 mg/l a celkového fosforu pod úroveň

kteří by se sice ekology nenazvali, ale pro
přírodu, její ochranu a citlivé zásahy do ní
udělali a dělají co je možné.
Existuje pro to krásný příklad. Jakub Krčín
z Jelčan by byl v současné době velice pravděpodobně prohlášen za ničitele ekologické
rovnováhy, za člena hliněné lobby (beton v té
době neexistoval), který devastuje jihočeskou
krajinu. A přitom tato krajina a její umělá
úprava patří dnes k národním krajinným
pokladům.
Tak jako v každé profesi, existují výborní,
průměrní a špatní vodohospodáři. Jsem přesvědčen, že těch posledních je velice málo.
Z těch ostatních většina pracuje v oboru
právě proto, že mají k vodě vztah. A nemají
pochybnosti o tom, že bez vody není života.
Evropskou vodní chartu řada z nás vnímá jako
modlitbu. Tedy alespoň ti, co si ji pořádně
přečetli a přemýšleli o ní. Měl jsem to štěstí, že
většina mých profesních kolegů měla obdobný
pohled na vodu, přírodu a její ochranu. A přesto jsme byli občas označováni jako součást
betonové lobby.
Nedělím lidi na ekology a ty druhé. Dělím
lidi na rozumné – a ty druhé. To rozumní vždy
najdou řešení, které je prospěšné lidem a jen
v rozumném měřítku zasáhne přírodu. S těmi
druhými se vztah hledá vždy obtížně. Ať už si
říkají ekologové nebo nějak jinak.
Ing. Václav Stránský
0,25 mg/l. Nejvýznamnějším nástrojem pro
jednotlivé bodové i plošné znečišťovatele byl
plán opatření povodí toku Rýna, závazný pro
všechny zúčastněné subjekty již od roku 2000.
Je možné zmínit zejména financování snižování plošného znečištění zavedením dotačního
programu snižování použití znečišťujících látek
v zemědělství, kdy je alokováno ve prospěch
ekologicky hospodařících zemědělců 107 mil.
€/rok. Mezi dosažené výsledky tak nyní patří
úpravy, rekonstrukce či dostavba 900 ČOV,
dobudování kanalizace na celkovou délku
50 tis. km a dořešení čištění srážkových vod
(nyní takto řešeno 94 % z celkově evidovaných
objemů). Celkově bylo do těchto opatření
vloženo v průběhu 10 let přes 15 mld. €. Po
výrazném zvýšení kvality toku jsou v následujícím plánovacím období připravena opatření
revitalizačního charakteru s cílem zejména
vrátit původní ekosystémy.
Dr. Giuseppe Bortone, zastupující správu
italského regionu Emilia Romagna, prezentoval
souhrnné informace o bodových zdrojích znečištění v přímém sousedství Středozemního
moře. V roce 2003 tak bylo identifikováno
celkem 131 příbřežních prioritních zdrojů,
zahrnutých do strategického akčního plánu
UNEP. Významným zdrojem znečištění jsou
ale i toky, které se vlévají do Středozemního
moře, a hlavní roli hraje řeka Nil s průměrným
průtokem 2,8 tis. m3/s. Ve srovnání úrovně
eutrofizace je s výjimkou několika bodových
lokalit Středozemního moře na tom zdaleka
nejhůře část Jaderského moře, přímo související s regionem Emilia Romagna, kde ústí
řeka Po. Při kvantifikaci bodových a plošných
zdrojů znečištění vyšlo najevo, že nejvýznamnějším zdrojem znečištění je zemědělství, a to
jak v oblasti pěstování plodin, tak i při chovu
zvířat. Například v ukazateli celkový dusík tyto
dvě činnosti tvoří celkem 85 % celkových emisí
do moře a u ukazatele fosfor to je až 93 %!
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V regionu se nachází celkem 25 aglomerací
s čistírnami odpadních vod pro více jak 150 tis.
EO a 176 ČOV pro 15–150 tis. EO.
Přednášející Matthias Zessner se věnoval
pro změnu hodnocení stavu povodí Dunaje,
který je druhou největší evropskou řekou
s celkovým povodím 0,8 mil. km2, protékající
celkem 14 evropskými státy. P. Zessner upozornil zejména na problémy stanovování a naplňování cílů v jednotlivých státech, přijatých
na úrovni nadnárodního orgánu pro ochranu
tohoto vodního toku.
Možnostem praktického řešení znečištění
srážkových vod se věnoval prof. Theo G.
Schmitt z Technické univerzity Kaiserslautern.
Spolková republika Německo věnuje řešení
znečištění velkou pozornost. Přestože Německo má ve vodním zákoně z roku 2009 v § 56–57
zakotvenu povinnost použití technologií BAT
pro čištění odpadních vod (obdoba § 4 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády
č. 23/2011 Sb.), nejsou pro vypuštěné srážkové
vody oddělenými systémy stanoveny jednotné
limity. Vzhledem k tomu, že Německo nyní
disponuje oddílnými systémy kanalizace pro
více jak 2/3 populace, odkanalizované veřejnou kanalizací, je otázka dalšího snižování
zátěže z oddílných systémů podstatná. Přesto
je stále významnějším problémem množství
a znečištění odpadních vod z jednotných
systémů, které odcházejí do recipientu v průběhu dešťových událostí při odlehčení. Do
této oblasti jsou nyní směřovány finanční
prostředky na lokální úrovni s cílem zvýšit
retenci jednotných systémů, na oddělovače
instalovat mechanické či chemické čištění
a zavádět systémy řízení čerpání/průtoku na
kanalizačních systémech s cílem redukovat
kumulativní množství znečištění odcházejícího do recipientu. Jako hlavní parametr
pro monitoring znečištění je vybrán ukazatel
nerozpuštěné látky (NL), který dále indikuje
asociované znečištění (fosfor, CHSK...).
Velmi zajímavá byla přednáška Jeana‑Marca
Chouberta z výzkumného institutu Cema-

Z programu:
Výhledy českého vodárenství po roce 2015,
František Barák, předseda SOVAK
Úskalí měst a obcí při správě svého vodohospodářského majetku, Dan Jiránek, předseda SMOČR Dotace do vodohospodářské infra-
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gref, který prezentoval výsledky projektu
AMPERES. Tento projekt se věnoval monitoringu mikropolutantů, prioritních látek
a emerging pollutants (např. farmaceutických
produktů a produktů jejich degradace v lidském těle a ve vodním prostředí). Sledováno
bylo celkem 21 ČOV, odebráno více jak 250
vzorků odpadních vod analyzovaných na
přítomnost 127 látek a provedeno bylo více
jak 3 000 analýz. Výběr analyzovaných látek
byl učiněn na základě průniku skupin 33 prioritních a prioritních nebezpečných látek z přílohy č. 10 Rámcové vodní směrnice, 41 látek
používaných jako indikátorů pro hodnocení
chemického stavu vod a 139 relevantních látek
dle směrnice 464/76/EHS. Z prezentovaných
výsledků zatížení odpadních vod polutanty při
bezdešťném stavu a při dešťových událostech
bylo identifikováno, že největší problémy představují těžké kovy, zejména kadmium, rtuť, nikl
a olovo, následované di(2-ethylhexyl)ftaláty.
U většiny sledovaných ČOV bylo přes zjevný
fakt, že ČOV nejsou navrženy prioritně pro
odstraňování mikropolutantnů, dosahováno
redukce sledovaných parametrů v průměrné
úrovni 80 %. Výzkumný úkol se dále věnoval
efektivitě jednotlivých typů aplikovaných
procesů čištění odpadních vod a kroků v procesu čištění na redukci mikropolutantů, se
závěrem, že pro většinu sledovaných mikropolutantů je nejlepším procesem denitrifikačně-nitrifikační systém s kvalitním separačním
stupněm, s dostatečným aerobním stářím kalu
a s prodlouženou dobou kontaktu. Ani kombinace všech těchto faktorů však nezajišťuje
dostatečnou úroveň odstranění pro některé
pesticidní látky (např. glyphosáty), tzv. beta
blockery nebo vybraná antidepresiva a produkty jejich rozpadu. Přednášející upozornil
na nutnost dále se podrobně věnovat následujícím látkám, u kterých bylo zaznamenáno
překračování doporučených hladin – triclosan,
benzothiazol, ketoprofen, diclofenac, sotalol,
sulfamethoxazol nebo carbamezepin. V samotném závěru zazněl požadavek, podpořený

od všech zúčastněných, v procesu registrace
a schvalování uvádění na trh jednotlivých
chemických látek v EU požadovat zohlednění
vzniku meziproduktů rozpadu a jejich chování
ve vodním prostředí, posilovat použití snadno
rozložitelných látek zejména ve farmaceutickém průmyslu a samozřejmě snižovat zatížení
problematickými látkami u zdroje namísto na
komunálních čistírnách odpadních vod, kde je
odstraňování ekonomicky naprosto nesrovnatelně dražší než u zdroje.
Konkrétní náhled do financování vodohospodářské infrastruktury prezentoval Károly
Kovács, prezident maďarské asociace MaSzeSz.
Pro region Slovenska, Maďarska, Chorvatska,
Rumunska a Bulharska prezentoval investiční
potřeby vodohospodářského sektoru a porovnal s objemem dostupných fondů EU pro tyto
investice (pro programové období 2007–13 je
to 8 mld. € a v současnosti evidovaných 660
předložených projektů). Uvedl základní problémy, které žadatelé musí řešit a mezi které
patří obdobně jako v ČR dosahování efektivity
budované infrastruktury zejména z pohledu
skutečně připojovaných obyvatel, respektive
následného využívání zbudované infrastruktury. Dalším problémem je praktické používaní
kalkulačního nástroje DCCC (Dynamic Cost
Comparison Calculations) pro hodnocení
různých investičních variant řešení daného
problému vodohospodářské infrastruktury.
Časté úpravy postupu hodnocení a změn vstupů mohou posouvat jednotlivé projekty přes
hranici podporovaných či nepodporovaných
projektů, což představuje pro investory značné
riziko. Sumarizace poznatků a doporučení je
nyní k dispozici na adrese: www.maszesz.hu.

Financování vodárenské
infrastruktury

zování VaK, Miroslav Dundálek, Vodovody
a kanalizace Přerov
Provozování vodárenské infrastruktury tech
nickými službami ve vlastnictví města, Pavel
Vondrys, starosta města Strakonice
Komplexní využívání energetických zdrojů
ve vodohospodářských společnostech, Karel
Plotěný, ASIO, spol. s r.o.
Info: B.I.D. services, s.r.o., GSM: +420 737
461 336, email: helena.sochrova@bids.cz

Praha, 21. února, hotel DAP
struktury po roce 2013, současný stav čerpání
dotací z OPŽP, Jakub Kulíšek, 1. náměstek
ministra životního prostředí
Zkušenosti se smíšeným modelem provo-

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM.
technický ředitel
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Pařížská 11, 110 00 Praha 1
tel.: 222 321 648
e-mail: ondrej.benes@veoliavoda.cz
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Nové typy tlakových potrubí z materiálu PE 100 RC
Potrubí z PE prošlo již několika vývojovými stádii zlepšování vlastností a samotné pevnosti až do současné verze
značené jako PE 100. Vývoj se nyní směřuje na výrazné
vylepšení odolnosti vůči bodové zátěži a pevnost zůstává
již beze změn. Nové PE materiály se zvýšenou odolností
vůči bodové zátěži nesou označení PE 100 RC (Resistant
to Crack). Vyšší pevnost se již nedá tak efektivně využít
při výrobě trub, protože snižování síly stěny již není
efektivní z důvodu zachování kruhové stálosti a vyšší
tlaková únosnost rovněž není tak masově využitelná. Zato
vylepšení bodové odolnosti má velmi praktické využití
při instalaci potrubí. Potrubí tak odolá bodové zátěži od
kamenů vyskytujících se v zóně potrubí a není nutné ho
ukládat do pískového obsypu. Díky tomu dojde ke značné
úspoře nákladů na pokládku bm tlakového potrubí. I přesto, že potrubí z PE 100 RC je výrobně o cca 15 % dražší
než běžné potrubí z PE 100, je celková úspora za pokládku
bm potrubí až 200 Kč na bm.

zkoušky bodové zátěže a zkouška trhlin vlivem pnutí se provádí po
dobu 1 roku. Někteří výrobci operují buď jen s certifikátem PAS 1075
na granulát nebo využívají certifikaci zkušebny ITC Zlín, která provádí
pouze jednu zkoušku FNCT (trhlin vlivem pnutí), a to ještě zrychlenou
při 90 oC po dobu pouze 320 hodin místo 8760 hodin. (V současné
době certifikát dle PAS 1075 obdrželi pouze němečtí výrobci Gerodur,
Egeplast a Wavin).

Potrubí pro bezvýkopové metody pokládky
Využití potrubí PE 100 RC pro bezvýkopové metody jako řízené
horizontální vrtání, relining, pluhování je normou PAS 1075 povoleno. RC materiál je celkově tvrdší a odolnější než běžný polyetylen
PE 100, avšak pro tyto aplikace se vyrábějí ještě speciální potrubí
opatřené navíc ochranným pláštěm z PP. Pro technologii burstlining
(roztrhání stávajícího potrubí při vtahování nového) je tento typ
potrubí již nezbytný.
Při těchto metodách pokládky dochází při vtahování ke kontaktu
stěny trubky se zeminou nebo stávající trubkou a tím k jejímu poškrábání. Ochranný plášť navyšuje standardní rozměr potrubí o jeho
tloušťku a je možné ho při instalaci plně poškodit, aniž by došlo ke
snížení tlakové únosnosti potrubí nebo bezpečnostní rezervy.

Závěr
Rozdíly PE 100 a PE 100 RC
Hlavní rozdíl je ve struktuře materiálu a v propojení vnitřních
molekul. Materiál PE 100 RC má daleko delší boční větve na molekulových řetězcích, které umožňují jejich vzájemné propojení, podobně
jako je tomu u síťovaného polyetylenu PE-X. Díky tomu při bodovém
působení zátěže na potrubí nedojde k rozevření nepropojené sítě
molekul a k postupnému proniknutí kamene do stěny potrubí. Tyto
vlastnosti je však vždy u každého granulátu a finálního výrobku nutno
ověřit souborem zkoušek. Přesné požadavky na ověření vlastností
jsou přesně specifikovány v pravidlu správné praxe PAS 1075, které
je v platnosti od roku 2009.

Požadavky na PE 100 RC materiály a potrubí z něj
vyrobené – PAS 1075
V tomto standardu si autoři dali za cíl definovat úroveň kvality trubek z polyetylenu
PE 100 RC, které jsou určeny pro alternativní
techniky kladení a jejichž doba životnosti činí
min. 100 let.
Materiály označené PE 100 RC musí vykazovat odolnost proti trhlinám v důsledku
pnutí minimálně po dobu 1 roku ve FNT,
respektive ve zkoušce bodové zátěže při
zrychlené simulaci za teploty 80 oC.
Splněním souboru podmínek specifikovaných v PAS 1075 na materiál potrubí a na
samotné potrubí získává výrobce trub certifikát, který zaručuje odběrateli, že potrubí
splňuje požadavky, které od něj zákazník očekává. Vyrobit potrubí z RC materiálu tak, aby
mělo požadované vlastnosti, není totiž zcela
automatické jen použitím samotného granulátu PE 100 RC. Výrobní proces má větší nároky
na kvalitu strojního vybavení. Velká poptávka
po trubkách z PE 100 RC, která je iniciovaná
především celkovou úsporou nákladů na bm
pokládky, vede k tomu, že všichni výrobci
PE trub se snaží okamžitě zařadit tyto trubky
do svého sortimentu. Toto bohužel dělají bez
dostatečné znalosti o odlišnostech ve výrobním procesu a výsledek je pak jen těžko ihned
patrný. V současné době je jedinou ochranou
pro odběratele a investora požadování certifikátů, zda potrubí splňuje požadavky PAS
1075, kde jsou rovněž i stanoveny přesné
kontrolní mechanismy pro ověření vlastností
každé výrobní šarže. Získání tohoto certifikátu
je však velmi nákladné, protože výše uvedené

33

Nové typy PE potrubí významně sníží celkové náklady na tlakové
řady, jako jsou vodovody a kanalizační výtlaky. Je však nutné dbát na
to, aby výrobce potrubí doložil, že jeho výrobek splňuje očekávané
vlastnosti. Toto je v současné době splněno pouze certifikací podle
požadavků PAS 1075.
Vhodnou kombinací trubních materiálů, společně s novými
technologiemi pro jejich pokládku (pluhování), je možné snížit
celkové náklady na tlakové řady, vedené ve volném terénu, až na
50 % běžných cen.
Ing. Jaroslav Novák
Maincor s.r.o.

Metoda pluhování umožňuje snížit náklady až na 50 % původních cen. Rychlost pokládky
je až 8 km za den.
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Mobilní protipovodňové stěny se
budou podílet na ochraně Lovosicka
Mobilní ochranné stěny v Píšťanech na Lovosicku jsou součástí
protipovodňové ochrany této obce. Ochrana Píšťan spočívá především ve vybudování ochranných hrází a zmíněných mobilních stěn,
přičemž finální dokončení stavby připadá na září 2012. Celkové
náklady na stavbu jsou 73 milionů Kč. Opatření v Píšťanech spadají do komplexní ochrany Lovosicka, která si vyžádá 712 milionů
korun. Celý úsek dolního Labe považuje státní podnik Povodí Labe
za prioritní a strategický.
„Povodí Labe se dlouhodobě snaží naplňovat vládní prioritu, kterou je protipovodňová ochrana. Do ochrany dolního Labe v letech
2006–2013 plyne přibližně 2,2 miliardy korun, z toho si protipovodňová
ochrana Píšťan vyžádá 73 milionů,“ sdělil Tomáš Vaněk, generální
ředitel Povodí Labe.
Linie protipovodňového opatření navržená v Píšťanech se nachází
na pravém břehu Labe a chrání území proti účinkům proudící vody
při přelití z Labe do Žernoseckého jezera přes obec a také čelí možnému propojení Labe s jezerem. Linie kombinuje ochranné hráze
a mobilní stěny, jejich celková délka činí přes 1100 m, délka mobilních stěn je pak cca 400 m a výška 3,9 m. Ochranné hráze se budují
v rozmezí výšek od 1,7 m až 5,4 m nad terénem.
„Opatření proti velké vodě zde v Píšťanech ochrání obec až před
stoletou vodou při průtoku Labe 4415 metrů za sekundu. Budovaná
opatření výrazně přispějí nejen ke zlepšení života lidí v Píšťanech, ale
také k celkovému zdokonalení ochrany na dolním Labi,“ uvedl Marián
Šebesta, investiční ředitel Povodí Labe.
Obec Píšťany v současnosti nemá žádné ochranné opatření před
povodněmi, kterými přitom v minulosti opakovaně trpěla.
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„Jsem velmi ráda, že už od příštího září budeme v Píšťanech lépe
chránění před povodněmi. Protipovodňová stěna je pro nás velkým
přínosem, protože při povodni udrží ničivý proud v koridoru koryta
řeky a tím zamezí velkým škodám v obci,“ řekla Jitka Vysoká, starostka
Píšťan.
Další část protipovodňových opatření na levém břehu u Lovosic,
která jsou součástí této stavby, jsou finančně daleko nákladnější
a vyžádají si téměř 640 milionů Kč. Ochrání adekvátně větší území
než na pravém břehu Labe. Celková délka protipovodňové linie, která
kombinuje zemní hráze, mobilní a pevné stěny, činí takřka 5,3 km.
Jde o ochranu strategické průmyslové zóny v České republice na
úroveň stoleté vody, která také vyřeší současně existující nebezpečí
spláchnutí chemických látek povodňovou vlnou do vodního toku
a dále do Německa.
-red-
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Čtvrtá konference
Hydroanalytika 2011
Ve dnech 13.–14. září 2011 se v Hradci Králové konala již čtvrtá
bienální konference Hydroanalytika 2011, kterou opět pořádaly
Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, Odborná skupina
pro analýzy a měření CzWA a společnost CSlab s.r.o., akreditovaný
poskytovatel zkoušení způsobilosti laboratoří a vzdělávacích akcí pro
laboratoře. Odbornými garanty akce byli Mgr. Alena Čapková, prof.
Ing. Pavel Pitter, DrSc., a doc. Ing. Vladimír Sýkora.
Konference se zúčastnilo více než 150 pracovníků zabývající se hydroanalytikou a hydrochemií. Vystoupilo 25 přednášejících a bylo vystaveno 8
posterů, prezentovala se také řada vystavovatelů dodávajících analytické
přístroje a spotřební materiál do hydroanalytických laboratoří.
Úvodní blok přednášek věnovaný aktuální legislativě a normám
zahájil V. Kliment z Odboru ochrany vod MŽP příspěvkem Sledování
jakosti vod – legislativní pohled, kde přiblížil aktuální stav legislativy
a monitoringu povrchových a odpadních vod. F. Kožíšek ze SZÚ informoval o změnách legislativy týkající se koupališť a bazénů. Na tento
příspěvek navázal S. Krýsl ze ZÚ Plzeň zajímavou přednáškou o bromičnanech v bazénových vodách a zdravotních rizicích vyplývajících
z dlouhodobé expozice těmto látkám. L. Fremrová z Hydroprojektu CZ
představila přehled norem týkajících se analýzy vody nově vydaných
nebo revidovaných v období 2010–2011. P. Pitter upozornil na změny
v normách ISO 80000-1 a 80000-9 týkající se používání a vyjadřování
některých veličin a jednotek. P. Kořínek ze společnosti CSlab zaujal
sdělením o organizaci, průběhu a vyhodnocení prvních dvou zkoušení
způsobilosti zaměřených na vzorkování surové a povrchové vody.
L. Zelený z Povodí Vltavy představil bohaté zkušenosti ze vzorkování
sedimentů v povrchových tekoucích i stojatých vodách.
Další skupina přednášek se týkala zkušeností z různých typů monitoringu, laboratorní praxe a analytických metod. J. Medek z Povodí
Labe popsal bohatou historii sledování jakosti v podélném profilu řeky
Labe s využitím vrtulníku, přítomní kromě zajímavého sdělení ocenili
také řadu unikátních fotografií. N. Strnadová z VŠCHT Praha představila hodnocení kvality vody na horním toku Labe v první a druhé zóně
Krkonošského národního parku, tedy v místech, kde se většina účastníků pohybuje jako turisté a o kvalitě těchto vod dosud neměla žádné
informace. J. Vilímec z PVK, a.s., se zabýval možnostmi logické kontroly
výsledků rozbory vody v laboratořích jak s využitím laboratorního informačního systému, tak s využitím znalostí a vazeb mezi jednotlivými
ukazateli rozboru vod. K. Stinglová ze SčVK Sokolov představila postup
stanovení odhadu nejistoty měření při mikrobiologické analýze vod,

Obr. 1. Prof. Pitter při zahájení konference
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který může pomoci řadě laboratoří, které se snaží zjistit nejistotu měření
mikrobiologických analýz. V. Sýkora z VŠCHT Praha upozornil ve svém
příspěvku na různé reakční podmínky z hlediska koncentrací použitých
činidel ve dvou normách pro stanovení CHSKCr klasickou (ISO 6060)
a „zkumavkovou“ (ISO 15705) metodou, což může být zdrojem rozdílných výsledků při analýze vod obsahujících hůře oxidovatelné látky.
J. Válek z Povodí Vltavy prezentoval rozsáhlé zkušenosti s používáním
techniky ICP-MS ve vodohospodářské laboratoři včetně upozornění na
některá úskalí této velmi univerzální, ale také velmi citlivé a sofistikované metody. H. Vyvialová ze SčVK Liberec se zabývala možnostmi
stanovení AOX v odpadních vodách s vysokou koncentrací chloridů,
kde v některých případech lze vliv chloridů eliminovat, v některých
typech vzorků však AOX nelze stanovit. J. Tkáčová z VÚVH Bratislava
uvedla exotickou metodu stanovení bromičnanů v pitné vodě průtokovou coulometrií. E. Sýkorová z VŠCHT Praha pak na závěr prvého dne
přednášek představila výsledky ověřování stanovení oxidu chloričitého
spektrofotometrickou metodou s diethylfenyldiaminem a glycinem.
Tradiční diskusní večer byl kromě výborného občerstvení spojen
s rozsáhlou výměnou aktuálních informací mezi kolegy z různých
typů laboratoří i společností.
Druhý den konference byl věnován metodám a výsledkům stanovení nových nebezpečných polutantů moderními analytickými
metodami. V. Očenášková z VÚV T.G.M. se zabývala výsledky monitoringu řady dosud nesledovaných pesticidů v profilech povrchových
vod v zemědělsky exponovaných oblastech, nejvyšší nálezy byly zjištěny u fungicidu carbendazimu. L. Vacková z VŠCHT Praha popsala
studium podmínek stanovení polyvinylalkoholu s jódem a kyselinou
boritou. I. Pomykačová ze SZÚ ve svém příspěvku zachytila zkušenosti
z výzkumného projektu Výskyt a zdravotní rizika humánních léčiv
v pitných vodách (sledování 5 typů léčiv metodou GC/MS). D. Pospíchalová z VÚV T.G.M. prezentovala výsledky stanovení osmi charakteristických léčiv různého typu v povrchových a odpadních vodách
metodou LC/MS. Nejvyšší koncentrace léčiv byly zjištěny v přítocích
na komunální ČOV (až desítky μg/l), v povrchových vodách byly
nejvyšší nálezy zjištěny u kyseliny salicylové (až 1400 ng/l), karbamazepinu (až 58 ng/l), ibuprofenu (až 210 ng/l), diklofenaku (až 40 ng/l)
a estronu (až 2,4 ng/l). Š. Smrčková z VŠCHT Praha uvedla zkušenosti
se stanovením léčiv ve vodě ve vyšších koncentracích metodou HPLC/
UV. G. Vohralík z Povodí Labe představil stanovení polybromovaných
difenyletherů a chloralkanů C10-C13 ve vodách a pevných matricích
metodou GC/MS. D. Pospíchalová z VÚV T.G.M. dále ještě uvedla
metodu pro stanovení perfluorovaných uhlovodíků, především solí
kyseliny perfluorsulfonové (PFOS) a perfluoroktanové (PFOA) kyse-

Obr. 2. Účastníci konference v moderní po
sluchárně Univerzity Hradec Králové

Obr. 3. Předsedající odpoledního jednání R.
Hušková a P. Kořínek
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liny, v kalech z ČOV metodou LC/MS. V posledním z řady příspěvků
věnovaných metodám stanovení nových polutantů pak K. Jursíková
z VÚV T.G.M. popsala stanovení insekticidu cypermethrinu ve vodách
metodou GC/MS a v pevných matricích metodou LC/MS.
Jak ukázala anketa po skončení konference, její účastníci se zájmem
vyslechli informace z novelizace legislativních předpisů a norem,
příspěvky o nově vyvíjených analytických metodách nových sledovaných škodlivin i výsledky chemických rozborů vybraných lokalit
přírodních vod a poznatky o vzorkování sedimentů, odpadních
a povrchových vod.

Počet účastníků a i počet přednášejících ukazuje, že tyto bienální
hydroanalytické konference se těší oblibě u odborné veřejnosti, splňují svůj odborný i společenský účel a lze doufat, že tomu tak bude
i u konference Hydroanalytika 2013, která by se měla již tradičně
konat opět v Hradci Králové.

9. bienální konference a výstava
„VODA 2011“, 19.–21. října 2011,
Poděbrady

Po dobu pobytu v Poděbradech je možno u Lázní Poděbrady a. s.
navíc objednat i řadu regeneračních a wellness procedur od koupelí,
masáží a zábalů až po různé druhy saun, uhličitých koupelí či pobytů
v solných jeskyních.

Důvody uspořádání konference
Devátá bienální konference VODA 2011 navázala na řadu úspěšných
konferencí AČE ČR pořádaných od roku 1995 každé dva roky, z nichž
poslední konference se stále ještě tradičním názvem Odpadní vody
– Wastewater 2009 se konala v Plzni v květnu 2009. V roce 2009 došlo
zároveň k přeměně AČE ČR v CzWA, takže jedním z hlavních cílů
konference v roce 2011 bylo představit pořádající Asociaci pro vodu ČR
(CzWA) jako moderní profesní sdružení, které se od úzkého zaměření na
odpadní vody propracovalo k problematice vody v celé její komplexnosti. Asociace tak měla poprvé v takové šíři možnost prokázat, že pohyb
od AČE ČR k CzWA byl správný, prospěšný a nezbytný a že struktura
nové asociace odpovídá motivu celé této změny, a sice Vodu máme
jen jednu. Pořadatelé jsou přesvědčení, že s aktivní pomocí účastníků
se podařilo navázat na vysokou úroveň předchozích bienálních konferencí a současně rozšířit jejich obsah tak, aby odpovídal novému pojetí
CzWA. Přitom ovšem pořadatelé velmi podrobně a pečlivě vyhodnotili
připomínky účastníků minulé bienální konference v Plzni i bienálních
konferencí AČE SR v Tatrách. Těmto připomínkám se přizpůsobil nejen
program konference, ale i termín a místo konání.

Datum a místo konání konference
Po dlouhých diskusích a konzultacích se termín bienální konference
CzWA s konečnou platností přesunul na podzim (v r. 2011 se tedy
konala ve dnech 19. až 21. října). Tímto posunem jsme chtěli vyřešit
napětí v kalendáři zejména členů CzWA i dalších účastníků bienálních konferencí naší asociace v období březen–červen (možnost kolize
s řadou vlastních akcí i s akcemi SOVAK). Říjnový termín je zároveň
v dostatečném předstihu před podzimní odbornou konferencí SOVAK.
Zároveň se slaďuje termín bienální konference CzWA s termínem bienální konference AČE SR, takže mezi oběma konferencemi bude opět
jeden rok pauza. CzWA věří, že podobně jako v případě akce AČE SR,
která je hojně navštěvována právě členy CzWA, bude říjnový termín
vyhovovat členům CzWA i pro návštěvu domácí konference VODA.
Po poměrně složité proceduře výběru bylo rozhodnuto konat letošní
bienální konferenci ve známém lázeňském městě Poděbrady. Poděbrady jsou rodištěm Jiřího z Kunštátu a Poděbrad (23. dubna 1420),
významného kališnického vůdce a pozdějšího českého krále, posledního rodilého Čecha na českém trůně. Město je velmi dobře dostupné
vlakem i autobusem a leží pár minut autem od dálnice D11. Konference
se konala v prostorách Kongresového centra Lázeňská Kolonáda, které
provozuje Akciová společnost Lázně Poděbrady, a. s. (http://www.
lazne-podebrady.cz/). Objekt byl vystavěn v roce 1908. Nachází se ve
střední části centrálního lázeňského parku. Toto kongresové centrum
je velmi oblíbené pro svou polohu ve středu města v klidném prostředí
lázeňského parku. V objektu se nachází dva velké sály, restaurace, foyer
a dva konferenční salonky v prvním poschodí. Lázně Poděbrady, a. s.
nabízí v oblasti kongresové turistiky komplexní zajištění stravovacích,
ubytovacích a zprostředkovatelských služeb. Pro účastníky akcí bylo
zajištěno ubytování v lázeňských hotelech Hotel Zimní Lázně, Hotel
Libuše, Hotel Bellevue-Tlapák a Hotel Zámeček. V případě potřeby je
v Poděbradech možno zajistit ubytování i v dalších hotelech v lázeňské
čtvrti. Všechny ubytovací kapacity jsou v krátké pochozí vzdálenosti
od Kongresového centra.
Lázně Poděbrady a.s patří ke špičkovým zařízením u nás při poskytování lázeňské péče dospělým nemocným převážně s chorobami srdce
a cév. S ohledem na hlavní zaměření lázeňské péče v Poděbradech jsme
si dovolili pro potřeby naší konference upravit mírně známý slogan:
Do vodařiny vkládáme svá srdce a na srdce jsou Poděbrady!
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Ing. Jan Vilímec
předseda odborné skupiny Analytika a měření
os-ma@czwa.cz

Program a formát konference
Největší změny doznal ale program a formát konference. Protože je
obtížné zajistit při tak širokém pojetí bienálních konferencí VODA, aby
plenární přednášky zaujaly všechny účastníky konference, rozhodl se
programový výbor pro rok 2011 zkusmo zkrátit plenární sekci pouze
na první dopoledne. Cílem přednáškové části konference nebylo ani
tak sdělování informací o konkrétních řešeních, projektech apod., ale
seznámení se s základními aktuálními problémy oboru a jejich diskuse. Konference by měla účastníkovi poskytnout čas, aby se oprostil od
svých každodenních úkolů a povinností a v kreativním prostředí se
zamyslel nad širšími souvislostmi svého oboru. Řešení konkrétních
problémů bylo přesunuto do paralelních sekcí, které měly spíše charakter diskusních seminářů. Na jejich přípravě se kromě programového
výboru konference podílely i příslušné odborné skupiny CzWA. Každá
z pořádajících odborných skupin vybrala pro danou sekci moderátora,
který bude zároveň plnit úlohu tzv. zpravodaje. Ten také shrne hlavní
projednávaná témata i výsledky diskuse z odborné sekce pro závěrečnou plenární sekci, která se bude konat druhý konferenční den po
obědě. Tyto zprávy by se měly rovněž stát podkladem pro závěrečnou
diskusi na konferenci. Snahou tedy je, aby na konferenci mohlo zaznít
více odborných přednášek a zároveň dát větší prostor pro diskusi z řad
účastníků konference.

Odborná náplň bienální konference
i) Přednáškový program

V úvodní plenární sekci bylo prezentováno pět přednášek pokrývajících svým zaměřením aktuální témata, která stojí před naším vodním
hospodářství a která jsou považována za důležitá i v rámci mezinárodních odborných akcí EEA a IWA. Programový výbor si velmi cení, že
se těchto zásadních a klíčových přednášek ujali odborníci, kteří svými
znalostmi a rozhledem garantovali kvalitu těchto sdělení:
– Naplňování cílů legislativy evropských společenství v ČR (P. Punčochář, MZe)
– Zásobování pitnou vodou – měnící se požadavky na kvalitu, množství
a technologie (P. Dolejš, WE&T Team a VUT Brno)
– Udržitelné hospodaření se srážkovou vodou v České republice ve
městech (blízké) budoucnosti (D. Stránský a I. Kabelková, ČVUT
Praha)
– Odpadní voda jako zdroj surovin a energie – technologické trendy
21. století (P. Chudoba a O. Beneš, Veolia Voda Česká republika)
– Důvody pro a možnosti opětovného využívání vyčištěných odpadních vod (J. Wanner, VŠCHT Praha a CzWA)
Témata pojednaná v této plenární sekci byla dále detailněji rozvíjena
a diskutována v paralelních sekcích. První den odpoledne a druhý den
dopoledne se odborný program rozdělil do tří paralelních proudů (tj.
šest půldenních sekcí), jejichž náplň zajišťovaly s pomocí programového výboru odborné skupiny CzWA. Pro odborné skupiny představovalo toto uspořádání možnost představit výsledky činnosti i kolegům
z jiných odborných skupin, kteří se třeba nezúčastňují pravidelných
odborných seminářů a jiných akcí těchto skupin. V případě komplexnějších témat se na programu sekce podílely i dvě či více odborných
skupin. Na základě zaslaných abstraktů příspěvků se podařilo sestavit
přednáškový a diskusní program těchto odborných sekcí:
SEKCE 1: Koncepční, technické a provozní otázky zásobování měst
a obcí pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění včetně
odvádění a využívání srážkových vod z urbanizovaných území
SEKCE 2: Čištění odpadních vod v rurálních, horských a rekreačních
oblastech. Hledání kompromisů mezi hi-tech a low-tech přístupy.
Legislativní problémy
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Slavnostní předsednictvo při zahájení konference (zleva ): RNDr. Miloš
Mikolanda, místostarosta města Poděbrady; Ing. Miloš Petera – náměstek
hejtmana Středočeského kraje, předseda představenstva VaK Nymburk a.s.;
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., ředitel sekce vodního hospodářství MZe;
Ing. Josef Reidinger, MŽP ČR; Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., předseda výboru
CzWA; prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., předseda programového výboru konference

Odborné skupiny CzWA se na konferenci prezentovaly
nejen v odborných sekcích, ale i svými postery

Vítězové soutěže o Cenu předsedy CzWA v sekci Výzkum
a vývoj (jména vítězů v textu příspěvku)

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
v úvodní plenární přednáškové sekci

Za každou odbornou sekci referoval
v závěrečné plenární sekci zástupce...

Vítězové soutěže o Cenu předsedy CzWA v sekci
Aplikovaná věda, technologie a inženýrství (jména vítězů
v textu příspěvku)

Konferenční večer se konal v civilním prostředí lázeňského
Kongresového centra, což však neubíralo nic na zajímavosti
a intenzitě probíhajících diskusi; zjevná byla i převažující
přítomnost mladých účastníků
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. v úvodní
plenární přednáškové sekci

Vysoká účast i na jednáních odborných sekcí

...spolupořádající odborné skupiny

Postkonferenční exkurse do prostor poděbradského
zdymadla a historické vodní elektrárny

Mediální
partner

SEKCE 3: Sloučeniny dusíku a fosforu ve vodách: toxicita, eutrofizace, možnosti řešení nadměrného vnosu těchto sloučenin do povrchových i podzemních vod. Řízení jakosti vod v povrchových tocích
a nádržích
SEKCE 4: Nové poznatky z nitrifikace a denitrifikace
SEKCE 5: Odpadní vody jako zdroj surovin a energie, nakládání
s čistírenskými kaly
SEKCE 6: Moderní technologie a zařízení pro úpravu pitných vod
a čištění odpadních vod. Nové metody detekce znečištění
V těchto šesti sekcích odezněl celkem 31 příspěvek. Sekce byly
koncipovány tak, aby poskytly dostatek času pro diskusi přednesených
příspěvků. Jednání sekce i diskusi řídil moderátor delegovaný pořádající
odbornou skupinou/odbornými skupinami. V poslední půlden konference se všichni účastníci konference sešli opět v plenární sekci, jejíž
hlavní náplní byly zprávy z jednání jednotlivých odborných sekcí. Za
jednotlivé sekce byli těmito referujícími:
Sekce 1 – Dr. David Stránský: Sekce podtrhla nutnost systematického získávání dat při projekční činnosti, studium faktorů omezujících
zlepšování úrovně provozu čistíren a vodáren. Bylo poukázáno i na
problémy s financováním výzkumu v oblasti využívání dešťových vod
a vyčištěných odpadních vod. Tento problém souvisí též s chybějící
legislativou pokrývající tuto oblast.
Sekce 2 – Ing. Koller: Sekce projednala aktuální problémy související s odváděním a čištěním odpadních vod v oblastech s rozptýlenou
zástavbou a s technickým řešením malých a domovních ČOV. Byla
projednávána i nejednoznačnost legislativní úpravy týkající se revizí
u domovních ČOV či nově se objevující technologie čištění v této
kategorii ČOV, např. plovoucí ostrovní systémy.
Sekce 3 – doc. Malá: Na základě odpřednášených příspěvků se
účastníci této sekce shodli zhruba na těchto závěrech:
• Některé extenzívní způsoby využívající čištění – vypouštění vod
v anaerobních podmínkách mohou mít katastrofální účinky na vodní
tok.
• Na biologickém stupni ČOV je postačující eliminace většiny E. coli
a enterokoků; současný trend – snížení počtu salmonel.
• Stabilizační rybníky za BČOV udrží dobrou kvalitu odtoku i v případě
problémů na čistírně.
Z jednání sekce vyplynuly i tyto závěry a náměty na další diskuse
a jednání:
1. Podílejí se na znečištění více difúzní nebo bodové zdroje? Existuje
obecná odpověď pro ČR, nebo se situace liší povodí od povodí?
2. Metodiky na hodnocení ekologického stavu:
– Aplikovat řádně a „zavařit si“,
– Nebo tak, aby to „vyšlo“?
3. Standardy environmentální kvality: mají být opravdu všude stejné
nebo reflektovat určitá specifika odlišných povodí?
4.	��������������������������������������������������������������
Chybí věcná argumentace vůči správcům vodních toků, které způsoby čištění jsou účinné.
Sekce 4 – Dr. Bartáček: Sekce ukázala, že i tak relativně úzce zaměřená sekce obsahovala celé spektrum problémů spojených s provozní
aplikací procesů nitrifikace a denitrifikace. Kromě otázek stabilizace
nitrifikačních resp. denitrifikačních baktérií např. fixací do nosiče se
sekce zabývala otázkami inhibice nitrifikace průmyslovými odpadními
vodami, potlačování druhého stupně nitrifikace s cílem navodit zkrácený cyklus nitritace a denitritace, apod. Sekce potvrdila, že i u nás
probíhá v této oblasti intenzívní výzkum srovnatelný s výzkumem na
špičkových zahraničních pracovištích.
Sekce 5 – prof. Jeníček: Účastníci jednání této sekce dospěli v rámci
proběhlých diskusí zhruba k těmto závěrům:
• Nový pohled na odpadní vody a kaly jako na zdroj energie a surovin.
•	�������������������������������������������������������������������
Společná anaerobní fermentace kalů a externích substrátů je energeticky výhodná, ale má svá rizika.
• V čistírenských kalech je zkoncentrováno cca 50 % znečištění – jeho
využití pro výrobu bioplynu/el.energie může zajistit energetickou
soběstačnost ČOV.
• Kalovou vodu po anaerobní fermentaci lze výhodně zbavovat dusíku
novými biologickými postupy.
• Moderní metody kompostování kalů a biomasy jako alternativní cesta
k biopalivu.
• Amoniakální dusík při anaerobní fermentaci nemusí být vždy jen
synonymem problémů.
Sekce 6 – Dr. Srb: Kromě stručného shrnutí jednotlivých přednášek
přinesl referující za tuto sekci i následující souhrn úkolů a závěrů
z diskuse:
• Jelikož zdroje vod jsou omezené, je třeba mít k dispozici technologie,
které umožní:
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–
–
–
–

Vyčištění odpadních vod na vysokou kvalitu
Znovuvyužití vody
Úpravu zdrojů s nižší kvalitou
Detekci a kvantifikaci polutantů s dopadem na životní prostředí
a lidské zdraví
• Technologie jsou na pomezí čištění odpadních vod a úpravy na vodu
pitnou.
Z diskuse pak vyplynulo:
1. Je třeba pokračovat ve výzkumu nových polutantů, ovšem k tomu
chybí financování.
2. Pro recyklaci vody pravděpodobně nutné odstraňování nových
polutantů, což bude vyžadovat:
a. složitý výzkum,
b. personální a materiální zajištění,
c. nové analytické metody.
3. Nutno zformulovat a prosadit odpovědnost výrobců za životní cyklus
látky.
Kromě těchto šesti zpravodajů za odborné sekce vystoupil v rámci
závěrečné plenární sekce i Ing. Rosický, který informoval přítomné
o předběžných jednáních k založení odborné skupiny CzWA o Vodárenství a o průběhu ustavující schůzky skupiny, která se konala v rámci
programu bienální konference v Poděbradech.

ii) Posterová sdělení

Podobně jako v minulých letech byla významně podporována i další
forma odborné prezentace, a to formou posterových sdělení. V Kongresovém centru byla vyhrazena samostatná místnost pro vystavování
posterových sdělení i pro diskuse s autory posterů. I na této bienální
konferenci proběhla tedy soutěž O cenu předsedy CzWA za nejlepší
posterové sdělení. Vzhledem k značné různorodosti témat posterových
sdělení byla i tentokrát soutěž rozdělena do dvou kategorií, a sice i) Aplikovaná věda, technologie a inženýrství a ii) Výzkum a vývoj. Plné texty
posterových sdělení jsou rovněž obsaženy ve sborníku z konference.
Roli odborné jury soutěže plnil programový výbor konference. Každý
člen výboru se při svém hodnocení zaměřil zejména na:
• originálnost a vědeckou a technickou kvalitu sdělení,
• přínos sdělení k řešení aktuálních otázek teorie nebo praxe,
• srozumitelnost, přehlednost a úroveň grafického provedení vlastního
posteru vystaveného na konferenci (včetně nápaditosti výsledného
provedení),
•	��������������������������������������������������������������������
schopnost autora posteru jasně a stručně reagovat na dotazy k posterovému sdělení.
Každý člen jury si sestavil vlastní pořadí pěti nejlepších posterů
v obou sekcích a posléze se pořadí jednotlivých sečetla a vítězem
sekce se stal ten poster, který získal nejvíce nejlepších umístění. Tímto
postupem byly stanoveny nejlepší posterová sdělení v obou hodnocených kategoriích:
i) Sekce „Výzkum a vývoj“
1. místo: J. Bartáček, I. Manconi a Piet N. L. Lens - Odstranění sulfidové inhibice denitrifikantů dávkováním těžkých kovů
2. místo: I. Jonatová, K. Galbová, L. Babjaková, M. Drtil - Anoxická
granulácia v zaradenom denitrifikačnom reaktore počas zimných
mesiacov
3. místo: E. Sýkorová, J. Wanner, T. Fuka - Sledování vlivu složení
odpadních vod na účinnost odstraňování fosforu chemickým
srážením
ii) Sekce „Aplikovaná věda, technologie a inženýrství“
1. místo: V. Bareš - Monitoring průtoku v systémech městského
odvodnění na základě numerické analýzy obrazu ze CCD kamery
2. místo: T. Mackuľak, I. Bodík: Enzymatické čistenie reálnych priemyselných vôd s vysokým obsahom fenolických zlúčenín
3. místo: M. Kubaská, S. Sedláček, S. Lehotská, I. Bodík - Porovnanie
mezofilnej a termofilnej fermentácie čistiarenského kalu a kuchynských
odpadov
společně s: Dong Nguyen Thanh*, N. Strnadová*, P. Ulbrich - Removal of As(V) and Ni(II) from aqueous solution by nanoscale magnetic
γ- Fe2O3

Sborník z konference
Na základě zkušeností z minulé bienální konference se letos organizátoři vrátili opět k tištěnému sborníku. Tento sborník nelze ovšem
považovat za recenzovanou publikaci, jeho hlavním posláním bylo být
pomocníkem účastníkům konference. Vzhledem k napjatému rozpočtu konference jsme se snažili náklady na výrobu sborníku co nejvíce
omezit. Sborník je proto tištěn černobíle a jednotlivé příspěvky neprošly
odbornou ani jazykovou úpravou ze strany programového výboru kon-
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ference. Editoři sborníku mohli pouze dodat obdrženým příspěvkům
zdání jednotného vzhledu, což nebylo vždy jednoduché či zcela možné,
a to přesto, že všichni autoři příspěvků do sborníku obdrželi podrobné
a dle našeho názoru jasné a jednoznačné pokyny, jak příspěvky formálně upravit. Na druhou stranu však věříme, že výběr příspěvků, který
programový výbor provedl, je určitou garancí toho, že tento sborník
konference bude pro své čtenáře očekávaným odborným přínosem.
Zájemci o zbývající kopie sborníků z bienální konference VODA 2011
mohou kontaktovat sekretariát asociace (www.czwa.cz).
Připravit takovouto konferenci by nebylo možno bez aktivní odborné
podpory autorů příspěvků, kterým chceme touto cestou poděkovat.
Slova díků je nutno směřovat i všem těm, kteří se podíleli na organizačním zajištění akce (viz složení organizačního a programového výboru
konference). Významnou organizační podporu konferenci poskytl
i sekretariát CzWA (paní Šmídková). Dobrou konferenci nelze připravit
ani bez pomoci sponzorů, partnerů i vystavovatelů, jejichž seznam je
přiložen k tomuto sdělení. Pořadatelé konference se snažili maximálně
zapojit spolupracující firmy do průběhu vlastního odborného programu,
aby účast na akci znamenala i odborný přínos pro jejich pracovníky.
Díky této podpoře firem bylo možno dotovat ceny pro nejlepší posterová
sdělení, výrazně snížit vložné pro mladé odborníky i vydat sborník
v papírové i elektronické podobě.

Anketa
Na závěr bychom rádi požádali čtenáře o pomoc při organizování
příští bienální konference v roce 2013 a požádali je o chvilku času
a zodpovězení několika málo otázek. Vaše odpovědi zašlete prosím
na adresu redakce Vodního hospodářství: e-mail: stransky@vodnihospodarstvi.cz (Já, Stránský si dovoluji tuto poznámku: garantuji, že
identifikaci odesílatele nikomu dalšímu neposkytnu a prosím, řekněme
svůj názor! Jakýkoliv! Pomůžete oboru!)
1) Vyhovuje Vám termín 16. až 18. října 2013 pro jubilejní 10. Bienální
konferenci CzWA „VODA 2013“?
ANO		
NE
2) Souhlasíte, aby konference v r. 2013 proběhla opět ve stejném
formátu, tj. úvodní půldenní plenární sekce, poté 2x půldenní tři
paralelní sekce a závěrečná půldenní shrnující plenární sekce?
(ANO/NE)
3) Považujete souběžnou odbornou firemní výstavu za přínos pro
účastníky konference? (ANO/NE)
4) Máte zájem o odbornou post-konferenční exkursi? (ANO/NE)
5) Považujete základní vložné na příští bienální konferenci ve výši cca
5 000,- Kč za přijatelné? (ANO/NE)
6)	�����������������������������������������������������������������
Využíváte slev poskytovaných na vložném asociací za včasné zaplacení vložného (tzv. Early Bird)? (ANO/NE)
7) Souhlasíte, aby se konference v r. 2013 konala opět Kongresovém
centru Lázeňská kolonáda v Poděbradech? (ANO/NE)
8) Máte nějaké další náměty na zlepšení organizace a náplně příští
bienální konference CzWA v r. 2013? (ANO/NE)

(pokud ANO, sdělte nám je písemně na stejnou e-mailovou adresu:
stransky@vodnihospodarstvi.cz)
Otázky naleznete i na webové stránce CzWA www.czwa.cz, kde si
je můžete stáhnout v elektronické podobě.

Poděkování
V neposlední řadě je třeba poděkovat těm, bez nichž by tato akce
nemohla vzniknout:
Organizátoři akce:
Asociace pro vodu ČR CzWA a členové organizačního a programového výboru:
Organizační výbor
Ing. Vladimír Langer – předseda, Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., doc. Ing.
Jitka Malá, Ph.D., Jana Šmídková, Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
Programový výbor
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda, prof. Ing. Miroslav Drtil,
Ph.D., Ing. Karel Hartig, CSc., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Martin
Srb, Ing. David Stránský, Ph.D., spolu se zástupci odborných skupin
zúčastněných na programu konference.
Akce se konala ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a pod
záštitou Ministerstva životního prostředí.
Hlavními sponzory konference byly:
Vodovody a kanalizace Nymburk a. s., ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.,
Skanska a. s.
Partnery konference byly:
AČE SR – Asociácia čistírenských expertov SR, DWA - Deutsche
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., EWA
– European Water Association
Město Poděbrady, IWA – International Water Association
Na organizaci konference se podílely i tyto vysoké školy:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Ústav technologie
vody a prostředí, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení
technické v Brně – Fakulta stavební
Sponzoři konference:
ASIO spol. s r.o., HACH LANGE s.r.o., SETRA spol. s r.o., AQUA
PROCON s.r.o., ENVI-PUR, s.r.o., SMP CZ a. s.
Na doprovodné odborné výstavě vystavovaly tyto firmy:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., ARKO-TECHNOLOGY a. s., ENDRESS+HAUSER s.r.o., CENTROPROJEKT a. s., Prostředí
a fluidní technika s.r.o., FORTEX-AGD, FORTEX – AGS, a. s., LK
Pumpservis spol. s r.o., Vogelsang, HUBER TECHNOLOGY/HUBER CS,
s.r.o., VTA Engineering und Umwelttechnik, s.r.o., Koch Membrane
Systems, b-soft®
Mediální partner konference:
časopis Vodní hospodářství
prof. Jiří Wanner
VŠCHT Praha, CzWA
jiri.wanner@vscht.cz

Akce, které CzWA doporučuje vaší pozornosti. Dotazy zodpoví fiala@hydrosystemy.cz
Akce pro rok 2012
únor
Vodárenská biologie
březen
Kaly a odpady (SVK), Voda Zlín
duben
Nové MP při provozování ČOV (Moravská Třebová), Bilance odtoků nutrientů v zemědělsky využívané krajině s aplikací PC modelů
květen
Pitná voda Tábor, Voda Fórum 2012 (Praha), IFAT Mnichov, Krkonoše ČAAO
září
Mikrobiológia vody a prostredia (SVK), Přírodní způsoby ČAAO, Srážecí reakce MČOV, Kolokvium DP
říjen
Městské vody Bílovice, Odpadové vody, Cyanobakerie
listopad
Nové trendy ČOV a VOD (Soběslav), Provoz vodovodů a kanalizačních sítí, Vodní toky, Regionální seminář k projektu Čistá Želivka,
Metodologie pro klasifikaci bodových a difuzních zdrojů znečištění
Akce pro rok 2013
únor
Vodárenská biologie, Voda v krajině, Řešení extrémních požadavků na ČOV
březen
Voda Zlín
duben
Nové MP při provoz. ČOV (M.Třebová)
květen
Pitná voda (Slovensko), TZVČ seminář
září
Hydroanalytika, 26. kongres ČSS mikrobiologické v Brně
říjen
Městské vody Bílovice, Voda (Bienální konference CzWA)
listopad
Nové trendy ČOV a VOD (Soběslav)
Akce pro rok 2014
únor
Vodárenská biologie
březen
Voda Zlín
duben
Nové MP při provoz. ČOV (M.Třebová)
květen
Pitná voda Tábor
červen
Kaly a odpady
říjen
Městské vody Bílovice, Mikrobiologie vody a prostředí, Odpadové vody, Cyanobakterie
listopad
Nové trendy ČOV a VOD (Soběslav), Provoz vodovodů a kanalizací, Vodní toky
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Odborná skupina při Asociaci
pro vodu ČR: Vodárenství
O skupině
Odborná skupina byla oficiálně založena na konferenci VODA
v Poděbradech dne 19. 10. 2011. Zvolený název „Vodárenství“ je
prozatímní, protože tento obor je natolik tématicky široký, že se
v průběhu prvních let její existence předpokládá formování nových
skupin a podskupin s užším zaměřením.

Činnost a cíle skupiny
Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří:
• Propojit odborníky pracující na rozhraní témat pitná/povrchová/
/odpadní voda.
•	��������������������������������������������������������������
Expertizní činnost a poradenství k aktuálním a očekávaným problémům vodárenství a vodárenských systémů.
• Připomínkování legislativy a příprava koncepčních materiálů
souvisejících s vodárenstvím, pitnou vodou a vodou využívanou
k jiným účelům.
• Spolupráce s profesními skupinami s odborným zaměřením v ČR
a SR – AVE, odborné skupiny SOVAKu, ČSVTS a další.

Plán činností na rok 2012
Na ustavující schůzce si OS stanovila následující úkoly pro nejbližší
období:
• Formulování odborného zaměření OS, vymezení jejího postavení
uvnitř CzWA – ve vazbě na ostatní odborné skupiny.
• Příprava a pořádání 1–2 jednodenních, tematicky úzce zaměřených
seminářů na aktuální témata tohoto oboru.
• Oslovení dalších zájemců o práci ve skupině, s cílem pokrýt široké
spektrum odborností oboru. Mimo zkušených a známých expertů,
vyhledávání i mladých odborníků.
•	���������������������������������������������������������������
Začít připravovat program sekce Vodárenství pro bienální konferenci CzWA v roce 2013.

Hala filtru (foto J. Wanner)

První IWA Fellow z České republiky
Výroční zpráva (Annual Report) IWA (International Water Association) za rok 2011, která se v současné době dokončuje, přinese mj.
seznam tzv. Fellows IWA, kteří byli zvoleni v průběhu roku 2011.
Tato nová forma ocenění a uznání přínosu členů IWA této asociaci
byla zavedena v r. 2010 představenstvem IWA (Board of Directors).
Účelem nově zavedeného programu IWA Fellows je
nejen ocenit ty členy, kteří významně přispěli k rozvoji
na poli vědy, technologie či řízení vodního hospodářství, ale zároveň je zavázat k další aktivní podpoře IWA.
Patřičně zdůvodněný návrh na volbu do kategorie IWA
Fellows může podat každý člen IWA, národní komitéty
nebo odborné skupiny. Návrh poté posoudí a doporučí
k projednání v představenstvu IWA příslušný výbor
a o návrhu hlasuje poté s konečnou platností představenstvo IWA. IWA Fellow se volí na dobu 5 let a na tuto
dobu jsou mu rovněž stanovovány úkoly jak v odborné
oblasti, tak i k zajištění lepšího vnitřního i vnějšího
fungování asociace.
Návrh na volbu prof. Jiřího Wannera z VŠCHT Praha a zástupce CzWA v IWA podala odborná skupina
Microbial Ecology in Water Engineering, kterou v r. 1988
prof. Wanner pomáhal zakládat (pod původním názvem
Activated Sludge Population Dynamics). Návrh byl
posléze úspěšně projednán a představenstvo IWA zvolilo prof. Wannera mezi IWA Fellows v červenci 2011.
Prof. Wanner poté s pomocí sekretariátu IWA sestavil
plán odborných akcí, za které by měl jako IWA Fellow
nést v příštích pěti letech zodpovědnost. Mezi ně patří

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

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Václav Hammer, Ing. Markéta Hrnčírová, doc. Ing. Pavel
Jeníček, CSc., Ing. Martin Koller, doc. RNDr. Dana Komínková,
Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Ph.D., Ing. Tomáš Vítěz,
Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda
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Další zájemci o činnost nás mohou kontaktovat na:
Mgr. Jiří Paul
vedoucí OS
tel.:+420 311 747 114
e-mail: os-vod@czwa.cz, jiri.paul@vakberoun.cz
zejména práce v odborných orgánech specializovaných konferencí
IWA o velkých čistírnách odpadních vod a konference ke stému výročí
vynálezu aktivačního procesu. V oblasti, ve které prof. Wanner působí,
bude moci spolupracovat v rámci programu IWA Fellows s řadou známých odborníků, jakými jsou např. Dr. Bode z Německa, prof. Cloete
z JAR, prof. Jenkins z Kalifornie, prof. Oleszkiewicz z Kanady či prof.
Vanrolleghem, rovněž z Kanady.

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz
Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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Výhody a nevýhody provozování ČOV obcí
V České republice je v současné době velice aktuálním tématem
výstavba čistíren odpadních vod v menších obcích. Méně se však
již věnuje prostor tomu, co všechno obnáší jejich provoz. Základní
otázkou po vybudování nové ČOV pro obec je, zda si zabezpečí její
provoz vlastními prostředky, nebo se obrátí na specializovanou společnost, která se tak stane provozovatelem ČOV a kanalizační sítě.
V případě individuálního čištění odpadních vod lze povinnosti
obce rozčlenit podle toho, jak se nakládá s čištěnými vodami. Ty mají
z hlediska vodního zákona stále charakter odpadních vod. Pokud je
systém kanalizací určen pro veřejnou potřebu, je vztah přenesen na
vlastníka této sítě nebo na provozovatele.
Jak již bylo načrtnuto, uživatel – tedy vlastník nemovitosti – nemusí
být automaticky provozovatelem ČOV. K provozování si může najmout
odbornou firmu, která zajistí odpovídající servis. I v tomto případě
však uživateli zůstávají některé povinnosti, zejména kontrolovat, zda
zařízení je, či není v chodu. Uživatel může kontrolovat ČOV také vizu-

álně, např. zda se produkují bublinky nebo dokonce podle zápachu.
Odborný provozovatel může sledovat zařízení rovněž vizuálně, je
přitom však schopen lépe posoudit účinnost ČOV podle množství
a vzhledu produkovaného kalu. Vhodné jsou ČOV, které mají řídící
jednotku s pamětí umožňující archivaci základních údajů z jejich provozu a umožňují tak přenosy havarijních stavů bez přímé obsluhy.
Obvyklou povinností provozovatele je rovněž zajistit konečné
zneškodnění kalu. Ten může být pro ČOV provozním problémem.
Množství produkovaného kalu závisí na typu ČOV a nastaveném
režimu. Je proto třeba najít soulad mezi intervaly vyvážení kalu, aby
se tento provozní náklad minimalizoval.
Vztah vlastníka a provozovatele – výhody a nevýhody spojení
těchto funkcí
Je důležité si uvědomit, že správa majetku není totéž co provozování
kanalizační infrastruktury, a naopak že vlastníkovi zůstanou vždy jisté
povinnosti. S provozováním stokové sítě a ČOV souvisí řada úkonů
jak čistě provozních, tak i administrativních. Větší provozovatelské
organizace, vodárenské společnosti, jsou na tyto činnosti vhodně
připraveny.
„V případě, že se obec rozhodne oslovit jako provozovatele odbornou firmu, je velice důležitá smlouva, ve které se přesně určí vztahy
mezi provozovatelem a vlastníkem konkrétního vodovodního řádu
a stanoví se jejich povinnosti,“ upozorňuje Ing. Aleš Zapletal ze
společnosti INSTA CZ, která má na Moravě zkušenosti s provozem
celkem 83 kilometrů kanalizačních síti a ročně odvede a vyčistí více
než 480 000 m3 odpadních vod.
Převedením provozování na jiný subjekt ztrácí vlastník část pravomocí, případně se tyto pravomoci pozměňují – např. tvorba stočného
již nemusí být plně v jeho kompetenci. Proto je vhodné do provozní
smlouvy zahrnout způsob schvalování ceny stočného. Vodárenská
společnost, provozující kanalizace v rozsáhlejší oblasti, často prosazuje princip solidárního stočného, kdy znečišťovatel s výhodnými
podmínkami pro provoz kanalizace „dotuje“ území s náročnějšími
provozními podmínkami.
V řadě případů se prokáže, že síť pokrývající více obcí je prokazatelně hospodárnější než dílčí řešení. Hlavním úkolem svazku je proto
správa společného majetku, přebírá tudíž povinnosti vlastníka infrastruktury. Svazek obcí opět nemusí být provozovatelem své kanalizace
a může tedy k tomuto účelu oslovit odbornou firmu.
Mgr. Ivan Kováčik
ve spolupráci s INSTA CZ

SEG AUTOADAPT:
SNADNÉ A SPOLEHLIVÉ ČERPÁNÍ ODPADNÍ VODY

• Redukce servisních zásahů až o 75%
• Snížení nákladů na instalaci a uvedení
do provozu až o 50%
• Systém zapoj a čerpej - všechny snímače
jsou zabudovány v čerpadle
• Automaticky se přizpůsobuje podmínkám v jímce

Čerpadla Grundfos SEG s řezacím zařízením a funkcí AUTOADAPT
zjednodušují čerpání odpadních vod tím, že při jejich použití je
možné odstranit ze šachty veškeré externí spínače, snímače a kabely.
Funkce AUTOADAPT snižuje náklady na uvedení do provozu a montáž
až o 50% při zachování veškerých předchozích metod monitorování
chodu čerpadla, alarmů a chybových hlášení. Interní monitorování je
součástí standardní výbavy čerpadla. Odstranění rizikových míst
v čerpacích systémech snížiluje potřebu servisních zásahů až o 75 %.
GRUNDFOS s.r.o., Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 7 16 111, Fax: 585 716 299, e-mail: GCZ@grundfos.com, www.grundfos.cz
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

