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Cesta do pekel
je prý dobrými úmysly dlážděna. Dobrý záměr s podporou fotovoltaiky se s přispěním politiků zvrtl v zvrhlý tunel na ekonomiku
i krajinu. Tvrdím, že solární panely by měly být na každé vhodné
střeše, nikoliv však na poli!
Bezhlavá podpora bioplynek rdousí naši krajinu a znehodnocuje
půdu. Je něco špatného, když stát poskytuje v podstatě stejné dotace
na zplynování odpadů nebo čistírenských kalů jako na zplynování
kukuřice, kterou bylo třeba vysít, pohnojit, sklidit, zkrátka na jejíž
produkci bylo třeba dodat hodně většinou neobnovitelné energie,
aby se – doufejme, že alespoň o krapítek více – „obnovitelné“ energie
v bioplynech získalo. Je nedomyšlené, nebo – obávám se – naopak
„ošklivě vyčůraně“ promyšlené, že podpora státu je tím větší, čím
větším monstrem ona bioplynka je. Pro zajímavost: v Německu jsou
více podporovány bioplynky na malých rodinných farmách než průmyslové obludy plodiny spalující.
Je Kocourkova hodné, že pro provozovatele ČOV se často vyplatí
elektrickou energii, kterou vyrobili spalováním bioplynu, dodat do
sítě, protože na ni dostanou zelené dotace, a ze sítě si ten proud zase
zpátky vzít.
Těch dotací by mělo být poskrovnu a než se o nich rozhodne, tak
součástí legislativního procesu by měla být vzletně řečeno síťová
analýza neboli promýšlení vazeb, u vědomí toho, že vše se vším
souvisí.
Ze sousedního soudku: na hlavu postavené se mi zdá i přikázané
„nakládání“ s potravinovými NEodpady neboli zbytky, nebo ještě
přesněji řečeno, biologickými druhotnými surovinami. Hodně vody
uběhlo od doby, kdy moje babička dělala ve školní jídelně. Vždycky
si odnášela kýbl pomyjí, na kterých si pak pochutnala prasata, na
nichž jsme si pochutnali my. Jitrnice, jelita, tlačenka, šunka z komína!
To byly dobroty! To byla bezodpadová, vysoce energeticky účinná
technologie! Teď už by to tak jednoduše nešlo! Hostince, restaurace,
školní vyvařovny by měly zbytky potravin pěkně schraňovat ve zvlášť
k tomu určených chladničkách (které spotřebovávají nějaký proud)
a průběžně je za poplatek odevzdávat takovému modernímu rasovi.
Ten je pak sveze (v autě, které nějaké PHM spotřebuje) na bioplynku
nebo spalovnu. Tvrdím, že podle selského rozumu i podle zákonů
zachování je podstatně energeticky a ekonomicky účinnější prohnat
zbytky potravin skrz to prase než přes nějaké technologické zařízení.
Navíc to prase nepobírá od státu, nás, žádné dotace! Na rozdíl od
oněch technologií!
Naštěstí většina provozovatelů oněch stravovacích zařízení, aspoň
na vesnicích, vykazuje nulové zbytky potravin. Papírově tedy např.
děti ve školních jídelnách do mrtě vylízají talíře třeba i s oněmi pro
ně zdravými, avšak nechutnými potravinami, jako jsou třeba ryby.
Ve skutečnosti v pozdním odpoledni nenápadně, pokoutně zadním
vchodem si místní zemědělec odnese kýbl dobrot pro prasátka, slepice a jinou domácí havěť. Je to sice nelegální, ale legitimní podle
zdravého rozumu.
Ostatně byrokratická omezení už nabyla velikosti přímo olbřímí.
Nedivím se, že mnohým lezou krkem. Vždy mě potěší, když někdo
s úředními omezeními umí naložit tak, aby se vlk nažral a koza zůstala
celá. Vždycky si jdu koupit vynikající kozí sýry k jednomu chovateli,
který je na ceduli nabízí přibližně těmito slovy: „Prodávám kozí výrobky jako krmivo pro psy a kočky. PS: Moje rodina to žere celý život!“
Proč se k tomuto kroku odhodlal? Když zjistil, že opatření a razítka,
která by potřeboval, aby ty kozí dobroty mohl oficiálně prodávat pro
lidskou spotřebu, by ho stála několik set tisíc, tak to nevzdal, ale
předpisy „nádherně vočůral“.

Ing. Václav Stránský
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Energetický potenciál
odpadních vod

vstupů a výstupů, což může v praxi znamenat schéma znázorněné
na obr. 2.
Jak již bylo zmíněno, energetický obsah v odpadní vodě lze rozdělit na
čtyři hlavní formy: chemickou, tepelnou, kinetickou a potenciální [5].

Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák,
Marcela Počinková, Karel Plotěný

Množství tepelné energie obsažené v odpadní vodě je dáno měrnou
tepelnou kapacitou vody, které je přibližně 4,2 kJ/kg·K nebo 4,2 MJ/m3
na 1 °C teplotní změny [5].

Tepelná energie

Klíčová slova
energetické úspory – odpadní voda – obnovitelná energie – zelená
energie

Hydraulická (kinetická a potenciální) energie

Souhrn

Chemická energie

Vzrůstající spotřeba energie společně s její vzrůstající cenou vede
nutně k optimalizaci využívání dostupné energie a k hledání alternativních zdrojů energie. Tento trend můžeme pozorovat ve všech
odvětvích průmyslu a výjimkou není ani vodní hospodářství. Ve světě
už došlo ke změně paradigmatu a na odpadní vodu se začíná pohlížet
ne jako na odpad, ale jako na surovinu. Odpadní voda obsahuje
organické látky, tepelnou a kinetickou energii, což jsou všechno další
potenciální využitelné zdroje energie. Čistírny odpadních vod často
nejsou v současné době provozovány v optimálním energetickém
režimu. Tento režim lze vyladit např. optimalizovanou spotřebou
jednotlivých elektrických spotřebičů, změnou technologie, využitím
tepelné energie pomocí tepelných čerpadel na vytápění objektů či
technologických procesů nebo zvýšení produkce bioplynu.
u

Úvod

Potenciální energie je energie vodního sloupce a je rovna 9,8 kJ/m3
na metr výšky. Kinetická energie je rovna 0,18 kJ/m3 při rychlosti
proudění 0,6 m/s [5].
Chemická energie je energie obsažená v organické hmotě v odpadní
vodě, nejčastěji vyjadřovaná ve formě chemické spotřeby kyslíku
– CHSK v mg/l. Tchobanoglous [3] definuje potenciál chemické energie kalu v rozmezí 12–15 MJ/kg CHSK (13 MJ/kg CHSK v průměru),
což lze přepočítat na 3–12 MJ/m3 (5,6 MJ/m3 v průměru) pro složení
běžné komunální vody o složení 250–800 mg/l CHSK. Např. Shizas
[4] naměřil na ČOV North Toronto hodnotu 6,3 MJ/m3 pro surovou
odpadní vodu.
Na čistírnách dochází k mnoha procesům vzájemné konverze mezi
jednotlivými typy energií, a to jak při jejich tvorbě, tak při jejich
spotřebě a spolu s využitím údajů na obr. 1 a identifikací možných
externích zdrojů lze potenciál energetických úspor na čistírnách
definovat následujícími způsoby:
• optimalizace přístrojového vybavení na čistírně,
• recyklace energie,
• získávání energie z biomasy,
• využití obnovitelné energie.

Snížení nákladů za energii se v současné době stává hlavní prioritou
pro provozovatele vodohospodářských a čistírenských infrastruktur.
Pokles růstu ekonomiky, vzrůstající cena a spotřeba energie a stále
přísnější nároky na kvalitu vyčištěné odpadní vody jsou jedny z hlavních faktorů vedoucích k tlaku na energetickou optimalizaci v našem
oboru. Zatímco jinde je normální v zemích s nedostatkem vody
vyčištěnou odpadní vodu recyklovat a zároveň optimalizovat spotřebu
energie s využitím alternativních zdrojů energie, u nás panuje poměrně konzervativní přístup. Tento koncept je detailně rozpracován v tzv.
„městech budoucnosti“ (z anglického Cities of Future) [1] a zahrnuje
vyjma optimalizace nakládání s energií i s tím spojené nádoby, např.
recyklaci vyčištěné odpadní vody nebo recyklaci nutrientů.
Spotřeba energie patří mezi významné provozní náklady na čistírnách odpadních vod a tvoří cca 15–30 % nákladů na větších čistírnách a 30–40 % na menších čistírnách [2]. Obdobná studie v našem
regionu – v Rakousku došla zhruba ke stejným číslům – viz obr. 1 [8].
Většina čistíren odpadních vod byla navržena především za účelem
maximální účinnosti čištění a provozní náklady nebyly při návrzích
čistíren příliš zohledňovány. V současné době se na čistírnách použíObr. 1. Průměrné provozní náklady na 98 čistírnách v Rakousku [8]
vají stále pokročilejší technologie, a to jak za účelem odstraňování
„nových“ polutantů, jako jsou např. endokrinní disruptory, tak i za
účelem recyklace vyčištěné odpadní vody.
Tyto technologie (např. pokročilé oxidační
procesy nebo membrány) mívají zpravidla
vyšší energetické nároky, a proto je zde mnohem vyšší snaha optimalizovat energetický
management na čistírnách.
Efektivní a ekonomický systém čištění
odpadních vod by měl být proto v kontextu
energetických úspor založen na třech hlavních
cílech:
• minimalizace množství energie potřebné na
čištění odpadních vod,
• zajištění energeticky soběstačného čištění
odpadních vod,
•	�����������������������������������������
snížení negativního dopadu čištění odpadních vod na okolní životní prostředí.
Odpadní voda obsahuje organické látky,
tepelnou a kinetickou energii, jejíž množství
je zhruba 9x vyšší než je potřeba na její čištění
[3, 4]. Paradoxně ačkoliv odpadní voda obsahuje takové množství energie, tak na valné
většině čistíren je nutno energii na vyčištění
odpadní vody ještě dodat. Proto je potřeba
provést na čistírně bilanci energetických Obr. 2. Potenciál energetických úspor pro vyvážené nakládání s energií
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Obr. 3. Průměrné procentuální rozdělení spotřeby energie na čistírně
o velikosti 100 000 EO [6]

Obr. 4. Náklady na provoz čerpadla 14 kW při diskontinuálním
(nahoře) a kontinuálním (dole) provozu

Optimalizace přístrojového vybavení na čistírně

Tornow [7] srovnával chod čerpadel v čerpací stanici při kontinuálním a diskontinuálním chodu. Pro čerpadlo o diskontinuálním chodu
a výkonu 14 kW tvoří investiční náklady 40 % po pětiletém provozu
při 1000 provozních hodinách za rok a po 10 letech tvoří tyto náklady
pouze 25 %. Přirozeně nejvyšší částku tvoří spotřeba energie, která je
50 % nákladů po pěti letech a 63 % nákladů po 10 letech. Srovnání
i s čerpadlem s kontinuálním chodem je znázorněno na obrázku 4.
Ačkoliv míchání není na prvních dvou místech energetické náročnosti procesů, i je lze optimalizovat za účelem úspor. Nižší spotřebu
než klasická míchadla mají hyperbolická nebo pulzní hrubobublinná
míchadla [10, 20].
Dále se jako ekonomické jeví optimalizovat náklady na spotřebu
elektrické energie snížením její spotřeby. Pokud jsou čistírny vybaveny vyrovnávacími nádržemi, bude ekonomicky výhodné zachycovat
píkové přítoky v nich a poté odpadní vody čistit později, kdy není
energetická špička.
Mimo výše zmíněné inovativní technologie úspor u největších
spotřebičů energie, je nutné zanalyzovat i biologické procesy. Potřeba
odstraňování nutrientů vedla totiž k dalším energetickým nárokům,
zejména na aeraci. Tudíž se jeví slibné některé novátorské technologie,
např. deamonifikace prostřednictvím anaerobní oxidace amoniaku,
tzv. proces Anammox [21]. Proces je založen na nitritaci amoniaku
a následném využití dusitanového dusíku na anaerobní oxidaci amoniaku na plynný dusík. Proces potřebuje zhruba 25 % kyslíku v porovnání s klasickým biologickým odstraňováním dusíku prostřednictvím
nitrifikace a denitrifikace a zároveň jeho účinnost není závislá na
přítomnosti organického uhlíku. Technologická uspořádání procesu
jsou buď jednostupňová (technologie DEMON [22] nebo OLAND),
anebo dvoustupňová (SHARON). Nicméně procesy typu Anammox
vyžadují pro svoji správnou funkci specifickou biomasu a specifické
provozní podmínky. Zaprvé je důležité zastavit oxidaci amoniakálního dusíku na dusitanech, abychom dosáhli správného poměru mezi
amoniakálním dusíkem a dusitany. Zadruhé je nutné udržet anaerobní
podmínky pro transformaci amoniakálního dusíku na plynný dusík.
Dále je nutné zabránit výplachu specifických Anammox bakterií, které
mají optimální růstové podmínky při 35 °C [21].
Pravidelné provádění energetického auditu, benchmarkingu čistíren
a navržení „energetických BATů“ jsou základní kroky, které by měly
vést k energetickým úsporám vyplývajícím z optimalizace přístrojového vybavení na čistírnách odpadních vod. Byla provedena důkladná
studie na evropských čistírnách, která prokázala, že bez výrazných
investičních nákladů lze uspořit 10–15 % celkových nákladů na
energii tímto způsobem [2]. Celkově lze říci, že v průměru lze dosáhnout úspor okolo 20 % oproti stávajícímu stavu, přirozeně s vyššími
úsporami u větších čistíren.

Optimalizace přístrojového vybavení zpravidla vyžaduje provedení
energetického auditu na čistírně. V mnoha provozech je měřena spotřeba elektrické energie, nicméně s daty se nepracuje a shromažďují se
data pouze proto, aby byla. Data a jejich vyhodnocení jsou nesmírně
důležité pro kontrolu systému (spotřeba elektrické energie) a v předcházení mnoha haváriím (např. pokud vidíme zvýšenou spotřebu, je
něco v nepořádku a můžeme hledat příčinu). Po provedení energetického auditu následují zpravidla následující kroky:
• analýza výměny spotřebičů za spotřebiče se stejným výkonem, ale
nižší spotřebou energie, kdy se soustřeďujeme především na čerpací
stanici a dodávku vzduchu, jak je vidět i na obr. 3. Řešením je pak
nahrazení stávajících přístrojů nízkoenergetickými spotřebiči;
• optimalizace řízení procesu – opět se soustřeďujeme především na
čerpací stanici a dodávku vzduchu. S výhodou lze použít jednoduché modelovací systémy [18, 19] a na základě těchto dat upravit
chod jednotlivých spotřebičů dle skutečné potřeby výkonu, například pomocí frekvenčních měničů, popřípadě výměnou zastaralých
spotřebičů za spotřebiče s vyšší účinností.
Jak je i z grafu (obr. 3) patrné, největší důraz by měl být kladen na
optimalizaci aerace. Ve světě se vyhodnocuje řada ekonomických
postupů, které aeraci optimalizují např. dodávkou velice jemných
mikrobublin (intenzita dodávky vzduchu nezajistí postačující promíchávání v aeraci) v kombinaci s dodávkou bublin umožňujících udržet
aktivovaný kal ve vznosu nebo s umístěním míchacího zařízení přímo
v oxické zóně aktivace. Dalších významných energetických úspor
může být dosaženo instalací senzorů a sond (např. kyslíkových sond)
za účelem automatického řízení dodávky vzduchu nebo instalací
dmychadel s frekvenčními měniči nebo optimalizovaným automatizovaným systémem řízení dodávky vzduchu. Mezi další energetické
úspory spojené s dodávkou vzduchu patří např. vypínání dodávky
vzduchu při nízkém průtoku nebo zatížení na čistírně, nicméně tyto
provozní zákroky by měly být ošetřeny nejprve nejlépe dynamickou
počítačovou simulací ve specializovaném softwaru (např. [18, 19]),
aby nedošlo neuváženým zákrokem ke skokovému zhoršení v kvalitě
odtékající vyčištěné odpadní vody.
Druhým místem, kde leží největší potenciál úspor, jsou čerpací
stanice, ačkoliv zde je potenciál úspor ve značné míře závislý na
reliéfu krajiny a typu přítoku na čistírnu. Zde je nutné poznamenat,
že účinnost využití čerpadel závisí především na potenciálu jejich
využití. Je proto bezpodmínečně nutné, aby čerpadla pracovala na
plánovaný maximální výkon a byla podrobena pravidelné kontrole
a údržbě. Systém úspor by měl zahrnovat monitoring spínání a chodu
čerpadel v reálném čase, který by měl být buď pravidelně vyhodnocován, anebo opatřen signálním systémem hlásícím přetížení nebo
nevytížení jednotlivých čerpadel.
V celkovém kontextu a dlouhodobém měřítku se doporučuje využívat
zařízení s motory s vysokou účinností a frekvenčními měniči namísto
zařízení s konstantními otáčkami, což je pochopitelné i z ekonomického
hlediska, protože pořizovací cena zařízení je naprosto zanedbatelná ve
srovnání s provozními náklady a životností zařízení.
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Recyklace energie
V současné době existují v některých zemích (např. Švýcarsko,
Německo, Norsko) již aplikace na recyklace energie. Podle německé
směrnice DWA M 114 [9] může být v Německu cca 10 % budov vytápěno pomocí energie z odpadní vody [10].
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být podávána pouze v případě, pokud aplikací tepelných výměníků
nedojde k poklesu teploty o více než 0,1 K.
Potenciální energie vznikající gravitační silou padající nebo proudící odpadní vody může vyrábět energii pomocí turbín. Množství
vyrobené energie závisí jak na objemu vody, tak na příp. rozdílu
nadmořských výšek. Ačkoliv tento způsob výroby energie je velice
spolehlivý a ekologický (neprodukuje žádné skleníkové plyny), tak
jeho aplikace je velice omezená, protože potřebný průtok je na čistírnách pouze řádově ve stovkách tisíc ekvivalentních obyvatel a větších
a zároveň v České republice je minimum čistíren, kde by šlo využít
energie padající odpadní vody, ať už špinavé nebo vyčištěné. Aplikace
na využití potenciální energie se soustřeďují výhradně na místech
odtoku vyčištěné odpadní vody z čistírny. Podle DWA M 114 [9] jsou
doporučené metody výroby potenciální energie turbíny, hydrodynamická zařízení (např. Archimédův šroub) a vodní lopatková kola.
Obr. 5. Schéma využití biomasy na čistírnách odpadních vod
Zařízení na recyklaci tepelné energie sestávají ze dvou částí: tepelného výměníku a tepelného čerpadla. Výměník se umisťuje přímo do
kanalizace a získává energii (teplo) z ní. Obecně lze identifikovat tři
místa na kanalizaci, kde lze recyklaci tepla provádět:
• recyklace tepla v přívodní kanalizaci před čistírnou. Výhodou je,
že spotřebitelé tepelné energie budou blízko odběrovým místům.
Nicméně snížení teploty odpadní vody může mít negativní vliv
na účinnost čištění odpadních vod na čistírnách. Nevýhodou je
rovněž výrazné kolísání v objemech přiváděné odpadní vody, čímž
může být ovlivněna efektivita přenosu tepla. Umístění tepelných
výměníků může rovněž komplikovat rutinní údržbu v kanalizacích
(vysokotlaké čištění, inspekce apod.), což vede k alternativnímu přístupu umisťování tepelných výměníků na obtocích, a ne v hlavním
přívodním potrubí;
•	�����������������������������������������������������������������
recyklace tepla na odtoku z čistíren odpadních vod. Výhodou bezesporu je, že snížením teploty odpadní vody není dotčena účinnost
čištění odpadních vod. Další výhodou rovněž je, že přítok vyčištěné
odpadní vody je téměř konstantní. Nevýhodou je, že potenciální
spotřebitelé tepla nejsou zpravidla v okolí odběrových míst;
• recyklace tepla uvnitř budov. Teplota odpadní vody je poměrně
vysoká a výhodou je, že spotřebitelé tepla jsou zpravidla poblíž.
Nevýhodou je malý a kolísavý přítok odpadní vody. Nicméně lze
s úspěchem využít kombinaci tohoto přístupu s prvně jmenovaným a teplo odebírat na přívodní kanalizaci v městské zástavbě.
V zahraničí jsou oblíbené systémy HVAC (z anglického Heat, Ventilation and Air-Conditioning system, tj. systém vytápění, ventilace
a klimatizace), které využívají odpadní teplo z kanálů pro zahřívání
budov v zimě a jejich chlazení v létě. Systém může být aplikován
nejen v obytných nebo kancelářských budovách, ale i ve školách,
nemocnicích nebo krytých bazénech.
Nicméně je třeba podotknout, že smysluplná a účinná recyklace
tepla nemůže být provedena ve všech případech. Podle Lorenze [12]
musí být splněny následující předpoklady:
• minimální bezdeštný přítok 15 l/s (tj. aplikovatelné cca od 5 000 až
10 000 EO),
• tepelný potenciál v přitékající odpadní vodě (průměrná teplota
v zimě by neměla poklesnout pod 10 °C),
• přítomnost spotřebitelů tepla poblíž odběrových míst,
• konkurenční zdroje energie, např. vytápění,
• neovlivnění funkce přívodní kanalizace a čistírny odpadních vod.
Tento poslední bod je velice důležitý, protože účelem kanalizačních
systémů má být především ochrana životního prostředí. Výrazným
snížením teploty vyčištěné odtékající vody z čistírny můžeme negativně
ovlivnit ekosystémy v recipientu. Stejně bakterie odpovědné za biologické odstraňování nutrientů (zejména dusíku) jsou extrémně citlivé
na nižší teploty, kdy se jejich aktivita zpomaluje a bezprostředně tím
ohrožuje potřebnou účinnost odstranění dusíkatého znečištění. Z tohoto pohledu je nutné, aby aplikace tepelných výměníků vedla vedle
energetických úspor i ke stejné efektivitě čištění odpadních vod.
Tento přístup už je v zahraničí široce implementován. V Německu dle DWA M 114 [9] nesmí při aplikaci tepelných výměníků
v přívodní kanalizaci na čistírnu odpadních vod poklesnout teplota
o 0,5 K a zároveň nesmí teplota klesnout pod návrhovou teplotu pro
design čistírny odpadních vod. Oproti tomu ve Švýcarsku [13] legislativa říká, že jakákoliv aplikace tepelných výměníků do přívodní
kanalizace bezprostředně ovlivňuje jak kanalizaci, tak procesy čištění
odpadních vod, a proto musí být schválena místním vodohospodářským orgánem. Žádost k vodohospodářskému orgánu nemusí

44

Získávání energie z biomasy
V současné době je přebytečný kal z čistíren odpadních vod považován za odpad, ačkoliv je velice slibným zdrojem energie – viz obr. 5. Kal
obsahuje organické látky, dusík a fosfor, a tudíž je zajímavý např. pro
aplikaci v zemědělství. Chemická energie vázaná v přitékající organické
hmotě je současnými technologickými uspořádáními čistíren postupně
s větším či menším užitkem spotřebována. Na usazovacích nádržích
zachytíme cca třetinu přitékající CHSK do primárního kalu, kterou lze
následně využít na tvorbu bioplynu. Proto by mělo být z energetického
hlediska v našem zájmu zachytit na usazovácích co možná nejvíce.
Zatímco cca 10 % CHSK opouští čistírnu v odtoku, tak její hlavní část
je pomocí heterotrofní respirace přeměněna na CO2 a zbytek se využije
na tvorbu biomasy přebytečného aktivovaného kalu.
Z energetického hlediska lze využít např. palivový potenciál kalu po
jeho vysušení, kdy může nahradit fosilní zdroje. Energetický potenciál
kalu závisí na jeho složení a na množství vlhkosti v něm obsažené
a studie ukazují, že lze touto cestou uspořit 30–40 % spotřebované
energie na čistírnách odpadních vod. Vysušený kal má energetický
potenciál téměř 13 MJ, jak je vidět v tab. 1, kde je srovnání s dalšími
potenciálními palivy
Nahrazení uhlí jako paliva vysušeným aktivovaným kalem má
i vedlejší ekologický efekt produkce skleníkových plynů, protože
spalováním kalu vznikne okolo 800 g CO2 méně na jednu vyrobenou
kWh energie, přitom účinnost získávání energie z kalu v elektrárnách
je srovnatelná s uhlím (38–40 % dle používaného termodynamického
cyklu) [6]. Z legislativního pohledu je v České republice pro podporu
energetického využití čistírenských odpadů důležitá jeho klasifikace
jako možného zdroje energie. Bohužel praktická aplikace vyhlášky
482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobu využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, neumožňuje přímé či
nepřímé využití kalů s čerpáním benefitů jako u jiných obnovitelných
zdrojů energie, což je vzhledem k roční produkci čistírenských kalů
v České republice o objemu 170 869 t sušiny v roce 2012 a průměrném
energetickém potenciálu 12 MJ/kg ztráta energetického potenciálu ve
výši 2 TJ [11].

Využití obnovitelné energie
Spotřeba energie v celosvětovém měřítku stoupá, zejména v rozvíjejících se ekonomikách typu Indie nebo Čína nebo zemích třetího světa.
Proto se dostává do popředí zájmu efektivní a ekonomické využití
energie. Všech 27 zemí Evropské unie se zavázalo do r. 2020 vyrábět
20 % energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit účinnost využívání energie o 20 %. Mezi obnovitelnými zdroji energie se jeví nejzajímavější
využití větrné a solární energie a energie biomasy.
Vnitrozemské větrné elektrárny vyrábějí elektřinu za relativně nízkou cenu a jsou již značně rozšířeny v oblastech s vysokým větrným
potenciálem. Pobřežní větrné parky se stávají v současné době velice
populární, ale tato problematika se přirozeně České republiky netýká.

Tab. 1. Srovnání palivového potenciálu aktivovaného kalu oproti
dalším palivům
kJ/kg sušiny
Vysušený kal
Dřevo
Domovní odpad
Uhlí

3200
3780
2200
8000

1 kg suroviny v megajoulech
13
16
9
33
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Biomasa je nejrozmanitější obnovitelný zdroj, protože může poskytovat elektřinu, může být využita jako palivo anebo může vyrábět
teplo. Biomasa je na čistírnách produkována neustále, a proto může
být pokládána za spolehlivý zdroj elektřiny a tepla. O biomase bylo
šířeji pojednáváno v předchozí kapitole.
Solární energie má v globálním měřítku největší potenciál ze
všech obnovitelných zdrojů energie. Může být využita ve formě
tepelné energie nebo může být transformována elektrickou energii.
Solární kolektory jsou již po světě velice rozšířené. Jsou zpravidla
instalovány na střechách pro výrobu teplé užitkové vody a/nebo
teplé vody/vzduchu pro vytápění kancelářských a obytných budov.
Solární články využívají sluneční světlo pro výrobu energie a tepla,
zatímco fotovoltaické články transformují sluneční záření přímo na
elektrickou energii.
Obecný rámec podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je
určen evropskou směrnicí 2009/28/ES, o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů, v České republice 406/2000 Sb., o hospodaření energií a specificky zákonem 180/2005 Sb., o podpoře výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Dřívější dotační politika
v České republice jednoznačně zvýhodňovala výstavbu solárních elektráren, což vedlo jednotlivé společnosti a státní orgány zodpovědné
za správu a regulaci distribuční sítě k poměrně razantnímu omezení
dalšího připojování do distribuční sítě, s výjimkou 100% ostrovního
provozu jednotlivých instalací [11].

Existující scénáře energetických úspor
Ve světě už je známých několik různých návodů nebo scénářů, jak
energetické úspory na čistírnách odpadních vod provádět. Jedním
z nejzajímavějších návodů je manuál, který vydala americká EPA [14]
a dále asi ENERGY STAR Portfolio manažer [15]. Ze starších návodů
sluší připomenout určitě SAIC [16] nebo UK WIR [17].
Existuje i řada cílených softwarů na jednotlivé technologické
procesy, např. na optimalizaci čerpadel a čerpacích stanic existuje
program PSAT [23] a na výběr vhodných motorů MotorMaster+ [24]
nebo 1*2*3 Approach to Motor Management.

Případová studie optimalizace ČOV

Obr. 6. Stávající stav čistírny – plynové hospodářství
Výměník pro odebírání tepla z odtoku je možno umístit jako kompaktní zařízení a není třeba větších stavebních úprav. Bioplyn bude
použit pro výrobu elektrické energie a tepla v kogenerační jednotce.
Kogenerační jednotka je použita v kapotovém kompaktním provedení, odpadají tudíž větší stavební zásahy do již stávajících objektů.
Výroba elektrické energie umožní větší soběstačnost čistírny a zlepší
ekonomiku celého provozu. Současně dojde k navýšení instalovaného
výkonu čistírny odpadních vod.
Celková spotřeba tepla v průběhu roku je tvořena součtem jednotlivých křivek. Primárně je spotřebována tepelná energie z kogenerační
jednotky a z kotelny bioplynu. Když tato výroba nestačí, je okruh doplněn o tepelné čerpadlo, případně o zemní plyn, který je spotřebováván
v kotelně. Kogenerační jednotka má výkon 77 kWE a 125 kWTh., spotřeba bioplynu je 35 N.m3/hod. Tepelné čerpadlo má příkon 2x22 kW,
topný výkon na základě topného faktoru až 160 kW.
Posuzovaná čistírna se pomocí předúpravy kalu a vhodnou kombinací technologií může stát z 38 % soběstačnou s ohledem na spotřebu elektrické energie. Vyrobená elektrická energie je spotřebována
k provozu čistírny odpadních vod a zhodnocena zeleným bonusem
1550 Kč/MWh. Dalšími opatřeními, jako je instalace fotovoltaických
panelů, popřípadě využití dalšího odpadního tepla pro sušení kalu,
lze čistírnu optimalizovat až na cca 50 % soběstačnosti.

Námi posuzovaná čistírna (cca 40 000 EO) provozuje systém
s biologickou nitrifikací a předřazenou denitrifikací a se zvýšeným
biologickým odstraňováním fosforu. Odpadní vody jsou stávajícím
Poloprovozní testování odebírání tepelné energie
kanalizačním sběračem přiváděny do areálu ČOV. Mechanicky
z odpadních vod
předčištěná voda je přiváděna do aktivačního stupně, jako první je
Realizace poloprovozního zařízení na odebírání tepelné energie
zařazena anaerobní zóna, která je vybavena ponornými míchadly. Po
z odpadních vod byla provedena na čistírně odpadních vod Letoprůchodu anaerobním stupněm je směs rozdělována na dvojici oběhonice. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod.
vých aktivačních nádrží pracujících na principu simultánní biologické
Odpadní voda na přítoku i odtoku z ČOV má velký tepelný potenciál.
nitrifikace a denitrifikace. Směs vody a aktivovaného kalu je přiváděna
Průměrná teplota v průběhu roku kolísá, ale zřídka kdy klesne pod
do rozdělovacího objektu. Směs je rozdělována na trojici dosazovacích nádrží. Kalové hospodářství zahrnuje
dvě fermentační nádrže, uskladňovací nádrž Tab. 2. Stávající a návrhový stav čistírny – návratnost investice
a odvodnění kalu. Ohřev kalu zajišťuje výměStávající stav
Návrhový stav
ník tepla. Bioplyn je vyvíjen ve fermentační
[Kč/rok]
[Kč/rok]
nádrži a uskladňován v suchém plynojemu
Instalovaný výkon
785
kW
–
845
kW
–
s plovoucím stropem a využíván v kotelně
Maximální
souběžný
výkon
295
kW
–
355
kW
–
pro ohřev topné vody a teplé vody. V zimním
Spotřeba elektrické energie
785 515 kWh/rok 2 411 900 560 000 kWh/rok 1 735 440
období je v kotelně spalován i zemní plyn.
Výroba elektrické energie
ne
–
–
350 400 kWh/rok
–
V letních měsících je přebytek bioplynu spalován v hořáku zbytkového plynu. Elektřina
Spotřeba včetně vyrobené el. en.
–
–
–
910 400 kWh/rok
se na ČOV nevyrábí – viz obr. 6.
Spotřeba zemního plynu
19 132
m3/rok
240 403
11 369
m3/rok
141 316
Bylo provedeno celkové posouzení. NejefekMnožství vyrobeného bioplynu
140 426
m3/rok
–
196735
m3/rok
–
tivnější změnou se jeví využití kalu (viz tab. 2,
Množství bioplynu do kotelny
123 295
m3/rok
–
24 800
m3/rok
–
obr. 7). Proto byla navržena předúprava kalu
Denní výroba bioplynu
385
m3/den
–
539
m3/den
–
pomocí protiproudé ultrazvukové dezintegraTepelná ztráta admin. budovy
50
kW
–
50
kW
–
ce. Tato technologie má za následek zvýšení
Spotřeba tepla – admin. budovy
123 150 kWh/rok
–
123 150 kWh/rok
–
produkce bioplynu, zredukování organického
Spotřeba tepla – FN + ostatní
981 612 kWh/rok
–
981 612 kWh/rok
–
podílu ve vyhnilém kalu, snížení nákladů na
Elektrická soběstačnost
0
%
38
%
likvidaci kalu a stabilizuje proces vyhnívání.
Dezintegrační jednotka bude umístěna za stroj–
ním zahuštěním kalu v objektu zahuštění kalu.
Investice
ne
ano
Aby byl provoz ekonomicky zajímavý, bude
KJ (doprava, instalace, revize)
–
2 590 000
Kč
103 600
instalováno tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo
Dezintegrátor (Doprava, instalace)
–
2 875 400
Kč
115 016
bude sloužit pro předehřev vody na výměník
TČ (Doprava, instalace)
–
1 190 000
Kč
47 600
kalu a k vytápění objektu administrativní
Roční platba
2 652 303
1 599 852
budovy. Tato technologie opět navýší instaRozdíl platby
1 052 451
lovaný výkon, ale při topném faktoru (COP),
Zelený bonus
ne
–
ano
543 120
který je u těchto technologii při odebírání tepla
Návratnost investice
4,17
roků
z vody až 6, je tato investice oprávněná.
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Obr. 7. Navrhovaný stav čistírny – plynové hospodářství (vlevo), spotřeba tepla (vpravo)

Obr. 8. Tepelný výměník 1
8 °C. Této relativní stálosti se dá využít pro
získání nízkopotenciálního tepla a pomocí
tepelného čerpadla lze zvýšit teplotu až na cca
70 °C. Toto teplo je možno pak dále využít na
vytápění objektů ČOV, na ohřev teplé užitkové
vody, na sušení kalu, popřípadě ohřev kalu do
fermentačních nádrží. Poloprovozní zařízení
na odebírání tepla z odpadní vody bylo realizováno na ČOV Letonice. Výměník tepla byl
umístěn do rozdělovacího objektu, kde natéká
odpadní znečištěná voda (1) a do odtokového
potrubí (2) DN 300, kde je již voda vyčištěná.
Na primární stranu tepelného čerpadla byl
umístěn kalorimetr. Sekundární okruh byl
chlazen pomocí chladiče.

Obr. 9. Tepelný výměník 2

Obr. 10. Schéma zapojení poloprovozního zařízení

Popis a umístění poloprovozu

Poloprovozní zařízení se skládá z tepelného čerpadla o tepelném
výkonu 3–8 kW s plynulou regulací výkonu v řádu 30–100 %, nerezových tepelných výměníků voda-voda, chladiče o výkonu 4–10 kW,
měřícího okruhu a propojovacích prvků.

Požadované výstupy

Cílem odzkoušení poloprovozního zařízení bylo ověření výkonu
výměníků, jejich porovnání s počítačovým modelováním, ověření

vhodnosti konstrukce těchto výměníků a případné návrhy na jejich
konstrukční úpravu. Dále by měly výsledky sloužit k přesnějšímu
a komplexnějšímu návrhu pozdějších aplikací tepelných čerpadel
v odpadní vodě, ať už pro ohřev teplé užitkové vody, vytápění či
sušení kalu.
Modelování probíhalo v programu STAR CCM+. Bylo počítáno
s teplotou přitékající odpadní vody 10 °C. Teplota ohřátí pracovní látky
Tab. 3. Popis měření v okruhu

Obr. 11. Tepelný výměník – instalace a průtok vody
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Zkratka

Popis

Jednotka

Q1

Průtok na primárním okruhu TČ

L/h

Q2

Průtok na sekundárním okruhu TČ

L/h

v2

Rychlost v potrubí sekundárního okruhu

m/s

t1

Teplota vstupu do výměníku

°C

t2

Teplota výstupu z výměníku

°C

t3

Teplota výstupu TČ sekundárního okruhu

°C

t4

Teplota vratu do TČ sekundárního okruhu

°C

tov,1

Teplota odpadní vody přítok

°C

tov,2

Teplota odvodu odpadní vody

°C

Pi

Příkon

kW

Pij

Příkon jalový

kW
kW

P

Výkon

COP

Topný faktor

–

dt

Rozdíl teplot na výměníku

°C
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ve výměnících byla modelována na zvýšení
o 3 °C. Bylo počítáno, že v primárním okruhu
bude za pracovní látku voda, protože výrobcem stanovený glykol není možné použít
z důvodu možné havárie a úniku pracovní látky do životního prostředí. Tady nastala první
komplikace, protože teplota tuhnutí glykolu
je daleko nižší než u vody. Z tohoto důvodu
bylo nutné neustále hlídat teplotu na primární
straně (výparníku tepelného čerpadla), aby
nedošlo k jeho zamrznutí a tím destrukci
celého zařízení. Výkon byl proto regulován
tak, by k těmto potížím nedocházelo.
Měření probíhalo při různých průtocích
v primárním okruhu, a to:
Výměník 1:
I)
Q1= 1 058 l/h
II)
Q1= 1 492 l/h
III) Q1= 1 670 l/h
Výměník 1:
IV) Q1= 1 486 l/h
V)
Q1= 1 571 l/h
VI) Q1= 1 652 l/h

Obr. 12. Modelování proudění a zapojení výměníku v rozdělovacím objektu
Výkon:
Model: 4 436 W Změřeno: 4 977 W

Nerezové výměníky

Byly navrženy dva výměníky tepla voda‑voda.
Výměník 1 byl umístěn v rozdělovacím objektu,
výměník 2 byl umístěn v odtokovém potrubí
ČOV. Umístění je označeno na obr. 8.
Výměník 1 je vyroben z nerezového plechu
o tloušťce 2 mm. Vstup do výměníku je trubka
DN 25. Má celkem 3 žebra, pro větší zdržení
proudící kapaliny ve výměníku.
Výměník 2 (obr. 9) je vyroben z nerezového
plechu o tloušťce 2 mm. Vstup do výměníku
je trubka DN 25. Má celkem 3 žebra, pro větší
zdržení proudící kapaliny ve výměníku.
Měřící okruh byl navrhnut jako kompaktní
zařízení a obsahuje všechny nezbytné armatury a zařízení pro sběr dat ze sond průtoku
a teploty (obr. 10). Voda pro napouštění primárního i sekundárního okruhu byla brána
z vodovodního řadu přes filtr mechanických
nečistot. Odvzdušnění probíhalo v řádu
hodin.
Výměníky byly přes měřící okruh zapojeny
do tepelného čerpadla. Na okruhu byly zaznamenávány údaje uvedené v tab. 3.

Obr. 13. Průběhy teplot a výkon, topný faktor, výměník 1
Model v STAR CCM+: dt = 3°C, při teplotě přitékající vody 10 °C, P= 2 477 W – numericky
modelovaný výměník.
Nastavení TČ: Teplota výstupní vody t4 = 44 °C
Průtok vody primárním okruhem Q1= 1 486 L/h

Obr. 14. Modelování proudění a zapojení výměníku v rozdělovacím objektu
Výkon:
Model: 2 477 W Změřeno: 2 420 W

Modelování vs. měření (obr. 12–15)

Výměník 1 v rozdělovacím objektu
Model v STAR CCM+: dt = 3°C, při teplotě přitékající vody 10 °C,
P= 4 977 W – numericky namodelovaný výměník.
Nastavení TČ: Teplota výstupní vody t4 = 40 °C
Průtok vody primárním okruhem Q1= 1 058 l/h

Vyhodnocení poloprovozu

Poloprovozní zařízení bylo testováno v průběhu měsíce září 2011,
závěr z měření je shrnut v následujících doporučeních.
• Výměník má velice stabilní topný faktor. Teplota přiváděné vody

zde nehraje takovou roli, s jakou bylo počítáno. Rozdíl teplot na
výměníku je velice stabilní.
• Chyby jsou v obou měřených případech do 10 % modelovaného
výkonu. Dá se konstatovat, že používání modelování je oprávněné
a výsledky velice pomohly k návrhu teplosměnné plochy.
• Nebylo počítáno se zarůstáním a zanášením výměníku, proto zůstal
na ČOV dále nainstalovaný a bude probíhat jeho další testování
s vyhodnocením vlivu zarůstání.

Obr. 15. Průběhy teplot a výkon, topný faktor, výměník 2, průtok II, samostatně
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• Topný faktor je ve většině případů ustálený na hodnotě vyšší než
3 (COP > 3, COP - coefficient of performance tepelného čerpadla
udává poměr vyprodukovaného tepla a spotřebované energie), což je
z ekonomického hlediska velice pozitivní, nicméně pod očekávanou
hodnotou 4. Problém vody v primárním okruhu a obtížná regulace
jsou možné příčiny nižšího COP.
•	��������������������������������������������������������������
Zvýšení topného faktoru dosáhneme optimalizací obtékání tepelného výměníku a tím zvýšení koeficientu přestupu tepla.
•	���������������������������������������������������������������
Konstrukce výměníku není vhodná z hlediska namáhání svarů, které jsou při této konstrukci namáhány na ohyb. Ideální je namáhání
na tah/tlak.
•	����������������������������������������������������������������
Příprava TUV připadá v úvahu hlavně u využití šedých vod, například u bazénů, větších center, administrativních budov atd.
• Do detailu namodelovat proudění a optimalizovat pokud možno
matematicky – značná úspora financí a vlastní spotřeby systému
(velké tlakové ztráty).
• Možnost používat místo glykolu v primárním okruhu vodu. Je třeba
větší kontrola tepelného čerpadla proti jeho poškození, nicméně
levnější varianta šetrnější k životnímu prostředí.

Závěr
Je nutné změnit celkový pohled na čištění odpadní vod. Na odpadní vodu by se nemělo pohlížet jako na odpad, ale jako na surovinu
– vedle toho, že obsahuje organické látky, je zdrojem dusíku a fosforu
(kterého je mimochodem nedostatek a je nutné jej začít v co nejvyšší
míře recyklovat), produkuje vyčištěnou odpadní vodu, která může být
posléze ekonomicky zhodnocena a recyklována, tak může být také
zdrojem energie. Na čistírnu odpadních vod bychom se měli začít
dívat jako na stavbu, která je schopna být i energeticky soběstačná
a je schopna využívat různé nové a alternativní zdroje energie, které
byly doposud přehlíženy.
Lze předpokládat, že energetické nároky budou při současné
ekonomické krizi zmiňovány více a více nejen při návrzích nových
čistíren odpadních vod, ale i při jejich optimalizacích. Příspěvek se
snažil popsat některé současné skýtané možnosti a demonstrovat je
na dvou konkrétních případech na našem území. Nicméně v budoucnu lze očekávat zvýšený zájem i o částečně futuristické možnosti
energetických optimalizací, jako např. využití řasových kultur anebo
palivových článků (a to nejen mikrobiálních).
Poděkování: Projekt byl řešen v rámci programu „SynEnergie“
z odpadních vod“ z Ministerstva průmyslu a obchodu z operačního
programu Podnikání a inovace – pilotní projekt „Inovativní akce“
– podpora transferu znalostí.
Článek vznikl dále i díky podpoře z projektu „Využití šedé a dešťové
vody v budovách“, registrovaným pod číslem TA01020311 a financovaným Technologickou agenturou České republiky (TAČR).
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Energy price and consumption is gradually growing what implies
the optimization of handling with available energy and the need of
alternative energy sources. This direction is focused in all kind of
industry including water management. The paradigm shift on wastewater classification from resource to waste is recently widespread.
Wastewater contains organic matter, heat and kinetic energy, all of
them can be considered as potential available energy sources. Recent
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Komplexní řešení likvidace
lihovarských výpalků
Výroba lihu je v současné době jedno z nejrychleji se vyvíjejících
odvětvím průmyslu. Bez ohledu na to, zda je výslední produkt (ethanol) využíván na výrobu biopaliv nebo pro potravinářské účely, je
ekonomika jeho výroby zásadně ovlivněna způsobem jakým se likvidují lihovarské výpalky. Lihovarské výpalky, jako hlavní odpad při
výrobě lihu, lze charakterizovat jako vysoce koncentrovanou odpadní
vodu s vysokým organickým znečištěním a vysokým znečištěním ve
formě dusíku a fosforu.
Společnost HYDROTECH s.r.o. realizovala pro lihovar AWW
v Polsku čistírnu odpadních vod, která komplexně řeší likvidaci
všech odpadních vod produkovaných v lihovaru včetně lihovarských
výpalků (thin stillage). Lihovar AWW má
kapacitu cca 41 m3 lihu za den. Pro čištění
odpadních vod z lihovaru je použita technologie holandské firmy PAQUES. Tato
technologie obsahuje vhodnou kombinaci
systémů: BIOPAQ® IC (anaerobní stupeň
– odstraňování organického znečištění),
PHOSPAQ ™ (intenzivní odstraňování
fosforu), ANAMMOX® (odstraňování
dusíkatého znečištění) a systém biologického odstraňování síry z bioplynu
THIOPAQ®. ČOV je vybavena i aerobní
linkou s terciárním stupněm dočištění.
Vyčištěná odpadní voda je odváděna
do vodoteče. Vyprodukovaný bioplyn ČOV pro lihovar AWW –
je využíván v kogenerační jednotce na pohled na aerobní linku
výrobu elektrické energie.
během montáže

Specifikace vstupů na ČOV lihovaru AWW
Množství výpalků (thin stillage):		
Množství ostatních odpadních vod: 		
Projektovaná látková kapacita ČOV:		
Vstupní koncentrace CHSK Cr:		
Vstupní koncentrace N celk.:		
Vstupní koncentrace P celk.:			
Produkce bioplynu:			

ČOV lihovar AWW – reaktor ANAMMOX

Garantované parametry vyčištěné odpadní vody
Parametr
CHSK Cr
Nerozpuštěné látky
BSK 5
TOC
N celk.
P celk.

ČOV lihovar AWW – montáž vestaveb anaerobního IC reaktoru

600 m3/den
185 m3/den
44,3 t CHSK Cr/den
55 958 mg/l
1 849 mg/l
447 mg/l
11 200 m3/den

Hodnota
< 250 mg/l
< 30 mg/l
< 40 mg/l
< 30 mg C/l
30 mg/l
3 mg/l

HYDROTECH s.r.o.
Kopečná 14
602 00 Brno
info@hydrotech.cz,
www.hydrotech-group.com

ČOV lihovaru AWW – celkový pohled
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Sedimentace částic
v lapáku písku v závislosti
na průtoku vody

[N]
kde

ρf
d
g

(2)

– měrná hmotnost tělesa [kg·m-3]
– ekvivalentní průměr částice [m]
– tíhové zrychlení [m·s-2]

Přičemž vztlaková síla je dána vztahem:

Tomáš Vítěz, Petr Trávníček, Jana Ševčíková

[N]
Klíčová slova
odpadní písek – průtok vody – metodika – čistírna odpadních vod
– sedimentace – mechanické předčištění – experimentální zařízení

Souhrn

Cílem příspěvku byl výběr vhodné metodiky pro verifikaci dat
numerického modelu procesu sedimentace v lapáku písku v závislosti na měnícím se průtoku vody. Výzkum byl proveden v experimentálním zařízení, které bylo za tímto záměrem zkonstruováno.
Jednotlivé experimenty probíhaly s částicemi o velikosti 0,04 mm,
0,063 mm, 0,09 mm, 0,1 mm, 0,125 mm, 0,16 mm, 0,2 mm, 0,25 mm,
0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,71 mm a 1 mm. Pro účel experimentu
byly zvoleny dvě metodiky. Tyto dvě metodiky byly na základě
naměřených hodnot úbytků odpadního písku v závislosti na průtoku
vody experimentálním zařízením vyhodnoceny a byla posouzena
jejich vhodnost pro další aplikace.
u

Pro odstraňování hrubě dispergovaných částic (písek) se na čistírně odpadních vod (ČOV) využívá speciálních zařízení, které jsou
souhrnně nazývány lapáky písku. Produkce písku je v závislosti na
druhu stokové soustavy nebo velikosti ČOV udávána u jednotné
kanalizační soustavy 5 dm3–12 dm3 na obyvatele a rok, při srážkách
bývá i 30‑násobně vyšší [1]. Měrná hmotnost písku bývá udávána
2620 kg·m–3 [2]. Pro správnou funkci lapáku písku je velmi důležité,
aby co největší množství anorganického materiálu zůstalo v zařízení.
Naproti tomu veškerý biologický materiál musí být ze zařízení vyplaven, aby mohl být zužitkován v biologickém stupni čištění odpadních
vod. V praxi není však často tento požadavek splněn a odpadní písek
obsahuje poměrně velké množství organického materiálu [3].
Pro efektivní návrh lapáku písku je velmi důležitý výpočet tzv.
vírových struktur, které se při sedimentaci tvoří za jednotlivými
neizolovanými částicemi písku. Tento druh výpočtu je však poměrně
složitý proces, u kterého existuje velký počet proměnných. Tvorba
vírových struktur závisí také na průtoku v daném zařízení. V praxi
průtok odpadních vod čistírnou odpadních vod často i během jediného dne značně kolísá (např. vlivem dešťových srážek) – tím se výpočet
parametrů lapáku písku ještě dále komplikuje.
Řešení nabízí například numerická simulace procesu sedimentace
v lapáku písku, a to v závislosti na měnícím se průtoku vody. Zde
však nastává nutnost verifikovat vypočítaná data na experimentálním
zařízení. Verifikace dat numerického modelu patří mezi nejdůležitější
procesy numerické simulace. Při experimentálním měření je kladen
důraz na přesnost a výpovídající hodnoty změřených dat. Základem
tedy je nalézt vhodnou metodiku, která by byla pro daný účel nejvhodnější.
Při sedimentaci částic v lapáku písku je elementární částice obtékána tekutinou. Na obtékané částici je vytvořena mezní vrstva, která má
sklon se odtrhnout tehdy, jestliže tekutina proudí do oblasti s vyšším
tlakem. Odtržením proudu od obtékané stěny vzniká prostor naplněný
víry (tzv. úplav) a dochází ke značnému rozptylu energie [4].
Lze předpokládat, že tyto vírové struktury při sedimentaci částic
větších rozměrů ovlivňují částice menších rozměrů, které jsou poté
strhávány. O velikosti úplavu rozhoduje mimo jiné také chování mezní
vrstvy, které závisí jednak na čísle Re, jednak na stupni zneklidnění
proudu nebo prostředí a na drsnosti povrchu tělesa. Obvykle se udává
odpor celkový, tedy včetně tření, který vzniká na té části povrchu,
kde ještě nedošlo k odtržení mezní vrstvy [4]. Rovnice pro výpočet
celkového odporu je uvedena v rovnici (4).
Částice je z experimentálního zařízení odplavena tehdy, pokud
součet vztlakové a odporové síly je větší než síla gravitační, tedy:
(1)
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– hustota kapaliny [kg·m-3]
– ekvivalentní průměr částice [m]
– tíhové zrychlení [m·s-2]

Odporová síla se potom vypočítá podle vztahu [5]:
[N]
kde: Cd
ρf
Ws
S

(4)

– odporový součinitel [-]
– hustota kapaliny [kg·m-3]
– rychlost sedimentace [m·s-1]
– plocha částice [m2]

Hodnota odporového součinitele Cd pro odpor koule za plíživého
pohybu je obecně vyjádřena vztahem [4]:
[-]

Úvod

V případě kulovité částice je gravitační síla dána:

kde: ρf
d
g

(3)

(5)

Jak je z rovnice (5) patrné, odporový součinitel je závislý na Reynoldsově čísle. Jelikož částice nejsou ve většině případu sférického tvaru, je
často nutné určit odporový součinitel Cd experimentálně. Experimentální metody určení odporového součinitele Cd jsou uvedeny v odborných
pracích [6]. Na základě experimentálních dat může být pro výpočet
odporového součinitele Cd například určen vztah [6]:
[-]

(6)

kde: Re – Reynoldsovo číslo [-]
a kde konstanty An nabývají hodnot:
A1 = 2,68897
A2 = 21,68267
A3 = 0,13112
A4 = 10,61626
A5 = 12,21582
Sedimentace v gravitačním poli může být charakterizována rychlostí sedimentace, která je dána následujícími podobnostními vztahy:
Pro laminární režim
Podle Stokese
(7)

[m·s-1]
kde: ρmateriál
ρkapalina
ηkapalina
ri
g

– hustota sedimentujícího materiálu [kg·m-3]
– hustota kapaliny [kg·m-3]
– dynamická viskozita kapaliny [Pa·s-1]
– poloměr částice [m]
– tíhové zrychlení [m·s-2]

Pro turbulentní režim
Podle Newtona
(8)

[m·s-1]
kde: ρmateriál
ρkapalina
d
g

– hustota sedimentujícího materiálu [kg·m-3]
– hustota kapaliny [kg·m-3]
– průměr částice [m]
– tíhové zrychlení [m·s-2]

Materiál a metodika
Pro účely experimentu byl zvolen vertikální lapák písku, zejména
proto, že bývá používán na čistírnách odpadních vod do 5000 ekvi-
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zváženy pomocí analytických vah Radwag AS 220/X a posléze postupně přidávány do experimentálního zařízení. Po každém experimentu
byla daná frakce písku z lapáku vytěžena, vysušena a znovu zvážena
na analytických vahách. Rozdíl hmotností značil množství frakce,
které bylo z lapáku odplaveno. Rozměry částic byly voleny s ohledem
na zachování poměru k velikosti experimentálního zařízení. Celkem
byla provedena 3 měření pro jednotlivé frakce a pro jednotlivé průtoky. Z výsledných hodnot byl vytvořen aritmetický průměr a do
grafu byla vynesena závislost množství odplaveného anorganického
materiálu na průtoku vody.

Metodika druhá

Obr. 1. Nákres experimentálního zařízení
valentních obyvatel, jejichž počet je v naší zemi zastoupen v nejvyšší
četnosti. Sestavené experimentální zařízení lapáku písku je oproti
reálnému zařízení zmenšeno v poměru 1 : 5. Nákres zařízení je uveden na obr. 1. Při samotném experimentu byl průtok vody nastaven
na hodnoty 0,1 l·s-1, 0,12 l·s-1, 0,15 l·s-1, 0,17 l·s-1 a 0,19 l·s-1. Vtoková
trubice umožňuje snadné přidávání testovaného vzorku do experimentálního zařízení. Rozměry vtokové trubice byly zvoleny tak,
aby byl vnitřní průměr nejméně pětkrát větší než nejvyšší testovaný
průměr zrna písku, tak jak uvádí odborná literatura [7].
Vzorek materiálu pro účel testování byl odebrán z lapáku štěrku
umístěného na ČOV Tišnov a na ČOV Čebín. Lapák štěrku je ve většině
případů předřazen lapáku písku. Tím se získá reprezentativní vzorek
materiálu, který je splavován do lapáku písku. Odběr vzorků byl
proveden v souladu s normou ČSN ISO 10381–6:1998 Kvalita půdy
– Odběr vzorků – Část 6. V den odběru byl vzorek transportován do
laboratoře, zbaven případných organických příměsí a vysušen při 105
°C v elektrické peci. Obsah sušiny byl určen v elektrické muflové peci
LHM 07/12. Vážení bylo provedeno analytickými váhami Radwag AS
220/X s přesností 0,0001 g. Dále byly pro určení závislosti úbytku
anorganického materiálu na průtoku vody testovány dvě metodiky.

Metodika první

Po úpravě vzorku byla provedena sítová analýza pomocí soustavy
sít o rozměrech 0,04 mm, 0,063 mm, 0,09 mm, 0,1 mm, 0,125 mm,
0,16 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,71 mm
a 1 mm. Navážky odpadních písků byly vždy vloženy na horní síto.
Jednotlivé frakce odpadního písku byly separovány sítovým rozborem,
resp. setřásáním písku pomocí kmitání stolice, na které byla sada sít
o vnitřním průměru 200 mm umístěna. Počet kmitů byl nastaven
na hodnotu 150 za minutu, doba trvání zkoušky byla zvolena na
15 minut. Poté byly jednotlivé frakce získané ze sítového rozboru

Po úpravě vzorku byla provedena sítová analýza pomocí soustavy
sít o rozměrech 0,04 mm, 0,063 mm, 0,09 mm, 0,1 mm, 0,125 mm,
0,16 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,71 mm
a 1 mm. Navážky odpadních písků byly vždy vloženy na horní síto.
Jednotlivé frakce odpadního písku byly separovány sítovým rozborem,
resp. setřásáním písku pomocí kmitání stolice, na které byla sada sít
o vnitřním průměru 200 mm umístěna. Počet kmitů byl nastaven
na hodnotu 150 za minutu, doba trvání zkoušky byla zvolena na
15 minut. Poté byly jednotlivé frakce zváženy na analytických vahách
Radwag AS 220/X a znovu smíchány. Směs byla posléze přidávána do
experimentálního zařízení. Následně byla směs vytěžena, vysušena
v muflové peci a byla provedena opět sítová analýza. Jednotlivé frakce
byly opět zváženy na analytických vahách Radwag AS 220/X. Rozdíl
hmotností při prvním a druhém vážení značí výslednou hmotnost
úbytku. Celkem byla provedena 3 měření pro jednotlivé frakce a pro
jednotlivé průtoky. Z výsledných hodnot byl vytvořen aritmetický
průměr a do grafu byla vynesena závislost množství odplaveného
anorganického materiálu na průtoku vody.

Výsledky a diskuse
Metodika první

Pro přehlednost byly závislosti úbytku jednotlivých frakcí na rozdílném průtoku vody rozděleny do tří grafů (graf 2–4). Pod písmeny A až N
jsou uvedeny hodnoty velikosti frakcí. Detailní informace o hodnotách
jsou potom uvedeny v tab. 1. Z uvedených grafů je patrné, že závislost
odplavených částic na jednotlivých průtocích je mocninná. Tato závislost vykazovala nejlepší koeficienty determinace. Přičemž koeficient
determinace se pohyboval v rozmezí R2 = 0,42 až R2 = 0,98.
V grafu 1 je potom znázorněn úbytek jednotlivých frakcí pří různých průtocích. Přičemž hodnota průtoku se pohybuje v intervalu od
0,1 do 0,19 l·s-1. Z grafu je patrné, že úbytek u všech průtoků začne
strmě stoupat od frakce velikosti 0,3 mm. Změřené hodnoty jsou však
velmi různorodé a nevykazují žádnou závislost. Z tohoto důvodu
nebyl určen žádný trend, ani funkce, jenž tento trend popisuje.
Aritmetický průměr koeficientů determinace R2 určených z vypočtených trendů závislostí frakcí odpadního písku na velikosti průtoků
(viz tab. 1) činí R2aritm1= 0,80. Přičemž ze souboru dat nebyla na základě Grubbsova testu na odlehlost dat vyloučená žádná hodnota.

Metodika druhá

Stejně jako při prezentaci výsledků s využitím první metodiky, jsou
i v případě metodiky druhé výsledky z důvodu přehlednosti prezentovány v několika grafech (graf 5–8). Pod písmeny A až N jsou uvedeny
hodnoty velikosti frakcí a stejně jako v předchozím případě detailní
informace o hodnotách jsou potom uvedeny v tabulce 2. Závislost
odplavených částic různých frakcí na jednotlivých průtocích je mocTab. 1. Určující funkce trendu a koeficienty determinace

Graf 1. Úbytek odpadního písku při různých průtocích
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Označení
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Frakce [mm]
1
0,71
0,5
0,4
0,3
0,25
0,2
0,16
0,125
0,1
0,09
0,063
0,04
směs

Určující funkce
y = 0,7636 x0,809
y = 15,464 x2,224
y = 3929,9 x4,5006
y = 393275 x6,1349
y = 733565 x6,0863
y = 307725 x5,207
y = 14235 x3,1594
y = 3832,3 x2,2495
y = 1465,6 x1,6285
y = 257,84 x0,5995
y = 188,7 x0,4021
y = 141,47 x0,2145
y = 103,08 x0,0201
y = 9231 x3,5971

R2 [-]
0,43
0,86
0,96
0,98
0,95
0,79
0,87
0,77
0,72
0,60
0,70
0,70
0,86
0,97
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Graf 3. Závislost odplaveného odpadního písku na velikosti průtoku
Graf 2. Závislost odplaveného odpadního písku na velikosti průtoku
ninná. Koeficient determinace se zde pohyboval v rozmezí R2 = 0,0027
až R2 = 0,97. Jak je z uvedených grafů patrné (graf 6–8), vzdálenost
hodnot od vypočtených trendů je v průměru větší nežli u metodiky
předchozí. Z toho plyne, že i koeficient determinace je nižší.
V grafu 5 je poté znázorněn úbytek jednotlivých frakcí pří různých
průtocích. Stejně jako v grafu 1, jsou sledovány průtoky v intervalu
0,1 až 0,19 l·s-1. Oproti předchozí metodice však úbytek v závislosti
na průtoku vody nezačne od frakce 0,3 mm strmě stoupat. Nárůst je
spíše pozvolný, a to s určitými anomáliemi. Anomálie se například
vyskytuje u průtoku vody 0,19 l·s-1, kdy v intervalu velikosti frakcí od
0,3 mm do 0,25 mm úbytek písku z experimentálního zařízení klesá,
což je v rozporu s dosavadními výsledky.
Stejně jako u předešlé metodiky, i zde jsou všechny změřené hodnoty velmi různorodé a nevykazují žádnou závislost. Z tohoto důvodu
nebyl určen žádný trend, ani funkce, jenž tento trend popisuje.
Aritmetický průměr koeficientů determinace R2 určených z vypočtených trendů závislostí frakcí odpadního písku na velikosti průtoků
(viz tab. 2) činí při použití druhé metodiky R2aritm2 = 0,72. V souboru
dat se však vyskytuje velmi nízká hodnota. Jedná se o frakci 1 mm,
která vykazovala v závislosti na vzrůstajícím průtoku klesající trend
a koeficient determinace zde činil pouze R2 = 0,0027. Na základě
Grubbsova testu na odlehlost dat byla tato hodnota vyloučena. Po
vyloučení této hodnoty poté aritmetický průměr koeficientu determinace činil R2aritm2 = 0,77.

Graf 4. Závislost odplaveného odpadního písku na velikosti průtoku
Při porovnání obou metodik bylo zjištěno, že lepších výsledků
dosahovala metodika první (R2aritm1 > R2aritm2). To je pravděpodobně
zapříčiněno tím, že druhá metodika je velmi náročná na přípravu
jednotlivých vzorků. V průběhu experimentu zřejmě docházelo
ke znehodnocení vzorku vlivem ztrát odpadního písku při jeho manipulaci. Tuto domněnku potvrzuje i fakt, že hodnoty úbytku materiálu
u vzorku N1 i N2 jsou velmi podobné, viz tab. 3. Tyto vzorky představují směsný materiál a jsou připravovány metodikou, která je pro první
metodiku i druhou metodiku totožná. Koeficient determinace u obou
trendů je taktéž podobný, R21N = 0,97 a R22N = 0,96.

Graf 5. Úbytek odpadního písku při různých průtocích

Graf 6. Závislost odplaveného odpadního písku na velikosti průtoku

Graf 7. Závislost odplaveného odpadního písku na velikosti průtoku

Graf 8. Závislost odplaveného odpadního písku na velikosti průtoku
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Změřené hodnoty úbytku v závislosti na průtoku vody jsou ojedinělé a z odborných prací je patrné, že doposud se tímto druhem měření
na takovém druhu lapáku nikdo nezabýval, proto změřené hodnoty
nemohou být srovnány s hodnotami uvedenými v jiných odborných
pracích. Avšak sedimentace sférických i nesférických částic byla již
v odborných pracích podrobně popsána. Jedná se například o práce
Dietricha, Haidera nebo Chiena [8, 9, 10].

Závěr
Pro účely verifikace dat numerické simulace procesu sedimentace
částic v lapáku písku byla vybrána metodika první. Důvodem je, že
koeficienty determinace vztažené k tendenčnímu vývoji mocninné
křivky závislosti úbytku dané frakce na průtoku vody byly v prvním
případě téměř vždy vyšší (jedná se o deset případů ze čtrnácti). Také
aritmetický průměr z koeficientů determinace byl vyšší (R2aritm1= 0,80;
R2aritm2 = 0,77). U první metodiky existuje tedy vyšší pravděpodobnost
získání relevantních dat pro účel verifikace.
V současné době je připravován numerický model, jenž je určen
k pochopení vazeb mezi sedimentujícími částicemi o různých velikostech v experimentálním zařízení. Změřená data na experimentálním
zařízení budou při verifikaci tohoto modelu využita. V případě pozitivních výsledků, budou následně využity tyto poznatky při numerické simulaci procesu sedimetnace částic v reálném zařízení.
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Energie z čistírenských kalů
Pavel Jeníček
Klíčová slova
anaerobní fermentace - energetické využití kalů - mokrá oxidace
– palivové články – pyrolýza – spalování – zplyňování

Souhrn

Jedním z hlavních principů moderního kalového hospodářství je
snaha o maximální energetické a materiálové využití kalů. Zatímco
materiálové využití je dosud omezeno především na aplikaci kalů
v zemědělství a na svůj další rozvoj ještě čeká, v oblasti energetického
využití již jsou naše znalosti relativně hluboké a praktické zkušenosti
bohaté. Cílem tohoto příspěvku je uvést stručný přehled současných
i perspektivních metod získávání energie z kalů. Mezi nejvýznamnější metody energetického zhodnocení kalů lze řadit: fermentační
produkci bioplynu, vodíku, etanolu nebo jiných biopaliv, spalování
nebo spoluspalování, pyrolýzu, zplyňování, mokrou oxidaci.
u
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Tab. 2. Určující funkce trendu a koeficienty determinace
Označení
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Frakce [mm]
1
0,71
0,5
0,4
0,3
0,25
0,2
0,16
0,125
0,1
0,09
0,063
0,04
směs

Určující funkce
y = 0,1836 x-0,2112
y = 132,27 x2,4718
y = 2176,7 x3,1385
y = 4135,4 x3,2099
y = 768,65 x1,8302
y = 442,95 x1,4319
y = 1490,3 x1,8827
y = 796,25 x1,4529
y = 576,93 x1,2232
y = 271,96 x0,731
y = 162 x0,3964
y = 135,79 x0,2471
y = 102,01 x0,058
y = 1744,1 x2,5316

R2 [-]
0,0027
0,51
0,85
0,92
0,53
0,63
0,90
0,93
0,97
0,92
0,70
0,63
0,60
0,96

Tab. 3. Úbytek frakce směsného vzorku v závislosti na průtoku
Označení
Směs N1 [%]
Směs N2 [%]
Absolutní hodnota
relativní odchylky [%]

0,19
24,52
24,52
0

Průtok [l.s-1]
0,17
0,15
0,12
15,15
8,84
5,73
24,05 12,52
7,53
37

29

24

0,1
2,07
5,5
63

R2 [-]
0,97
0,96
-

The particle sedimentation in a sand trap depending on the
flow of a water (Vítěz, T.; Trávníček, P.; Ševčíková, J.)
Key words
sand – water flow – methods – water waste treatment plant – primary
treatment – sedimentation – experimental device
Our objective was selection of suitable methods for numerical
model verification of a sand sedimentation in a sand trap depending
on the flow of water. The research was accomplished in the experimental device. Each experiments were accomplished with a particle
of particle size 0.04 mm, 0.063 mm, 0.09 mm, 0.1 mm, 0.125 mm,
0.16 mm, 0.2 mm, 0.25 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.71 mm and
1 mm. For the purpose of the experiment were chosen two methods.
These methods were evaluated and their suitability was assessed
for further applications.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Úvod
Produkce kalů se v ČR v posledních dvou dekádách významně zvyšovala, protože se zvyšovalo množství čištěných vod a významnější
roli v používaných technologiích hrají biologické procesy. V současné
době se specifická produkce kalů ustálila na hodnotě 22 kg sušiny
kalu na obyvatele a rok, což odpovídá průměrným datům z vyspělých
evropských zemí [1]. Proto lze očekávat, že aktuální roční produkce
kalů (cca 200 000 tun, vyjádřeno v sušině) se již nebude výrazně
měnit. Kaly tedy jsou a i do budoucna mohou být zajímavým obnovitelným zdrojem energie.
Organické látky v odpadních vodách nesou energii, která je v průběhu čištění různým způsobem transformována. V úvodu je třeba
zmínit, že mluvíme-li obecně o energetickém využití organických látek
v rámci čistírenských technologií, je racionálnější uvažovat o vytěžení
energie z organických látek ve vodách, před jejich přeměnou na kaly.
To je však u splaškových vod nelehký a komplexní problém, který
přesahuje zaměření tohoto článku.
Organické znečištění je při biologickém čištění z odpadních vod
odstraňováno zčásti biochemickou oxidací a zčásti inkorporací do
nově narůstající biomasy. To znamená, že energie je částečně zmařena
a částečně uložena do biomasy. Energetické využití kalů má tedy za cíl
takto uloženou a zkoncentrovanou energii nějakým způsobem využít.
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Cest k dosažení tohoto cíle je celá řada a odlišují se zejména účinností
konverze a formou získané energie. V dnešní době je také mimořádně
důležité, zda jde tuto energii nějakým způsobem akumulovat a využívat v době, kdy je po energii zvýšená poptávka.
V následujícím přehledu budou uvedeny nejvýznamnější metody
energetického zhodnocení kalů a jejich hlavní přednosti a limity.

Fermentační produkce bioplynu a dalších biopaliv
Anaerobní fermentace kalů zabezpečuje postupný několikastupňový
rozklad přítomných organických látek. Při klasické anaerobní stabilizaci
kalů zabezpečují postupně navazující fáze rozkladu: hydrolýza, acidogeneze, autogeneze a metanogeneze, tvorbu bioplynu jako finálního produktu, jehož dominantními složkami jsou metan a oxid uhličitý [2].
Velkou výhodou této technologie je její schopnost získávat bioplyn
z kalu mokrého, tekutého, aniž by bylo nutné jeho energeticky vysoce
náročné sušení. Další výhodou je, že vzniklý bioplyn můžeme snadno
akumulovat nebo transportovat, což umožňuje velkou variabilitu jeho
využití. V současnosti nejběžnějším způsobem energetického využití
bioplynu je kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. Intenzivně studována a připravována je také možnost vyčištění bioplynu na
kvalitu zemního plynu a přímé dodávání takto vyrobeného biometanu
do plynové sítě.
Anaerobní fermentaci je možné řídit také tak, že akcentujeme první
stupně rozkladu, při nichž vzniká vodík a potlačujeme jeho následnou
spotřebu při metanogenezi [3]. Produktem fermentace je pak směs
vodíku (podle typu organického substrátu cca 10–35 objemových
procent) a oxidu uhličitého. Biotechnologická produkce vodíku je
dnes zajímavá a žádaná zvláště v souvislosti s možností jeho využití
v palivových článcích, je však samozřejmě nutné jeho čištění.
Bylo prokázáno, že takováto výroba vodíku je reálně možná i z čistírenských kalů. Účinnost využití organických látek z kalů však
není při výrobě vodíku tak vysoká jako při výrobě methanu, proto je
optimální provádět fermentaci dvoustupňově a kombinovat výrobu
vodíku s výrobou bioplynu. Massanet-Nicolau a kol. [4] dosáhli v takovém systému u vodíku výtěžku 28 l/kg (přivedená organická sušina
– VLorg) a u metanu 261 l/kg (VLorg). Z tohoto výsledku je zřejmé, že
samotná výroba vodíku je vzhledem ke složení kalu a povaze potřebných polysacharidů energeticky málo výhodná.
Dalšími modifikacemi podmínek anaerobní fermentace kalů je možné zajistit produkci etanolu, acetonu, butanolu či jiných biopaliv [5].
Kaly však zatím v této oblasti nejsou schopny konkurovat jiným surovinám s vysokým obsahem sacharidů (cukrová třtina, obiloviny).

Potenciální přínos anaerobní fermentace čistírenských kalů

U průmyslových a u městských čistíren, na kterých je ve větší míře
aplikována kofermentace kalů s jinými organickými odpady, je již dnes
energetické soběstačnosti běžně dosahováno. U městských čistíren,
které k produkci bioplynu používají pouze čistírenské kaly, se dosažení
energetické soběstačnosti stalo reálnou výzvou [6, 7]. Energetický
potenciál čistírenských kalů a provozní limity produkce bioplynu lze
hodnotit následujícím způsobem. Městská ČOV provozovaná v mírném
klimatickém pásu bez významného vlivu průmyslových vod a externích organických odpadů může dosáhnout díky produkci bioplynu
z kalů energetické soběstačnosti, jsou-li splněny tyto podmínky: byla
optimalizována spotřeba energie na čistírně odpadních vod a specifická
produkce bioplynu je 600–700 l/kg pro přivedené VLorg [8].

Spalování a spoluspalování
Spalování má za cíl dosáhnout za vysoké teploty úplné oxidace
všech organických látek kalu. Proces může být aplikován na surový
i stabilizovaný kal. Klíčovou podmínkou z hlediska energetického
přínosu je stupeň odvodnění a vysušení kalu. Odpařovaná voda
zásadním způsobem snižuje výhřevnost kalů. Nezbytnou součástí
spalovací technologie musí být efektivní čištění emisí, které jsou
moderní technologie schopny zajistit, ale jejich náklady jsou vysoké.
Energie ve formě tepla může být využita pro předsušení spalovaného
kalu, nebo pro výrobu elektrické energie.
Snaha o snížení nákladů na spalování kalů vede k častým aplikacím takzvaného spoluspalování, při němž se kal spaluje například
s komunálním odpadem, nebo s fosilními palivy v teplárnách nebo
cementárnách. Zvláště poslední varianta se jeví jako jedna z nejvýhodnějších. Její přednosti jsou zřejmé – využije se existující spalovací
zařízení, kal nahradí část paliva a popel je využit ve vyrobeném
cementu. Přídavek kalu je samozřejmě limitovaný nutností neovlivnit
negativně kvalitu cementu. Problematický může být například vysoký podíl fosforu [5]. Na druhou stranu právě fosfor se stává jednou
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z nejžádanějších anorganických složek kalu, z důvodu klesajících
světových zásob a klesající kvality fosfátů. Čistírenský kal, případně
popel po jeho spalování jsou do budoucna velmi zajímavým, protože
obnovitelným, zdrojem fosforu.

Mokrá oxidace
Slibnou alternativou spalování je mokrá oxidace, která je principiálně založená na stejné vysokoteplotní oxidaci organických látek
kalu, probíhá však v mokrém stavu, bez plamene. Není tedy nutné
odvodňování a sušení kalu. Výhodou této technologie je absence problémů se spalinami, protože většina problematických součástí spalin
nevzniká, nebo zůstává v kapalném stavu.
Mokrá oxidace může probíhat v takzvaných podkritických nebo
nadkritických podmínkách. Nadkritickými podmínkami nazýváme
vodné prostředí při teplotě nad 374 oC a tlaku nad 22,1 MPa, kdy voda
dramaticky mění své vlastnosti a přechází do nadkritického (superkritického) stavu. Superkritická voda je ideálním rozpouštědlem pro
nepolární látky (úplná rozpustnost kyslíku, naopak snadné srážení
všech anorganických solí), ideálním katalyzátorem či reakčním prostředím podle toho, v jaké směsi se nachází. Technologická aplikace
nadkritické oxidace není ještě zcela zvládnuta, pokud jde o reakční
zařízení, materiál tlakových nádob. Potenciální možnosti jsou však
úžasné: reakční doba 30–60 sekund, účinnost oxidace organických
látek 99,99 %, konverze dusíkatých látek na N2.
Podkritická mokrá oxidace již má své provozní aplikace. Například
čistírna odpadních vod Brusel-sever (kapacita 1,1 milionu ekvivalentních obyvatel) od roku 2007 provozuje a ověřuje technologické uspořádání kalového hospodářství: termická hydrolýza, mezofilní anaerobní
fermentace, mokrá oxidace (250 oC a 5,4 MPa). Dosahovaná účinnost
oxidace organických látek je 75–80 %. Plynná frakce obsahuje CO2,
zbytkový O2, NH3 a stopy CO a těkavých organických látek, vracená
kapalná frakce obsahuje koncentrace CHSK 12–15 g/l a Namon 3–3,5 g/l.
Redukce množství sušiny kalu je 71 % [9].

Pyrolýza a zplyňování
Pyrolýza i zplyňování zabezpečují termický rozklad kalů, liší se
reakčními podmínkami a v důsledku toho i kvalitou produktů. Zatímco
pyrolytický rozklad probíhá bez přístupu vzduchu, za teplot 450 až
750 oC, zplyňování je prováděno při vyšších teplotách 800–1300 oC,
za limitovaného přístupu vzduchu (cca 20–30 % stechiometrického
množství), dochází tedy pouze k částečné oxidaci organických látek.
Ve srovnání se spalováním jde sice o technologicky složitější procesy, oba ale mají několik výhod. Důležité je, že konverze spalitelných
látek na elektrickou energii je účinnější a není nutné čistit velké
množství spalin. Pevné palivo je převáděno na plynné, což s sebou
nese celou řadu dalších výhod.
Produkty pyrolýzy jsou pyrolýzní plyn s hlavními složkami H2, CO,
CO2 a CH4, pyrolýzní olej a polokoks. Kvalita pyrolýzního oleje bývá při
zpracování čistírenských kalů problematická, a proto se v poslední době
větší pozornost věnuje procesu zplyňování. Díky přítomnosti kyslíku
a vyšším teplotám, je rozkladný proces efektivnější a vycházíme-li ze
sušeného kalu, je produkce kapalné frakce zanedbatelná. Množství
produkovaného plynu je oproti pyrolýze vyšší, jeho výhřevnost však
snižují oxidační reakce s kyslíkem, které mají za následek nižší podíl
metanu a vyšší podíl oxidu uhličitého. Výhřevnost však stále zůstává
na energeticky zajímavé úrovni, například na čistírně odpadních vod
v Mannheimu dosahuje zkušební jednotka hodnot okolo 5 MJ/kg [10].

Přímá výroba elektrické energie z odpadních vod a kalů
V současnosti se velmi intenzivně testují technologie palivových
článků, které jsou schopny dosahovat vysoké účinnosti produkce
elektrické energie, důvodem je přímá konverze chemické energie
paliva na elektrickou energii. To je další perspektivní cesta využití
vodíku nebo metanu produkovaného fermentací kalů.
V poslední době však byly vyvinuty i takzvané mikrobiální palivové články (MFC – microbial fuel cells), které využívají k produkci
elektrické energie biochemických reakcí zabezpečovaných mikroorganismy. A takovým biochemickým procesem může být jak rozklad
organických látek z odpadních vod, tak z kalů [11]
Výhodou tohoto typu palivových článků je, že nepotřebují drahé
katalyzátory používané v klasických palivových článcích, neboť jako
katalyzátory přímé konverze energie organických látek na energii
elektrickou zde vystupují mikroorganismy a jejich enzymy.
MFC v podstatě sestávají z anodové a katodové části oddělené
membránou schopnou propouštět ionty. V anodové části dochází
k oxidaci organických látek mikroorganismy za vzniku protonů H+,
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[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
které procházejí přes membránu do katodového prostoru a elektronů.
Vzniklé elektrony putují k anodě a přes elektrický vodič ke katodě,
čímž vzniká potřebný elektrický proud. V katodovém prostoru jsou
pak elektrony využity k redukci kyslíku na hydroxidové anionty OH-,
a ty zde reagují s protony H+ za vzniku vody [12].
Výkon MFC závisí na řadě faktorů, jako je typ elektrod, typ substrátu, teplota, pH, druh bakterií apod. Bohužel, dosahovaná výkonová
hustota je zatím velmi nízká, praktické využití technologie vyžaduje
další výzkum. Také v tomto případě je konverze organických látek na
kaly zbytečně složitou cestou a lze očekávat spíše vývoj technologií
produkujících pomocí MFC energii přímo z vod [13].

Místo závěru
Moderní čistírny odpadních vod se už neobejdou bez vysoce efektivního využití energie z odpadních vod a kalů. V budoucnu lze očekávat vyšší zájem o energetické využití organických látek už z odpadních
vod, protože jsou většinou lépe rozložitelné. Jejich nevýhodou je ale
nízká koncentrace, a kaly dobře zajišťují zakoncentrování organických
látek. Dnes již tradiční a ověřená anaerobní stabilizace kalů bude mít
jistě i nadále pevné místo mezi technologiemi zpracování kalů, velká
pozornost však bude věnována získání další energie ze stabilizovaných kalů. Příspěvek ukazuje, že k tomu existuje pestrá škála metod
se specifickými přednostmi.
Poděkování: Příspěvek byl vypracován v rámci řešení výzkumného
záměru MŠMT ČR identifikační číslo MSM6046137308.
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Energy from sewage sludge (Jeníček, P.)
Key words
anaerobic digestion – energy valorization of sludge – fuel cells – gasification – incineration – pyrolysis – wet oxidation
One of the main principles of the advanced sludge management is
an effort to maximize energy and material reuse and recovery. While
the material reuse is still under development, present knowledge
about the energy valorization of sludge is relatively deep and practical experience extensive. The aim of the paper is to introduce a short
survey of advanced methods to extract the energy from sludge. Most
important methods used for the energy exploitation from sludge are:
anaerobic digestion producing methane, hydrogen ethanol and other
biofuels, incineration and co-incineration, pyrolysis, gasification
and wet oxidation.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
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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Volute dehydrátor – odvodňování kalů

Výhody Volute dehydrátoru

Volute dehydrátor slouží k zahušťování a následnému odvodnění
kalu. Zařízení je malé a lehké a může pracovat v automatickém provozu s minimálními nároky na údržbu. Sušina zahuštěného kalu se
pohybuje v rozmezí 15–18 % u biologického kalu, u průmyslových
aplikací dosahuje sušina kalu 15–30 %. Zařízení je vyráběno v několika typových řadách a díky svým nízkým investičním i provozním
nákladům je vhodné zejména pro průmyslové čistírny a pro komunální čistírny od 500 do 10 000 EO. Další velkou předností tohoto zařízení je schopnost zahušťování sekundárního kalu přímo z aktivace,
čímž při návrhu nové ČOV mohou odpadnout náklady na výstavbu
uskladňovacích nádrží.

Volute dehydrátor obsahuje zahušťovací zónu, která eliminuje
potřebu zahuštění kalu před nátokem do zařízení. Odvodňovací
buben vytváří s doplňkovými zařízeními kompaktní konstrukci, která
umožňuje minimalizovat požadavky na prostor.

Snížení stavebních nákladů

Snížení provozních nákladů

Volute dehydrátor je konstruovaný tak, že je chráněný proti zanášení. Minimalizují se tím nároky na oplachovou vodu – spotřeba oplachové vody cca 10 litrů na m3 odvodněného kalu. Spotřeba energie
je u Volute dehydrátoru také ve velmi dobrém poměru vůči výkonu
(~0,1 kWh/m3 odvodněného kalu).

Efektivní odvodnění

Zařízení odvodňuje kal s nízkou koncentrací sušiny přímo z aktivace a produkuje kalový koláč s obsahem sušiny 15–25 %.

24hodinový automatický provoz bez obsluhy

Volute dehydrátor má automatické dávkovaní chemikálií a celého
procesu zahuštění a odvodnění. Výsledkem je automatický provoz
s minimálními nároky na obsluhu (cca 5 min/den).
Společnost ASIO, spol. s r.o., realizovala již celou řadu instalací na
komunálních a průmyslových ČOV. Vzhledem k trvalému růstu nákladů na odvoz a likvidaci kalu také roste obliba Volute dehydrátoru mezi
provozovateli, investory a projektanty ČOV. Díky nízkým provozním
nákladům, jednoduché obsluze, malým prostorovým nárokům a zároveň jasně vyčíslitelnému přínosu pro celkové hospodaření ČOV, je
Volute dehydrátor jasnou volbou pro menší a střední ČOV.

Volute dehydrátor ES-131 – ČOV Škvorec
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Ing. Ondřej Unčovský
ASIO, spol. s r.o.
Tuřanka 1, 627 00 Brno
tel.: +420 545 423 542
mob.: +420 606 098 673
www.asio.cz
e-mail: uncovsky@asio.cz
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Konference Vodárenská biologie 2012 v Praze
Jana Říhová Ambrožová, Pavel Hucko
Ve dnech 1. až 2. února 2012, v prostorách
hotelu DAP v Praze Dejvicích, se konala mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE
2012 (již 29. ročník). Na odborné akci, po
organizační i odborné stránce, spolupracovaly
organizace Vodní zdroje Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r o., VŠCHT FTOP ÚTVP Praha,
Státní zdravotní ústav Praha, Výskumný ústav
vodného hospodárstva Bratislava, Česká limnologická společnost, Biologické centrum v.v.i.
České Budějovice, odborná skupina Biologie
vody pracující v rámci České asociace pro vodu
(CzWA), FŽP Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a v neposlední řadě Československá asociace vodárenských expertů. Bylo předneseno
celkem 38 odborných témat, včetně krátkých
sdělení, týkajících se vystavovaných posterů.
Konference se zúčastnilo cca 150 účastníků.
Program konference byl rozdělen do šesti
tematických bloků: (i) Legislativa, normy
a metody; (ii) Rybníky, nádrže a trofizace vod
fosforem; (iii) Biologický stav vod; (iv) Moderovaná posterová sekce; (v) Polutanty a ekologické zatížení vod; (vi) Odpadní vody, čistírenství
a metody.

Ad (i) Legislativa, normy a metody

Tématický blok uvedla paní prom. práv.
Jaroslava Nietscheová informací o připravovaných změnách v právních předpisech ve
vztahu k vodnímu hospodářství.
Ing. Lenka Fremrová v příspěvku Připravované normy pro biologický rozbor vod shrnula
informace o činnosti pracovní skupiny CEN/TC
230/WG 2 Biologické metody a výsledcích prověrek norem pro biologický rozbor vod a revize
norem, které budou vypracovány v roce 2012,
zejména ČSN 75 7712 a ČSN 75 7716.
RNDr. Denisa Němejcová referovala o postupu prací na revizi a doplnění zásadních změn
a patřičných příloh do normy ČSN 75 7716,
která by měla být zpracována do konce roku
2012. Část normy věnovaná saprobnímu indexu fototrofním organismům již podstoupila 2.
připomínkovací kolo členů TNK, část, která
bude obsahovat saprobní indexy heterotrofních organismů, se zatím připravuje.
Ing. Eva Podholová, Ph.D., v příspěvku
Vhodnost a použitelnost screeningových a alternativních metod stanovení mikrobiologických
ukazatelů shrnula několikaletou práci zjišťování a ověřování dostupných uzančních normovaných i komerčně nabízených metod, určených k identifikaci hygienicky významných
mikroorganismů (Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Salmonella sp.), indikátorů fekálního znečištění (koliformní bakterie,
termotolerantní koliformní bakterie, Escherichia coli, intestinální enterokoky, Clostridium
perfringens) a ukazatelů obecného znečištění
vod (mikroorganismy kultivovatelné při 22 °C
a 36 °C, mikromycety, plísně a kvasinky).
O slovenské legislativě na ochranu zdraví
před cyanotoxiny v pitných vodách informovala RNDr. Mária Horecká, CSc., která uvedla
i informace týkající se ukazatelů pro vodu
přírodních koupališť.
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Mgr. Petr Pumann informoval o legislativě
pro přírodní koupací vody a o transpozici
směrnice 2006/7/ES, která uvádí nové nástroje hodnocení, jako je např. profil vod ke
koupání, monitorovací kalendář, krátkodobé
znečištění a povinnost informování veřejnosti o charakteru koupacích vod. Důležitá
jsou i národní doplnění, která požadují sledování sinic a včlenění tzv. polopřírodních
koupališť. Z požadavků evropské směrnice
vychází i problematika vzorkování přírodních
koupacích vod. Mgr. Petr Pumann v této souvislosti informoval o problémech, týkajících
se četnosti vzorkování, které je nedostatečné
vzhledem k některým nečekaným případům
výskytu vodního květu. Tento fakt by mohl být
ošetřen tím, že bude vzorkař odborně vyškolen
i z pohledu rozpoznání některých mikroskopických a makroskopických biologických
nálezů (masivních projevů na lokalitě).

Ad (ii) Rybníky, nádrže a trofizace
vod fosforem
V rámci projektu Revitalizace Orlické
nádrže byly v letech 2010 a 2011 bilančně
monitorovány jihočeské rybníky Rožmberk,
Dehtář a Chlum u Třeboně. RNDr. Jindřich
Duras, Ph.D., a Ing. Jan Potužák, Ph.D., ve
svých příspěvcích uvádějí podrobné informace o bilancích fosforu, odlišné hydrologii
rybníků, úrovni rybářského hospodaření
a stupni trofie a případném vlivu povodní.
Úloha rybníků je z pohledu eutrofizace
podstatná pro retenci či uvolňování fosforu.
Výše uvedení autoři se zabývali látkovou
bilancí u dalších průtočných rybníků, jejichž
hodnocení spočívalo v porovnání teoretické
schopnosti každého rybníka zadržovat fosfor.
Bylo zjištěno, že se každý rybník chová zcela
odlišně a že důležitým ovlivňujícím faktorem je způsob rybářského hospodaření. Pro
potřeby správného a funkčního řízení procesů
v povodí je nutné využít i potenciálu rybníků
zadržovat živiny a tuto vlastnost zohlednit
i v rámci ekosystémových služeb. Z pohledu
realizace opatření směřujících ke snížení vstupu fosforu do nádrží, byla RNDr. Jindřichem
Durasem, Ph.D., na vodárenské nádrži Lučina
zjištěna velmi významná aktivita bobrů.
Tvorbou bilančního modelu povodí Svratky
nad vodárenskou nádrží Brno, v programu
MIKE Basin, se zabýval příspěvek autorského kolektivu Ing. Zuzany Gardavské. Model
podrobně popisuje jednotlivé zdroje fosforu
v povodí. Z informací vyplývá, že klíčovým
producentem fosforu je komunální vypouštění, jehož prostřednictvím se do toku dostává
až 75 % veškerého množství fosforu vstupujícího do povodí.
O postupu potlačování masového rozvoje
sinic na Brněnské údolní nádrži referoval za
řešitelský kolektiv prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Potlačení masového rozvoje sinic
zahrnuje opatření v nádrži (srážení fosforu na
přítoku, destratifikační a aerační technologie)
a opatření v povodí nad nádrží (protierozní

a protipovodňová opatření, odkanalizování
obcí a ČOV).
Mgr. Daniel Fiala uvádí ve svém příspěvku
současné možnosti predikce koncentrace
fosforu v našich tocích a jejich důsledky pro
vodní hospodářství.
O realizované hydrické rekultivaci na
Mostecku, kde od roku 2011, za soustavného
napouštění budoucího jezera Most, probíhá
podrobný monitoring stavu lokality s cílem
zachycení postupu utváření a charakteru biocenóz a případné zhodnocení ekologického
stavu lokality na základě prvků biologické
kvality, informovala doc. RNDr. Jana Říhová
Ambrožová, Ph.D. Monitoring je zcela ojedinělý v tom, že je jakost vody a skladba vodních
společenstev sledována v době napouštění
budoucího jezera. Dosavadní výsledky z hydrobiologických rozborů poukazují na velmi dobrý
stav lokality, nízkou trofii vody zřejmě díky
nedostupnosti fosforu a z toho vyplývající prozatímní absenci závadných mikroorganismů.
Obdobně byl zaměřený i příspěvek autorského kolektivu Ing. Zuzany Čadkové, DiS.,
věnovaný diverzitě společenstev bezobratlých
živočichů lomového jezera Medard v průběhu
jeho napouštění.

Ad (iii) Biologický stav vod
Metodikou a možnostmi hodnocení ekologického stavu vodních útvarů povrchových
vod, ve smyslu požadavků Rámcové směrnice
2000/60/ES a dalších dokumentů, se zabýval
příspěvek RNDr. Jarmily Makovinské, CSc.
Hodnocení bylo provedeno pomocí odhadu
rizika nedosažení environmentálních cílů
a pomocí seskupení vodních útvarů dle
předem stanovených kritérií s následnou
extrapolací výsledků.
O možnosti využití exuvií (svleček) kukel
pakomárů informovala za autorský kolektiv
Ing. Soňa Ščerbáková, PhD. Pakomáři jsou
velmi významným prvkem v systému hodnocení kvality povrchových vodních útvarů
podle Rámcové směrnice 2000/60/ES. Tato
skupina organismů má dominantní postavení ve společenstvu bentických bezobratlých
organismů a vykazuje identifikovatelnou
reakci na kyslíkové a trofické poměry dna
vodárenských nádrží.
V případě hodnocení ekologického potenciálu vod je nutné zvolit i vhodné metody
odběru reprezentativních vzorků organismů.
O použití kolonizačních vzorkovačů pro odběr
bentických bezobratlých organismů přednesla
svůj příspěvek RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD. Pomocí kolonizačních vzorkovačů
bylo odebráno pestřejší zastoupení trofických
skupin než při standardních metodikách hlubinného odběru.
Mgr. Rodan Geriš uvedl ve svém příspěvku
některé zajímavosti týkající se oligotrofie
nádrže Karolinka a specifikoval významné
indikátorové organismy. Zcela zásadním je
(předpokládaný) výskyt rozsivky Cyclotella
cf. delicatula, jejíž nález na území České
republiky nebyl dosud zaznamenán (bude
nutno potvrdit pomocí skenovací elektronové
mikroskopie).

Ad (iv) Moderovaná posterová sekce
Poster s názvem Kvalita vody v toku Dubová
(RNDr. Milena Bošáková, RNDr. Anna Korbačková, PaedDr. Daniel Matulík) se týká revitalizace toku Dubová, u kterého bylo nutné
sledovat ekologický stav lokality, sledován byl
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fytoplankton, fytobentos a procentuální podíl
vláknitých bakterií. Výsledky byly doplněny
saprobním indexem biosestonu, koncentrací
chlorofylu-a a chemickými ukazateli.
Poster s názvem Toxické kovy v sedimentu drobných urbanizovaných toků a jejich
chování (Ing. Miroslav Pavlíček, Mgr. Jana
Nábělková, Ph.D.) se zabývá toxickými kovy
ve dnovém sedimentu, sledovaných v rámci
monitoringu dvou drobných pražských toků,
Botiče a Litoveckého potoka. I když je celková
koncentrace kovů v sedimentu „pod limitem“,
toxicita některých kovů ve frakcích překračuje
toxikologické limity.
Poster s názvem Hodnocení kvality horního
toku Úpy (doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.,
Zuzana Hladíková, Ing. Bc. Jaroslav Andrle)
se zaměřuje na hodnocení kvality povrchové
vody horního toku řeky Úpy v Krkonošském
národním parku od jejího pramene až po
soutok s Malou Úpou. Pozornost zde byla
zaměřena na hodnocení ukazatelů TOC,
CHSKMn, pH, konduktivitu a některé vybrané
kationty a anionty.
Poster s názvem Revize ochranných pásem
– Holštejn, Lipovec (Ing. Petra Oppeltová,
Ph.D., Ing. Jana Bartáková, Ing. Jiří Novák) řeší
problematiku ochranných pásem podzemního
zdroje pitné vody, jehož součástí je zhodnocení vývoje jakosti vody a analýza rizik. Rozsah
a režim ochranných pásem je porovnáván
s původními pásmy hygienické povahy.
Poster s názvem Monitoring vodnej nádrže
Sľňava (RNDr. Anna Korbačková, PaedDr.
Daniel Matulík, RNDr. Milena Bošáková) uvádí
komplexní hodnocení kvality vody v souladu
s Rámcovou směrnicí 2000/60/ES a hodnocení
ekologického stavu v průběhu roku 2011.
Poster s názvem Využití kovových částic
stříbra k potlačování růstu sinic a řas (Bc.
Pavlína Adámková, doc. RNDr. Jana Říhová
Ambrožová, Ph.D., Jaroslav Říha) informuje
o účinnosti komerčně dostupných přípravků,
obsahujících částice stříbra v různé formě,
které jsou postupně testovány na kulturách
řas a sinic. Zjišťována je účinnost přípravků
a schopnost eliminace biologického oživení
na plochách a v roztocích. Současně jsou
vyvíjeny nové preparáty, které se postupně
testují na kulturách sinic a řas, v reálném
prostředí, v biofilmech a na plochách.
Poster s názvem Stanovení chlorofylu-a
v okružních rozborech (Mgr. Petr Pumann,
Tereza Pouzarová) prezentuje sedmiletý
vývoj programu zkoušení způsobilosti pro
chlorofyl-a.
Poster s názvem Aplikace a využití fluorescenčních metod detekce bakterií a mikromycet
v mikrobiologické praxi (doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.) informuje o možnosti
využití fluorescenčního značení pro detekci
buněk bakterií a kvasinek (mikromycet)
a zjištění stavu jejich vitality a metabolické
aktivity ve vzorcích čistých kultur, pro přírodní vzorky, sedimenty, nárosty a biofilmy,
kaly; barvicí metody nenahrazují metody
kultivační. Aplikace barviv v dodávaných
kitech (Molecular Probes) je velmi jednoduchá, rychlá a vykazuje vysokou účinnost
vizualizace fluorescenčního zabarvení pod
fluorescenčním nástavcem mikroskopu.

Ad (v) Polutanty a ekologické
zatížení vod
O zatížení vodárenské nádrže Bukovec
a jejího povodí arzénem a antimonem infor-
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moval Ing. Pavel Hucko, CSc. V příspěvku
uvedené úrovně koncentrací jsou významné
z hlediska využití zdroje vody pro vodárenské
účely. Ze získaného sledování vyplynulo, že
v průběhu roku dochází k výrazným změnám
v obsahu arzenu a antimonu ve vodě, které
vykazují sezónní dynamiku.
Po 40 letech napuštění nádrže Hostivař
se v sedimentech akumulovaly různé kovy
a PAU. O zcela jedinečném odběru vzorku
sedimentu z nádrže a o jeho zatížení polutanty informoval příspěvek autorského kolektivu
Ing. Lucie Doležalové. Významným zjištěním
byla i chronická toxicita sedimentů, která
vykazovala vysokou úmrtnost testovaných
organismů.
Tříletým sledováním kvality srážkových
vod v Krkonošském národním parku se
zabýval autorský kolektiv doc. Ing. Niny
Strnadové, CSc. V rámci projektu bylo hodnoceno 6 odběrových míst na transektu Luční
hora – Strážné. Akumulovaný objem srážek
sloužil pro přepočet hodnoty ukazatelů (pH,
konduktivita, vybrané kationty a anionty)
na průměrné plošné hmotnostní zatížení
v daném místě.
Vlivem dešťové kanalizace na obsah toxických kovů a kvality vody v drobném urbanizovaném toku se zabýval autorský kolektiv
Ing. Lucie Doležalové. Zátišský potok, který
je ovlivněný sedmi vyústěními dešťové kanalizace, byl vyhodnocen za použití standardů
environmentální kvality. Tok je významně
zatížený polutanty, zaznamenány byly zvýšené hodnoty CHSK, TOC, amoniakálního
dusíku a rizikové koncentrace mědi.

Ad (vi) Odpadní vody, čistírenství
a metody
Ing. Adam Bartoník přednesl za autorský
kolektiv příspěvek zaměřený na znovuvyužití
šedých vod a jejich energie. Výhodou využití
šedých vod je možné znovuvyužití vyčištěné
vody v systému, čímž dojde ke snížení provozních nákladů na nákup vody z vodovodní sítě.
Dr. Ing. Monika Stavělová v příspěvku
s názvem Využití saprobního indexu pro
hodnocení kvality sanace ropných lagun
informovala o využití indexů saprobity jako
vhodné kontrolní metody pro hodnocení kvality remediačních prací s dopadem na kvalitu
vodních systémů (jezera a toky) nejen pro
remediační firmy, ale i pro kontrolní orgány
státní správy. Na základě hydrobiologické
analýzy založené na stanovení indexů saprobity bylo prokázáno, že v důsledku sanačních
prací došlo k významnému zlepšení kvality
vodního ekosystému a trvalé změně saprobity
z alfa-mezosaprobního stupně do horší (místy
až lepší) beta-mezosaprobity. Využití systému saprobity se ukázalo jako velmi citlivé,
umožnilo odhalit i „nepřiznaný“ jednodenní
havarijní únik odpadních vod z rafinérie
zaústěný přívodním kanálem přímo do jezera
v létě mezi třetí a čtvrtou vzorkovací kampaní.
Index saprobity má měřitelnou hodnotu, jedná
se o legislativně standardizovanou metodu
a teoretický princip je srozumitelný i pro laiky,
kteří se účastní správních řízení.
Ing. Josef Trögl, Ph.D., za autorský kolektiv
v příspěvku s názvem Odstraňování dusičnanů a dusitanů ze zasolených vod pomocí
denitrifikačních biokatalyzátorů Lentikats
informoval o průběhu vědeckovýzkumné
práce v rámci dvou projektů. Projekty byly
zaměřené na odstraňování dusičnanů a dusi-

tanů z vod s vysokou salinitou a nedostatkem
nutrientů pomocí denitrifikačních bakterií
enkapsulovaných v polyvinylalkoholové
matrici. Výsledky prokazují význam enkapsulace, která má význam z hlediska ochrany
organismů v nepříznivých podmínkách
a udržení jejich vysoké koncentrace v podmínkách limitujících jejich množení.
O využití průtokové cytometrie pro detekci
účinnosti filtrace bakterií v procesech čištění odpadních vod informoval za autorský
kolektiv MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D. Práce
je na jedné straně věnována metodě průtokové
cytometrie, která významně nahrazuje klasické kultivační techniky, které by byly klasicky
použity pro zjištění úrovně mikrobiálního
oživení v systému, a na druhé straně se práce
zabývá účinností filtračního nanomateriálu.
Ing. Lucie Krayzelová za autorský kolektiv
přednesla výsledky z laboratorního ověřování
metody stanovení fluoridů. Zaměřila se na
problematiku předúpravy vzorku fluoridů
alkalickou hydrolýzou. Klasické alkalické
tavení, které uvádí norma ČSN ISO 10359-2,
se prokázalo jako nevhodné.
Odborný program konference zakončila se
svým příspěvkem s názvem Novinky v mikrobiologii kalů Ing. Ladislava Matějů. Proces
nakládaní s kaly, kontroly a sledování jakosti
výstupů není jednoznačně v právních předpisech a nařízeních definované, není jednotná
terminologie a právní předpisy se neshodují.
Stejně nejasný je i výběr indikátorových organismů spolu s jejich limitní koncentrací.
Zájemce o bližší informace ke konané
akci odkazujeme na internetovou adresu
http://www.ekomonitor.cz/seminare/201202-01#hlavni, kde je možné shlédnout nejen
program, fotogalerii, přehled témat dodaných a otištěných ve sborníku (prodejný i po
konání akce, možno objednat na adrese firmy
Ekomonitor), ale současně blíže nahlédnout
do prezentací přednášejících v souboru typu
.pdf. Podstatný pro konanou akci je i fakt, že
organizátoři vždy žádají, v souladu s vyhl.
MZd. ČR č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhl.
č. 423/2004 Sb., o přidělení kreditů pro autory
a kreditů pro účastníky Komoru vysokoškolsky
vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Společnost středně zdravotnických pracovníků – obor mikrobiologický.
Důležité sdělení! Zveme Vás na již 30. ročník konference Vodárenská biologie, který
se bude konat v prostorách hotelu DAP
v Praze-Dejvicích v lednu/únoru 2013. Tento ročník bude pojat slavnostněji, zejména
pak odpolední raut, na kterém budete moci
mimo jiné vzdát svůj hold zakladatelce této
akce, prof. RNDr. Aleně Sládečkové, CSc.,
která se dožívá významného životního jubilea. K této příležitosti plánujeme i napsání
pamětí a vzpomínek, ať už z jejího působení
na vysoké škole, anebo v praxi (vodárenské,
čistírenské, energetické provozy apod.). Pokud
máte osobní vzpomínky na její aktivní léta,
fotografie apod., adresujte je na jana.ambrozova@vscht.cz, prosím ve stručnosti (ne vše
bude možné v plném znění publikovat).
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT, Ústav technologie vody
a prostředí
Technická 3, 166 28, Praha 6
e-mail: jana.ambrozova@vscht.cz
tel.: 220 445 123
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podávání projektů, zaveden nový systém vzdělávání zaměstnanců, systém
motivačního a zásluhového odměňování výzkumných pracovníků, vyřešena
problematika softwarových licencí a další – úplný výčet je samozřejmě nad
rámec tohoto úvodního slova.
Ústav ale především musel zabezpečit financování svých činností. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního prostředí přestalo být poskytovatelem
prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací, bylo nutné získávat finanční prostředky na výzkum v oblasti vody a odpadů z jiných zdrojů. A nejinak
tomu bylo i v roce 2011. V průběhu roku bylo podáno více než 110 návrhů
nových výzkumných projektů do výzev na podporu výzkumu a vývoje, a to
především do programů Technologické agentury ČR – programy Alfa, Omega,
Centra kompetence, dále také do Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstvem vnitra, výzev Grantové agentury ČR, programu KUS Ministerstva
zemědělství, programu NAKI Ministerstva kultury a dalších.
Ústav pořádal stejně jako v předchozích letech Národní dialog o vodě
v Medlově, v květnu se také uskutečnila společná prezentace GWP a VÚV
na veletrhu WATENVI v Brně a v průběhu roku proběhla celá řada odborných
seminářů v Praze, Brně a Ostravě. Ústav byl v průběhu roku 2011 aktivním
členem Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV)
a účastnil se celé řady jednání týkajících se aktuálních legislativních, ekonomických a provozních problémů organizací typu veřejné výzkumné instituce
stojících mimo Akademii věd ČR.
Významnou oblastí činnosti instituce byly aktivity spojené s prezentací
ústavu a zapojení do mezinárodních organizací. Ústav organizoval zasedání
evropského sdružení výzkumných ústavů působících v oblasti hydrologie
– Euraqua v Praze. Zaměstnanci ústavu v roce 2011 stejně jako v předchozích
letech výrazně zvýšili publikační aktivity v impaktovaných a recenzovaných
periodikách, sbornících a monografiích, zaměřili se na prezentace na mezinárodních konferencích, na evropské a národní patenty, užitné vzory a další
standardní výstupy vědecké práce.
Hodnocení roku 2011 může být kladné. Úspěšně byly ukončeny všechny projekty VaV MŽP a výzkumné záměry „Výzkum a ochrana hydrosféry“
a „Výzkum pro hospodaření s odpady“. Nově pak byla získána celá řada
projektů, které se zaměřují na nové oblasti výzkumu v oblasti vod a odpadů
a navazují na tradici tohoto výzkumu ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci. Chtěl bych proto na tomto
místě všem zaměstnancům a partnerům poděkovat za vykonanou práci
v roce 2011 a popřát hodně štěstí v roce 2012.

PĚT LET ČINNOSTI VÝZKUMNÉHO
ÚSTAVU VODOHOSPODÁŘSKÉHO
JAKO VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE
Rok 2011 byl posledním uceleným rokem prvního pětiletého období existence Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka jako veřejné
výzkumné instituce. Zákon o veřejných výzkumných institucích stanovuje
funkční období Rady ústavu, která je volena zaměstnanci, jako pětileté
a stejně tak i funkční období ředitele, kterého Rada na základě výběrového
řízení vybírá. Rád bych se proto na tomto místě ohlédl nejen za rokem 2011,
ale za celým pětiletým obdobím počínaje rokem 2007.
Celé toto období ve světě i u nás bylo velmi nestálé, a to jak z pohledu
globální, tak národní ekonomiky, ale i z pohledu politického. Pro ilustraci
politické nestálosti období 2007–2011 nejlépe poslouží fakt, že se v tomto
období vystřídalo sedm ministrů životního prostředí, čtyři náměstci ministra
ŽP – předsedové Dozorčí rady ústavu a čtyři ředitelé odboru ochrany vod
MŽP. Ministerstvo životního prostředí také přestalo být poskytovatelem
prostředků na výzkum, vývoj a inovace, a přestalo tedy podporovat výzkum
v oblasti své působnosti. Navíc celosvětově probíhala a stále ještě probíhá
ekonomická krize, která se samozřejmě odráží i v úsporných opatřeních
v oblasti podpory výzkumu.
Na druhé straně bylo však nutné provést veškeré kroky, které pro ústav
vyplývaly z jeho transformace na veřejnou výzkumnou instituci – počínaje
novým mzdovým předpisem a zcela novým způsobem hospodaření ústavu
konče. Uskutečnily se konkurzy na všechny manažerské pozice v ústavu, na
jejichž základě byli vybráni noví náměstci ředitele pro odbornou a ekonomickou činnost a ve většině případů také noví vedoucí odborů. Nově byl zřízen
odbor aplikované ekologie. Byla však také provedena racionalizační opatření,
a to především v oblasti podpůrných činností infrastruktury výzkumu. Kromě běžného každodenního chodu ústavu, údržby a obnovy majetku bylo
provedeno více než sto dalších zásadních změn. Z nich lze na tomto místě
zmínit například certifikaci systému jakosti ISO 9001:2000, oslavu 90. výročí
založení ústavu za přítomnosti prezidenta Klause, otevření nové budovy
pobočky v Brně, zavedení nového korporátního designu, růst publikačních
aktivit výzkumných pracovníků ústavu, převedení rutinních agend do elektronického oběhu, včetně elektronického schvalování aj. Ústav se znovu
etabloval v mezinárodních profesních organizacích, stal se organizátorem
semináře Národní dialog o vodě, byla vytvořena „technologická linka“ na
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ment of Contaminated Sites in Flood Risk Areas (Umweltbundesamt, Vienna)
vychází z metodiky pro průzkum a hodnocení rizik pro kontaminovaná místa
v záplavových územích, který zpracovala Expertní skupina pro prevenci
a kontrolu havárií (APC EG) pracující do roku 2005 v MKOD. Metodika byla
vypracována v rámci řešení Regionálního projektu řeky Dunaje (DRP), zajišťovaného Rozvojovým programem spojených národů (UNDP) a Organizací
pro celosvětové problémy životního prostředí (GEF). Doporučení uvedená
v metodice obsahují řešení první etapy v intencích metodiky M1 (M1 Methodology) – jako předběžného hodnocení kontaminovaných lokalit v rizikových
záplavových územích a druhé etapy – Metodiky M2 (M2 Methodology), kdy
se uvedené problémové oblasti dále vyhodnocují, přičemž se bere v úvahu
povodňově-záplavový potenciál území a stav protipovodňových opatření
v hodnocených lokalitách.
U metodiky M1, která je navržena pro předběžné hodnocení kontaminovaných lokalit v rizikových záplavových územích, jsou použity hodnoty
míry ohrožení pro vodu, které se nevztahují k nebezpečným látkám, ale
k nebezpečí, jež může být očekáváno v souvislosti se specifickým typem
odpadu nebo oboru, a odvozují se na základě zkušeností získaných během
počátečního vyhodnocování rizik v potenciálně kontaminovaných lokalitách v německém spolkovém státě Sasko. Pro každý typ odpadu – v rámci
Evropského katalogu odpadů a pro každý obor – v rámci Katalogu odpadů
v Německu jsou zjišťovány a stanovovány třídy míry nebezpečí r0 (risk-value
r0) v klasifikačním rozmezí podle zatřídění od 1 do 5. Tyto hodnoty r0 berou
v úvahu pouze potenciální riziko, jaké lze očekávat od určitého typu odpadu
nebo průmyslového oboru.
Vyhodnocení podle metodiky M2 Methodology/Checklist by mělo umožnit
kompetentním úřadům sestavit kontrolní seznam (Checklist), kde budou
kontaminovaná místa klasifikována podle tříd založených na prioritách
nápravných opatření. Navržená doporučení se týkají všech znečištěných
míst, která jsou vystavena riziku povodní a která jsou kontaminována látkami
nebezpečnými pro vodu, a měla by být aplikována i na kritické průmyslové
lokality (ARS).
Final Report for UNDP/GEF Danube Region Project – Development of M2
Methodology/Checklist (Hermine Weber, Federal Environment Agency Ltd.,
Austria, 2006) [2] je aplikací metodiky M2 Methodology/Checklist v praxi.
V podstatě se jedná o pilotní projekt využití této metodiky, kde je hodnoceno 97 kontaminovaných lokalit ze sedmi členských zemí EU v povodí
Dunaje (z celkového počtu 13 členských zemí v povodí Dunaje v roce 2006)
včetně ČR.
Problematickým faktorem je, že navržené hodnoty odpovídají potenciálním haváriím na evropské úrovni a průtokům Dunaje, což jsou parametry
obtížně převoditelné do podmínek ČR, kde již podstatně menší havárie může
mít významné dopady na vodní toky, včetně přeshraničního přenosu.

IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ
OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ SE ZDROJI RIZIK
KONTAMINACE VODNÍHO PROSTŘEDÍ
NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI
PŘI POVODNÍCH
Pavel Danihelka, Magdalena Karberová, Libor Chlubna
Klíčová slova
vodní prostředí – nebezpečné látky – kontaminace životního prostředí – havárie
– povodně

Souhrn

V rámci řešení projektu VaV SPII 1a10 45/07 „Komplexní interakce
mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných
havárií a krizové řízení“ (VŠB–TU Ostrava, 2007–2011) byl vypracován
návrh metodiky pro identifikaci a hodnocení lokalit se zdroji rizik
kontaminace životního prostředí nebezpečnými látkami při povodních
a pro klasifikaci míry rizika. Pro identifikaci a hodnocení těchto lokalit
byla zvolena indexová metoda, která využívá jednak index povodňového potenciálu a index protipovodňového zabezpečení hodnocené
lokality, jednak index nebezpečnosti látky pro vodní prostředí a index
zranitelnosti povrchových a podzemních vod vůči potenciální havárii
s účastí nebezpečné látky, stanovené podle schválené Metodiky pro
analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí
„H&V index“ [1].

Úvod
Úniky nebezpečných chemických látek, vedoucí k závažným haváriím,
ohrožují nejen zdraví a životy obyvatel, ale také životní prostředí – vodu,
půdu a biotu. K havarijnímu úniku nebezpečných chemických látek může
docházet i v případě extrémních živelních událostí – povodní. V záplavových
územích se vyskytují lokality kontaminované nebezpečnými chemickými
látkami (staré ekologické zátěže obsahující nebezpečné látky jako výsledek
dřívější průmyslové činnosti, místa bývalých skládek nebo likvidace odpadů,
opuštěné bývalé průmyslové areály apod.) a objekty a zařízení, které tyto
látky skladují nebo s nimi nakládají ve výrobě nebo v provozu. Tyto lokality mohou v případě povodně představovat potenciální riziko pro kvalitu
životního prostředí, především vodních ekosystémů, pokud dojde k úniku
nebezpečné chemické látky do vodního prostředí. Chemické znečištění
povrchových a podzemních vod představuje dlouhodobá rizika pro vodní
organismy, akumulaci nebezpečných látek v ekosystému a úbytek biologické
rozmanitosti, jakož i ohrožení lidského zdraví.
Absence metodiky pro identifikaci lokalit se zdroji rizik kontaminace
životního prostředí nebezpečnými chemickými látkami při povodních v české
legislativě se projevila při řešení požadavků Pracovní skupiny pro prevenci
havárií, pracující v rámci činnosti Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje
(MKOD). Šlo o zpracování seznamu kritických průmyslových lokalit z hlediska
potenciálních rizik souvisejících s haváriemi – úniky nebezpečných chemických látek (Accidental Risk Spots – ARS Inventory) a seznamu kontaminovaných míst (Contaminated Sites – CS Inventory) zahrnujících lokality v Podunajském regionu, které jsou kontaminovány látkami nebezpečnými pro vodu
a které jsou vystaveny riziku povodňových záplav. Hlavním impulzem pro
tyto dunajské aktivity byla ekologická havárie v lednu 2000 v Rumunsku, kdy
došlo ke katastrofálnímu zamoření řek Tisy a Dunaje kyanidy a těžkými kovy
obsaženými v kalech unikajících při protržení hráze odkaliště, ve kterém byl
uskladňován odpad ze zlatého dolu poblíž rumunského města Baia Mare.
V širším kontextu je tato problematika klíčová vzhledem k Úmluvě Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) o přenosu havárií přes hranice států
a je v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Water Framework Directive),
speciálně jejího článku 11(3)(l).
Pro stanovení seznamů ARS Inventory a CS Inventory byly v rámci činnosti
MKOD zpracovány metodiky, které však nejsou implementovány do legislativy ČR. Zkušenosti z jednání MKOD ukazují, že zpracování a pravidelné aktualizace těchto seznamů za ČR jsou velmi problematické a řídí se především
subjektivními názory členů pracovní skupiny AP TG a pracovníků ČIŽP.

Návrh metodiky pro identifikaci a hodnocení lokalit
se zdroji rizik kontaminace životního prostředí
nebezpečnými látkami při povodních a pro klasifikaci
míry rizika
Návrh metodiky byl zařazen jako jeden z výstupů dílčího úkolu Mapování
komplexních rizik zahrnujících technologické a přírodní prvky včetně povodní
projektu VaV SPII 1a10 45/07 s názvem Komplexní interakce mezi přírodními
ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení
(VŠB-TU Ostrava, 2007–2011), jehož zadavatelem bylo MŽP ČR.
Jako vstupní podklady pro zpracování návrhu metodiky byly v rámci
řešení projektu přeloženy a analyzovány výše uváděné metodiky MKOD – M1
a M2 a základní vstupní předpoklad byl, že návrh metodiky bude zpracován
v intencích metodik MKOD.
Zadavatel požadoval, aby při návrhu metodiky byly využity již schválené
metodické postupy pro hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečných
chemických látek na životní prostředí, které jsou platné pro ČR, a také nebyl
žádoucí požadavek na další průzkum u hodnocených lokalit, ale využití
stávajících databází. Návrh metodiky měl být podle požadavku garanta
zpracován pro provozované objekty a zařízení, které skladují nebezpečné
chemické látky, nikoliv pro staré zátěže a brownfields.
Vymezení oblasti pro platnost návrhu metodiky bylo dáno schválenými
vstupními předpoklady, které zahrnují požadavky garanta úkolu:
• podle návrhu metodiky budou hodnoceny objekty a zařízení, v nichž je
umístěna nebezpečná chemická látka (dále jen NCHL) nebo přípravek,
spadající pod zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [3], pro
které jsou dostupná data o přítomných NCHL a směsích a bezpečnostní
programy a bezpečnostní zprávy zpracované na základě výsledků analýzy
a hodnocení rizik závažné havárie včetně nebezpečí zaplavení v případě
povodně. Návrh metodiky se zabývá pouze dopady závažné havárie na
vodní prostředí – povrchové a podzemní vody,
•	�������������������������������������������������������������������������
podle návrhu metodiky budou hodnoceny objekty a zařízení, které se nacházejí v povodňových rozlivech s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let,
•	������������������������������������������������������������������
pro hodnocení dopadů potenciálních úniků NCHL a přípravků z provozovaných zdrojů na vodní prostředí bude využita Metodika pro analýzu

Metodiky MKOD – M1 a M2
Jedním z podkladů pro sestavení seznamů ARS Inventory a CS Inventory
je metodika M2 Methodology/Checklist pro průzkum a hodnocení rizik pro
kontaminovaná místa v záplavových územích, tj. v územích s potenciálním
povodňovým nebezpečím. Checklist for the Investigation and Risk Assess-

2

dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí „H&V index“
[1],
• stanovení míry rizika potenciálního úniku NCHL v případě povodně pro
povrchové a podzemní vody bude provedeno podle výsledného indexu
rizika ve vztahu k potenciálnímu úniku – množství uniklé NCHL.
Pro identifikaci lokalit se zdroji rizik kontaminace životního prostředí
nebezpečnými látkami při povodních byla zvolena indexová metoda, která
využívá k identifikaci a hodnocení těchto lokalit jednak index povodňového
potenciálu a index protipovodňového zabezpečení hodnocené lokality, stanovené v intencích metodiky M2/Checklist, jednak index nebezpečnosti látky
pro vodní prostředí a index zranitelnosti povrchových a podzemních vod vůči
potenciální havárii s účastí NCHL, stanovené podle metodiky „H&V index“ [1].
Jednotlivé indexy nabývají v souladu s metodikou „H&V index“ [1] hodnot
1 až 5, s výjimkou indexu povodňového potenciálu, který nabývá hodnot
0–5. Výsledný index je syntézou jednotlivých výše uvedených indexů a je
vyjádřen jako geometrický průměr hodnot stanovených indexů. Závažnost
potenciální havárie v případě povodně je obdobně jako u metodiky „H&V
index“ stanovena kombinací množství potenciálně uniklé NCHL do vodního
prostředí a výsledného indexu.

se již voda pohybuje v inundačních prostorech, kde spíše dochází ke zvýšení
plochy rozlivu než nárůstu hladin. Toto tvrzení samozřejmě závisí na mnoha
faktorech, např. na morfologii terénu, svažitosti území atd. I přes tyto nejistoty
lze ovšem obě závislosti hodnotit jako shodné (zrcadlově obrácené), a tím
obhájit a potvrdit hodnoty indexu povodňového potenciálu.

Stanovení indexu protipovodňového zabezpečení

Pro objekty a zařízení, kde je protipovodňové opatření zajištěno v rámci
obce nebo podniku, nebo je realizováno částečně anebo není realizováno
žádné protipovodňové opatření, je v rámci řešení návrhu metodiky použit
index protipovodňového zabezpečení, který poskytuje informace, do jaké
míry i jak dostatečná a vyhovující jsou opatření uskutečněná v hodnocené
lokalitě – tabulka 2.
V obecné rovině lze protipovodňová opatření rozdělit do dvou skupin.
Jedna skupina opatření – opatření nestrukturální – spočívá např. ve stanovení
záplavových území, vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, povodňových plánech atd. Jsou to tzv. „měkká“ opatření, která nevyžadují
zásah do vodního toku či přilehlých inundačních prostorů. Jejich ekonomická
náročnost je podstatně nižší než u druhé skupiny opatření. Druhá skupina
opatření – opatření strukturální – vyžaduje přímý zásah do terénu. Jde např.
o ochranné hráze, mobilní protipovodňové systémy (zvýšení zemních těles
pytlováním, norné stěny, gabionové systémy, mobilní protipovodňové stěny,
pryžotextilní vaky apod.), nádrže, suché nádrže, soustavy opatření apod.
V návrhu metodiky je hodnoceno stadium realizace těchto strukturálních
opatření. Z pohledu možného zaplavení podniku a úniku látky ze zařízení
lze jako strukturální opatření chápat i umístění částí technologií a skladování
nebezpečných látek do území, která nejsou ohrožena povodněmi.

Metodické postupy
Stanovení indexu povodňového potenciálu

V rámci metodiky se posuzují a hodnotí následující parametry vztahující
se k příslušným lokalitám v záplavových územích vystavených povodňovému riziku:
• povodňový (záplavový) potenciál dané lokality,
• úroveň protipovodňového zabezpečení dané lokality.
Index povodňového potenciálu je číselné vyjádření povodňového potenciálu, jeho hodnota závisí na N-letosti případné povodně.
V rámci návrhu metodiky je stanoven v tabulce 1 index povodňového
potenciálu pro povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let.
Při přiřazování číselných hodnot indexu jednotlivým frekvencím povodní
byla zohledněna také míra účinků povodní, vyjádřená pomocí předpokládané
obecné povodňové škody (obr. 1).
Závislost uvedená v tabulce 1, popř. lépe zřejmá z obr. 1, úzce souvisí
s obecným vnímáním povodňového nebezpečí. Pravděpodobnost výskytu
jevu s dobou opakování 5 let je (řešeno zjednodušeným způsobem) 0,2,
naopak pravděpodobnost výskytu 500leté vody je 0,002. Tento fakt potvrzuje
správnost sestupného trendu výše uvedené závislosti. Další podobnost je
patrná s vyjádřením potenciálních povodňových škod (na obr. 1 jsou uváděny
relativní hodnoty v mil. Kč), které je zpracováno v intencích Metodiky tvorby
map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, zpracované ve VÚV TGM,
v.v.i., v roce 2009 [2]. Obě křivky uvedené na obrázku jsou zrcadlově obráceny, tedy lze i v tomto případě hovořit o jisté reciprocitě. Při kvantitativním
vyjádření povodňového rizika, tedy vyjádření rizika na základě potenciálních
škod, dochází k nejvyššímu nárůstu hodnoty škod mezi Q5–Q100. Dále škody
stoupají velmi pozvolna, což je způsobeno pouze mírným nárůstem hladiny
v případě zvyšujícího se průtoku, neboť při takovýchto hodnotách průtoků

Stanovení indexu toxické nebezpečnosti látky pro vodní prostředí
a indexů zranitelnosti povrchových a podzemních vod

Pro hodnocení dopadů potenciálních úniků NCHL a přípravků z provozovaných objektů a zařízení na vodní prostředí byla využita metodika pro
analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí „H&V
index“ [1], kterou lze hodnotit závažnost havárií pro životní prostředí podle
zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Vzhledem k tomu, že
ve stadiu schvalování je její revize, jsou některé kroky této revize zahrnuty
i v tomto návrhu metodiky.
Dále uváděné tabulky jsou bez úprav převzaty z výše uvedené metodiky
„H&V index“ [1], kromě tabulky 3, která je upravena podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (Nařízení CLP) [5].

Stanovení indexu toxické nebezpečnosti látky pro vodní
prostředí
Index toxické nebezpečnosti látky pro vodní prostředí ITW je stanovován
na základě posouzení (eko)toxicity látky pro vodní organismy a posouzení
fyzikálních vlastností látky a je získán syntézou těchto hodnot. Index toxické
nebezpečnosti látky pro vodní prostředí může nabývat hodnot 1–5.
Je-li známa pouze klasifikace podle Nařízení CLP, ale ne hodnota LC/EC50,
volí se kód 5.

Tabulka 2. Index protipovodňového zabezpečení
Table 2. Index of flood security measures

Tabulka 1. Hodnoty indexu povodňového potenciálu
Table 1. Values of the flood potential index
Povodňový potenciál
(FP – flooding potential)

Index povodňového potenciálu IFP

5

velmi značný

5

Nejsou realizována žádná zabezpečovací opatření

20

značný

4

100

střední

1

Zabezpečovací opatření jsou uskutečněna částečně
(podle stupně uskutečnění a/nebo efektivity)

500

nízký

0,5

zanedbatelný

0

N-letost

> 500

Protipovodňová zabezpečovací opatření
(FSM – flood security measures)

Index protipovodňového
zabezpečení IFSM

Zabezpečovací opatření jsou uskutečněna kompletně
a jsou plně účinná

5
2 až 4
standardní hodnota 3
1

Tabulka 3. Posouzení toxicity nebezpečné chemické látky pro vodní prostředí
Table 3. Toxicity assessment due to hazardous chemical substances for
water environment
Toxicita pro vodní organismy LC50 (96 hodin, ryby)
Toxicita pro vodní organismy EC50 (48 hodin, korýši)

Kód toxicity A

Toxicita pro vodní organismy EC50 (72 hodin, řasy)

Obr. 1. Závislost N-letosti a indexu povodňového potenciálu
Fig. 1. Dependence of the N-years flood on flood potential index

Akutní a chronická toxicita kategorie 1*
(explicitně A = 5)

extrémně toxické

Chronická toxicita kategorie 2*

toxické

Chronická toxicita kategorie 3*

středně toxické

Chronická toxicita kategorie 4*

málo toxické

silně toxické

< 0,1 mg/l

5

0,1–1,0 mg/l

4

1–10 mg/l

3

10–100 mg/l

2

> 100 mg/l

1

*Kategorie klasifikace pro nebezpečnost pro vodní prostředí podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES
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Tabulka 4. Posouzení fyzikálních vlastností nebezpečné chemické látky
Table 4. Physical attributes assessment related to hazardous chemical
substances
Fyzikální vlastnosti

Tabulka 5. Stanovení indexu toxické nebezpečnosti látky pro vodní prostředí
Table 5. Determination of substance’s toxic hazardousness index for water
environment
Součet kódů A + B

Třida toxicity

ITW

extrémně vysoká

5

7

velmi vysoká

4

2

6

vysoká

3

1

5

střední

2

nízká

1

Kód B

Rozpustnost (> 100 mg/l)

4

>7

Kapalina

4

Tenze par > 0,3 bar, při 20 oC
Ostatní

<5

Stanovení indexů zranitelnosti povrchových
a podzemních vod

Tabulka 6. Stanovení indexu zranitelnosti povrchových vod
Table 6. Determination of surface water vulnerability index

Vodním prostředím se rozumí povrchové a podzemní vody. Povrchové
vody jsou pro účely této metodiky rozděleny na tekoucí a stojaté. Dále jsou
posuzovány prvky potenciální migrace polutantů, tj. kanalizace a odvodňovací příkopy.

Index
zranit.
ISW

Tekoucí

Povrchové vody
Index zranitelnosti povrchových vod ISW je stanoven na základě přítomnosti
kategorie těchto vod v dosahu účinků potenciální havárie. Jednotlivým kategoriím je přiřazován index zranitelnosti povrchových vod, který může nabývat
hodnot 1–5, výsledným indexem je maximální zjištěná hodnota.

Hraniční a příhraniční vodní
toky

4

vodárenské

5

Ostatní vodní toky

3

rašeliniště, mokřady

4

Dešťová kanalizace, příkopy

3

pinky a zatopené těžební
jámy

3

Kanalizace ústící do ČOV

3

ostatní

2

sedimentační pole,
odkaliště

1

Podzemní vody
Podzemní vody jsou hodnoceny podle typu zvodnění a charakteristiky
horninového prostředí kolektoru, vodohospodářského významu kolektoru,
charakteristiky pokryvů, stupně ochrany a vodohospodářského významu.
Bodové ohodnocení u jednotlivých druhů hodnocení může nabývat hodnot
1–5, podrobné tabulky zde nejsou z důvodů velkého rozsahu uvedeny.
Zranitelnost podzemních vod vůči následkům havárie lze vyjádřit
pětičlennou stupnicí na základě syntézy bodového hodnocení, v případě
existence meliorací je k výslednému součtu bodů připočítána jednička (+1).
K takto stanovené kategorii zranitelnosti podzemních vod je přiřazen index
zranitelnosti podzemních vod IUW – tabulka 7.

Index
zranit.
ISW

Stojaté

Tabulka 7. Hodnocení zranitelnosti podzemních vod
Table 7. Assessment of groundwater vulnerability
Součet bodů

Zranitelnost

Index zranitelnosti IUW

<6

zanedbatelná

1

6–10

malá

2

11–14

průměrná

3

15–18

vysoká

4

velmi vysoká

5

> 18

Syntéza indexů toxické nebezpečnosti látky pro vodní prostředí
a zranitelnosti vodního prostředí

Stanovení hodnoty míry nebezpečnosti potenciálního úniku nebezpečné
chemické látky v případě povodně pro povrchové a podzemní vody je navrženo
podle výsledného indexu rizika ve vztahu k potenciálnímu úniku – množství
uniklé (skladované) nebezpečné chemické látky. Výsledný index je stanoven
obdobně jako u metodiky „H&V index“ [1] syntézou jednotlivých indexů:
IFP – index povodňového potenciálu,
IFSM – index protipovodňového zabezpečení,
ITW – index toxické nebezpečnosti látky pro vodní prostředí,
ISW – index zranitelnosti povrchových vod,
IUW – index zranitelnosti podzemních vod.
Syntéza indexů pro povrchové vody
I = (IFP.IFSM.ITW.ISW )1/4
Syntéza indexů pro podzemní vody
I = (IFP.IFSM.ITW.IUW.)1/4

Tabulka 8. Stanovení kategorie závažnosti havárie únikem toxické látky pro
povrchové a podzemní vody v případě povodně
Table 8. Determination of importance category of accident caused by toxic
substance leakage to surface water and groundwater in the case of a flood
event
Efektivní množství přítomné (potenciálně uniklé)
nebezpečné látky (t)

Index

Stanovení kategorie závažnosti havárie potenciálním únikem
toxické látky pro vodní prostředí v případě povodně

Kategorie závažnosti havárie pro vodní prostředí vzhledem k velikosti
potenciálního úniku nebezpečné chemické látky v případě povodně je
stanovena podle metodiky H&V index [1] v tabulce 8.
Efektivní množství uniklé látky je z důvodů udržení konzervativnosti přístupu rovno množství přítomnému v technologii nebo skladovacím zařízení,
které jsou ohroženy povodní. Toto množství může být adekvátně sníženo,
jestliže provozovatel prokáže, že část látky se nemůže uvolnit do vodního
prostředí ani v případě úplného zaplavení a působením kinetické energie
toku a unášených trosek.
V případě vysoce toxických látek, u nichž je stanoven multiplikační faktor
ve smyslu článku 10 kapitoly 2 (a dalších) nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 1272/2008 ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení CLP) [5], se efektivní množství vypočte následovně:

<1

1–10

10–50

50–200

> 200

0

A

A

A

A

A

1

A

A

B

B

C

2

A

B

C

C

D

3

B

C

C

D

E

4

B

C

D

E

E

5

C

D

E

E

E

E – kritický dopad na povrchové a podzemní vody
D – velmi výrazný dopad
C – výrazný dopad
B – malý dopad
A – zanedbatelný dopad

spadající pod zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, které se
nacházejí v povodňových rozlivech s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let.
Pro tyto lokality jsou kompetentním autoritám dostupná data o přítomných
nebezpečných chemických látkách a směsích a bezpečnostní programy
a bezpečnostní zprávy zpracované na základě výsledků analýzy a hodnocení
rizik závažné havárie. Centrální evidence objektů a zařízení, spadajících pod
zákon č. 59/2006 Sb. [3], je vedena na MŽP ČR a kromě základních údajů obsahuje i polohopisné údaje – souřadnice S-JTSK a zařazení do skupiny A nebo
B. Bezpečnostní programy prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy
a výsledky analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, potřebné pro stanovení indexu nebezpečnosti látky pro vodní prostředí a indexu zranitelnosti
povrchových a podzemních vod vůči potenciální havárii s účastí NCHL, jsou
dostupné pouze u zástupců hodnocených objektů a zařízení nebo u příslušných krajských úřadů, centrální evidence těchto dat neexistuje.
K využití návrhu metodiky pro ostatní objekty a zařízení, v nichž je umístěna NCHL nebo přípravek, pro které ale nejsou k dispozici potřebné údaje,
je další průzkum nezbytný.

Efektivní množství = skutečné množství x multiplikační faktor,
kde pro multiplikační faktor je použita hodnota podle tabulky 4.1.3 Nařízení
CLP.

Závěr
Návrh metodiky pro identifikaci lokalit se zdroji rizik kontaminace životního
prostředí nebezpečnými látkami při povodních je využitelný pro hodnocení
dopadů potenciálního úniku nebezpečné chemické látky na vodní prostředí v případě povodní. Podle návrhu metodiky lze hodnotit bez dalšího
průzkumu objekty a zařízení, v nichž je umístěna NCHL nebo přípravek
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Návrh metodiky lze využít i pro zpracování podkladů pro plnění požadavků
MKOD (a také ostatních mezinárodních komisí pro ochranu vod) na vypracování požadovaných seznamů průmyslových lokalit se zdroji rizik kontaminace
povrchových vod v Podunajském regionu v souvislosti s potenciálními úniky
NCHL v případě povodňových záplav.

Identification and assessment of structures and facilities affected by
means of risk sources connected with water environment contamination and caused by hazardous chemical substances during water floods
(Danihelka, P.; Karberová, M.; Chlubna, L.)

Tento článek vznikl za podpory projektu VaV SPII 1a10 45/07 s názvem Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci
závažných havárií a krizové řízení, jehož zadavatelem je MŽP.

Key words
water environment – hazardous substances – contamination – accident
– floods
Within the solution of the R&D Project SPII 1a10 45/07 “Comprehensive interactions among natural processes and industry with regard to
prevention related to serious accidents and to the crisis management“
(VSB-TU Technical University Ostrava, 2007–2011) the proposal of
methodology for identification and assessment of sites distinguishing
by resources of environmental contamination risk caused by hazardous
substances during flood events and the classification of risk was developed. To identify these sites the index method, which is used for sites
identification and assessment of both the index of flood potential and
the index of flood security of rated sites, both the index of substances
hazardous for the aquatic environment and the vulnerability index of
surface water and groundwater to accident risk spots as potential accidents involving hazardous substances (or) specified in the approved
methodologies was chosen. Impact Analysis of accidents involving
hazardous substances on the environment „H & V index „[1].
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kulatý stůl za účasti zástupců MŽP ČR, MZE ČR, Povodí Ohře, Výzkumného
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a vědeckých pracovníků VŠE
v Praze a Univerzity Karlovy. Výsledkem setkání byla identifikace několika
okruhů, které představujeme dále v tomto článku. V rámci těchto okruhů
probíhají v roce 2011 další práce týkající se specifikace podoby jednotlivých
nástrojů a dopadových studií. Problematika je řešena v rámci výzkumného
projektu SE KLIMA1 a v širší návaznosti na problematiku dostupnosti vody na
základě průběžných výsledků řešení socioekonomických otázek v projektu
MZP0002071101 (Výzkum a ochrana hydrosféry).

EKONOMICKÉ NÁSTROJE K PODPOŘE
ADAPTACE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ČR NA ZMĚNU KLIMATU
Lenka Slavíková, Lubomír Petružela, Jiřina Jílková

Zpoplatnění povoleného množství odběru podzemní
nebo povrchové vody

Klíčová slova
změna klimatu – adaptace – vodní hospodářství – ekonomické nástroje

Jde o nástroj zpoplatňující povolením přidělené množství podzemní nebo
povrchové vody (dále poplatek za povolené množství)2, a to bez ohledu na
skutečný realizovaný odběr. Cílem platby je odstranit potenciální problém
rezervace vyššího než potřebného množství odběru v rámci povolení, které
není reálně využíváno – držitel povolení je motivován racionalizovat povolené množství v čase.
Poplatek by měl být odvozen od povoleného množství. Tvořil by fixní
a na skutečnosti nezávislou část platby za odběr povrchových vod (jako
příjem správců vod) nebo podzemních vod (jako příjem institucí spravujících
podzemní vody), doplněnou stávající volumetrickou sazbou za odběr (v náběhovém období nikoli jako její navýšení, ale odvozenou jako díl dosavadní
platby). Poplatek by bylo možné dále diferencovat podle míry zatížení zdroje,
ze kterého je odběr povolován, resp. podle jiných priorit (např. typu užití).
Implementace nástroje v současném legislativním rámci (z. č. 150/2010 Sb.,
o vodách, a související předpisy) by nezbytně nevyžadovala institucionální
(role vodoprávních úřadů, institucí ve správě vod), rozpočtové (určení výnosu poplatku) ani technické (měření a evidence) změny a náklady velkého
rozsahu.
Poplatek za povolené množství však nezakládá nárok odběratele na jeho
zajištění za všech podmínek. V situaci lokálních a náhlých vlivů z „vyšší moci“
(vis maior) mohou být v pořadí významnosti redukovány všechny odběry. Výnos
z poplatku jako příjem institucí ve správě vod by však měl posílit jejich účelové
výdaje na vyšší zabezpečení zdrojů, a tím i omezit riziko takových situací.
Nástroj se stává motivačním zejména v situacích, kdy místní hydrologické
podmínky nutí omezit vydávání povolení pro nové uživatele a/nebo přizpůsobovat množství pro uživatele stávající. Vytváří vazbu mezi poptávkou,
veřejnými náklady správy a provozem ochrany vod a zabezpečení zdrojů.
Konfrontuje vzácnost vody s požadavky na užití vody. Je variantou vytvoření

Souhrn

Článek se věnuje diskusi vybraných ekonomických nástrojů využitelných pro adaptaci vodního hospodářství ČR na změnu klimatu. Cílem
navržených nástrojů je dosáhnout průběžného usměrňování poptávky
po vodě vzhledem k měnící se časové a prostorové vzácnosti vody, a to
s ohledem na environmentální i sociální cíle.

Úvod
Dostupné klimatologické studie (Kašpárek aj., 2006, resp. v širší dimenzi
EEA, 2008) predikují změny hydrologického režimu v podmínkách střední
Evropy. Jedná se zejména o redistribuci srážek ve prospěch zimních období
na úkor léta a nárůst hydrologických extrémů (jako jsou např. přívalové deště
a sucha). Z těchto podkladů vyplývá, že očekávaná změna klimatu se ve
vodním hospodářství ČR bude projevovat zejména variabilitou v dostupnosti
vody. Tato variabilita se bude objevovat se značnými časovými a místními
rozdíly.
Vzhledem k identifikovaným očekávaným změnám a v závislosti na již
pozorovaných jevech se diskutují možnosti adaptace vodního hospodářství, kdy v návrzích řešení převládá důraz na stranu nabídky (jde o zajištění
dostatečných zásob vody pro všechna, resp. zvláště prioritní užití v průběhu
celého roku). Současný systém vodního hospodářství však obsahuje omezené množství samoregulačních nástrojů (zejména ekonomické povahy)
k průběžnému usměrňování poptávky po vodě s ohledem na měnící se
vzácnost vody. Vyšší míra využití těchto nástrojů by umožnila flexibilní řešení
nesouladu mezi nabídkou vody a poptávkou po vodě (tam, kde by to bylo
potřeba), a to nad rámec přímých regulačních zásahů v období extremit (např.
omezení povolení k odběru vody v období such) a nad rámec opatření na
straně nabídky (např. budování nových zásobáren vod).
Diskuse o využitelnosti ekonomických nástrojů (tj. o modifikaci stávajících a návrzích nových nástrojů) pro adaptaci vodního hospodářství v ČR
na změnu klimatu je v tuto chvíli na začátku. V říjnu 2010 se k tématu konal

1 viz http://www.ieep.cz/cz/veda-a-vyzkum/params/6/66.html
2 Nejde tedy o „povolení k nakládání s vodami“ podle § 8, písm. a) bod 1, „k jejich odběru“, které je nenárokovým a nezpoplatněným právem uživatele. Povolené množství je
odvozené z rozsahu nakládání, který je vedle účelu a doby parametrem povolení (§ 8
odst. 2 cit. z.).
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Legislativní ukotvení této varianty cenotvorby (jako možnosti volby) by
eliminovalo argumenty, že ceny se obecně musí držet na přijatelné úrovni
pro domácnosti.

ekonomického základu pro racionální chování a převoditelnost nevyužitého
povoleného množství.

Převoditelnost povoleného množství odběru vody

Možnosti diverzifikace poplatků za surovou vodu podle
období nebo charakteristik vodního zdroje

Nástroj vytváří možnost převodu množství přiděleného povolením
k odběru podzemních, resp. povrchových vod nebo jeho části ve prospěch
třetí osoby, a to na základě dobrovolné dohody/smlouvy mezi držitelem
povolení a třetí osobou (pravděpodobně za úplatu). Cílem nástroje je zvýšit
efektivnost užití vody, neboť k variantám užívat – neužívat vodu v rámci
povolení se jeho držiteli přidává třetí možnost: prodat.
Nabízí se argument, proč by někdo měl usilovat o koupi povoleného
množství jiného držitele, když je možné získat povolení na vlastní záměr.
Nástroj bude využíván zejména ve chvíli, kdy se prostor pro vydávání nových
povolení z důvodu lokálního kapacitního omezení sníží na minimum či zcela
zanikne. Jak uvádí např. Merret (1997), v Austrálii došlo v souvislosti s umožněním směny práv na odběry vody k racionalizaci zavlažování v zemědělství
– tj. farmáři měli možnost uspořenou vodu prodat (zvažovali oportunitní
náklady), část užití vody byla přesměrována do hodnotnějších užití. Farmáři
se přitom nemuseli vzdát svých práv na vodu (jsou přidělována na 15 let
a prodlužují se).
V aktuálním právním rámci ČR by řešením mohl být institut „zainteresovaného účastníka3 vodoprávního řízení“, který by se zřekl části povoleného
množství ve prospěch žadatele o nové (rozšířené) povolení za jinak stejných
podmínek (ceteris paribus) za úplatu, odpovídající nákladům (zpoplatnění)
povoleného množství,4 a změna by byla zakotvena v povolení k nakládání
s vodami pro žadatele i „účastníka“.
Pro praktickou aplikaci nástroje v ČR je potřebné zabývat se nastavením
institucionálního prostředí – zejména kontrolou převodů povolení (např.
nutná/žádoucí registrace nebo regulace převodů na vodoprávních úřadech,
správní poplatky za převody apod.).

Cena povrchové vody a poplatek za odběr podzemní vody v ČR do jisté
míry rozlišují typ užití a zdroje vody. V prvním případě jde o rozdíly mezi
nezpoplatněnými odběry (včetně těch pod zpoplatněným objemem), specifickými účely užití povrchové vody (energetika, zemědělství, hydrorekultivace9) a zvýhodněnou sazbou pro podzemní vodu k výrobě vody pitné10. Jako
nepřímé zvýhodnění působí i rozdíl mezi ročně určovanou cenou povrchové
vody (ve vazbě na náklady správců povodí) a nižší pevnou sazbou poplatku
za podzemní vodu. Rozdílné náklady na ochranu a správu konkrétního zdroje
(kupř. vodárenské nádrže nebo vrtu) a jejich kolísání v čase se v ceně odběru
neprojeví vůbec.
Obecně i existující odlišnosti jsou spíše vyjádřením sociálních (pitná
voda), bezpečnostních (energetika) nebo přírodně-ekologických (hospodaření v krajině) principů než výrazem odlišného užitku nebo nákladů na
zpracování vody.
Zahraniční vědecké studie ukazují možnosti diverzifikace plateb za odběry surové vody. Motivací diverzifikace jsou ekologické cíle obecně, resp.
snížení tlaku na přírodní zdroje v mimořádných obdobích (zejména sucha).
Například Smith a Wang (2008) popisují fungování zvýšených plateb za
vodu v období sucha (tzv. drought demand rates) a modelují dopad různých
úrovní zvýšení plateb na příjmy vodohospodářských společností a rozpočty
domácností. Důležitým faktorem je elasticita poptávky po vodě, která umožní
odhadnout míru reakce odběratelů na dočasné zvýšení plateb. Poptávku
lze tímto způsobem nárazově snížit o cca 15 %. Další možností diverzifikace
plateb je dlouhodobě vyšší zpoplatnění užívání kvalitních zdrojů (např.
hloubkových zásobáren podzemních vod) nebo naopak zdrojů zatížených
velkým množstvím užití – tímto způsobem dochází k selektivní konzervaci
vybraných zdrojů.
Od konfrontace mimořádných přímých nákladů na ochranu (nebo i vybudování) zdroje, které jsou měřítkem vzácnosti vody v dané situaci s mezními
náklady uživatele na vodu, nelze v praxi očekávat úplné vyrovnání, čili
dosažení skutečné tržní ceny vody. Může však vytvářet hodnotové – tedy
velmi silně působící – signály, orientující na jedné straně k omezení možného
plýtvání, na druhé straně k vyšší míře návratnosti vynaložených dodatečných
prostředků na zmírnění nedostatku vody.
Zvýšení plateb v určitém období nebo místě usměrňuje poptávku po
vodě, neboť jsou eliminována nebo přesměrována zbytná užití. Oproti přímému zásahu (zákazy odběrů pro určité účely, omezení výkonu povolení)
porovnávají odběratelé vyšší náklady na vodu s užitky a na základě toho činí
rozhodnutí – jsou realizována užití s vyšší přidanou hodnotou. Zvyšování
plateb v období sucha může být vázáno na vyhlášení mimořádného hydrologického stavu, nebo se může jednat o automatické každoroční zvýšení
plateb v rizikových měsících.
V podmínkách ČR se jako možný problém zavedení nástroje jeví požadavky na důslednější měření odběrů vody, které jsou nezbytné pro kontrolu
a vymahatelnost diverzifikovaných plateb.

Úprava (rozšíření možností) pravidel cenotvorby
v oboru VaK
Z důvodu růstu cen vodného a stočného, který se předpokládá i v dalších
letech, se stále naléhavěji diskutuje problematika jejich přijatelnosti. Spotřeba
pitné vody v ČR (osoba/rok) v letech 1989–2009 klesla na polovinu5 a v průměru EU je hodnocena jako nízká. V oblasti využití vody nicméně stále existují
značné rezervy a alternativní možnosti (hospodaření s dešťovou a již užitou
vodou, která může v řadě užití nahradit vodu pitnou a různé formy recyklace).
Navíc v sušších obdobích je jako postradatelné chápáno užití pitné vody pro
individuální závlahy, bazény nebo mytí aut a dochází k jejich omezení přímou
regulací (nikoliv využitím cen). V oblasti veřejných vodovodů zde proti sobě
stojí čtyři protichůdné zájmy:
• sociální únosnost cen6 (úroveň ceny, která radikálně neomezuje přístup
nízkopříjmových domácností k užití pitné vody),
• udržitelné využívání vodních zdrojů (dostatečně vysoké ceny k omezení
zbytných užití – ideálně zejména v obdobích, kdy je to potřeba)7,
• přijatelnost ceny vody (která zásadně nesnižuje „ochotu platit“ za vodu
v rozsahu běžného standardu – reakcí na vysokou cenu je pak snížení
platební morálky nebo i individuální řešení),
• nákladová návratnost ceny vody (která pokryje provoz i nezbytnou obnovu
infrastruktury).
V zahraničí diskutovaným a v řadě případů i implementovaným řešením
jsou tzv. rostoucí blokové ceny (increasing block tariffs). Ty zabezpečují základní
potřebu vody pro nízkopříjmové domácnosti za nízké ceny s tím, že spotřeba
v dalších blocích je zpoplatněna více (je nutné stanovit počet a velikost bloků
a určit cenu v rámci každého bloku) (Whittington, 1997 in Rogers, 2002).
Výhodou tohoto způsobu zpoplatnění je, že rostoucí náklady na pitnou
vodu nedoléhají v plné míře na nízkopříjmové skupiny (sociální hledisko)
a že vyšší ceny druhého, třetího atd. bloku zároveň omezují zbytná užití vody
(environmentální hledisko). Nevýhodou je složitá konstrukce cen ve smyslu
srozumitelnosti pro spotřebitele, ale i plánování návratnosti nákladů pro
podnik VaK. Adaptační potenciál nástroje v souvislosti s klimatickou změnou
spočívá v tom, že je umožněn nárůst cen nad rámec základního bloku bez
nutnosti řešit sociální dopady.
V praxi ČR může mít místo v arzenálu alternativních opatření vlastníků
infrastruktury – měst a obcí – vhodných k řešení regionálních specifik (podobně jako nyní dvousložková cena vodného8) a tam, kde existují technické
předpoklady (měření jednotlivých domácností).

Závěr
Cílem článku není poskytnout vyčerpávající přehled možných ekonomických nástrojů, ale pouze zmínit vybrané typy umožňující průběžnou adaptaci systému vodního hospodářství na vyšší regionálně a časově omezenou
vzácnost vodních zdrojů. Upozorňujeme rovněž, že u žádného z navržených
nástrojů nestojí v popředí jeho fiskální efekt – tj. primární není generovat
dodatečné zdroje do veřejných či jiných rozpočtů. Naopak, implementaci
všech zmíněných nástrojů lze navrhnout v takové podobě, aby byly příjmově
neutrální (tato neutralita však nebude logicky platit individuálně pro všechny
uživatele a všechna užití).
Netvrdíme, že zavádění nebo rozšiřování působnosti ekonomických nástrojů je pro adaptaci vodního hospodářství na změnu klimatu samospasitelné.
Na druhé straně upozorňujeme, že se v řadě případů jedná o efektivnější
(tj. účinnější a levnější) řešení zejména pozvolna nastupujících problémů,
než je rozhodování úřadů nebo investice do výstavby či adaptace kapacit.
Zkušenosti z diskusí k problematice ekonomických nástrojů v regulaci užívání
vody potvrzují určitou zdrženlivost odborné vodohospodářské veřejnosti
i politické reprezentace k tomuto typu řešení. Tento postoj nelze přičítat
jen na vrub specializace. Řada vodohospodářů se dobře orientuje v ekonomii a v praktických aplikacích specialisty často i předčí. Problém tkví spíše
v nejistotě, kterou přináší posun od přímé regulace – vztahu člověka k vodě
– k nepřímé – vztahu mezi lidmi při užívání vody. Účinnost ekonomických
nástrojů spočívá ve značné svobodě jednání, kterou tyto nástroje vkládají do
rukou regulovaných subjektů, v rámci přísně definovaných pravidel. Pokud
zde správa vod a vodní hospodářství ztrácí na přímé regulaci, násobně

3 Pracovní termín – ve vodoprávním řízení lze začlenit na úrovni vodoprávního úřadu
formou rozhodnutí nebo opatření obecné povahy (srv. § 6 odst. 4 cit. z.).
4 Vazba na podmínky povolení nakládání s vodami je zároveň pojistkou proti zneužití
„platby za postoupení povolení“ jako samostatného spekulativního finančního produktu.
5 ČR v datech (1989–2009), ČSÚ, 2011.
6 Viz Petružela–Slavíková–Jílková, 2009.
7 Samostatným tématem jsou v této souvislosti vysoké fixní náklady vodohospodářské
infrastruktury, které každé snížení odběrů pitné vody promítají do vyšších průměrných
cen. Existuje tedy další paradox: snaha snížit odběry z důvodu udržitelnosti versus snaha
zachovat výši odběrů z důvodu využití existující infrastruktury.
8 Z. č. 274/2001 Sb., ve znění novel.

9 § 101, odst. 3 vodního zákona.
10 Příloha č. 2 část A vodního zákona.
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získává v podobě možností usměrňovat adaptační opatření nejen na straně
nabídky vody (supply management), ale i v reakci na chování poptávky po
vodě (demand management).
Reálnost návrhů k implementaci těchto a dalších ekonomických nástrojů
v rámci adaptace a opatření k zmírnění dopadů změn klimatu ve vodním
hospodářství vždy úzce souvisí s obecným legislativním rámcem a existujícími
technickými a technologickými i přírodními podmínkami užívání vod v dané
zemi nebo regionu. Tato specifika na jedné straně nabádají k opatrnosti
při přejímání izolovaných vzorů. Na druhé by neměla být překážkou, aby
se neuplatnil mimořádný potenciál ekonomických nástrojů rychle a účinně
reagovat na změny v podmínkách užití vody.
Stručné náměty na modifikaci ekonomických nástrojů v oblasti ochrany
a hospodaření s vodami v ČR jsou proto uvažovány vždy ve vazbě na platný
legislativní rámec a současnou praxi.

Keywords
climate change – adaptation – water management – market-based instruments
Within the paper, authors discuss selected market-based instruments
(water volume tradable permits, increasing block tariffs, etc.) that are
applicable to enable the adaptation of the Czech water management
to climate change. Overall goal of these instruments is to continuously
drive water demand to reflect changing scarcity of water (which is often
regionally and/or temporally determined). Further, careful selection of
market-based instruments can address both – environmental and social
targets simultaneously .
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v povodích Ohře, Kocáby, Litavky a Nežárky v regionech Jáchymovska,
Příbramska a Okrouhlé Radouně, celkem jde o 57 profilů. Byly odebírány
vzorky vod a sedimentů. Odběry byly provedeny bodově, dvakrát v kalendářním roce a dále se pracovalo s průměrnou hodnotou těchto dvou hodnot.
Vzorky vod byly v laboratoři přefiltrovány přes membránový filtr o velikosti
pórů 0,45 µm. Ve filtrátu byla provedena dále uvedená stanovení. Výsledky
se tedy vztahují k rozpuštěným látkám. Celková objemová aktivita alfa byla
ve vodných vzorcích stanovena na základě normy ČSN 75 7611 [2], celková
objemová aktivita beta na základě normy ČSN 75 7612 [3]. Měření bylo
u obou metod provedeno na alfa-beta automatu EMPOS. Objemová aktivita
radia-226 ve vodných vzorcích byla stanovena emanometrickým postupem,
který vychází z normy TNV 75 7623 [4]. Koncentrace uranu byla ve vzorcích
vod stanovována fotometrickou metodou podle normy ČSN 75 7614 [5],
u vybraných vzorků sedimentů byl v laboratoři připraven kyselý výluh, ve
kterém byla hmotnostní koncentrace uranu stanovena stejným způsobem.
Gamaspektrometrické stanovení radionuklidů v sedimentech bylo provedeno na základě normy ČSN ISO10 703 [6] s využitím systému Canberra.
Vyhodnocovány byly především radionuklidy radium-226 a radium-228,
výsledky jsou uváděny v Bq/kg sušiny.

STUDIE VÝSKYTU A CHOVÁNÍ
RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK V POVODÍCH
PO UKONČENÍ TĚŽBY URANOVÝCH RUD
Eva Juranová, Diana Marešová, Eduard Hanslík
Klíčová slova
voda – sediment – těžba uranu – uran – radium-226 – radioaktivní znečištění
– rozdělovací koeficient

Souhrn

V lokalitách ukončené těžby uranové rudy byla zjišťována míra kontaminace vody a dnových sedimentů radioaktivními látkami. Sledovány
byly povodí řek Kocáby a Litavky na Příbramsku, povodí řeky Ohře, které
je ovlivněné těžbou uranové rudy na Jáchymovsku, a povodí Nežárky
v okolí Okrouhlé Radouně. Ve všech sledovaných povodích byla zjištěna
přetrvávající kontaminace vodního prostředí radioaktivními látkami,
především uranem. Ve vzorcích vod byla hodnota objemové aktivity alfa
od (0,03±0,01) Bq/l do (8,7±1,3) Bq/l, hodnoty objemové aktivity beta
se pohybovaly v rozmezí od (0,05±0,02) Bq/l do (5,0±0,5) Bq/l, koncentrace přírodního uranu byla od < 0,001 mg/l do (0,84±0,09) mg/l a objemová aktivita radia-226 se pohybovala mezi hodnotami < 0,015 Bq/l
a (0,08±0,01) Bq/l. Ve vzorcích sedimentů byly naměřeny mimo jiné tyto
hodnoty v těchto rozmezích: < 1,0–(120±13) mg/kg pro přírodní uran,
(13±2)–(1 265±57) Bq/kg pro radium-226, (10,4±0,4)–(75,7±2,9) Bq/kg
pro radium-228. Největší znečištění bylo zjištěno v tocích s malým
průtokem blízko zdroje znečištění. Dále byly zjišťovány rozdělovací
koeficienty sediment-voda. Znečištění sedimentů přetrvává z dřívějšího
období, v současnosti voda již ukazuje zlepšený stav.

Výsledky
Obsah radioaktivních látek ve vodě

Ve vzorcích vod se objemová aktivita alfa pohybovala od minimální
hodnoty (0,03±0,01) Bq/l do maximální hodnoty (8,7±1,3) Bq/l. Průměrná
hodnota celkové objemové aktivity alfa byla (0,9±0,2) Bq/l. Dále byla v laboratoři stanovena objemová aktivita beta, která se pohybovala v rozmezí od
(0,05±0,02) Bq/l do (5,0±0,5) Bq/l s průměrnou hodnotou (0,71±0,08) Bq/l.
Koncentrace přírodního uranu byla stanovena v rozmezí < 0,001 mg/l až
(0,84±0,09) mg/l s průměrnou hodnotou (0,062±0,007) mg/l. Objemová aktivita radia-226 byla ve vodných vzorcích od < 0,015 Bq/l do (0,08±0,01) Bq/l,
průměrná hodnota byla (0,025±0,012) Bq/l.
Hodnoty naměřené ve vodných vzorcích byly porovnány s normami
environmentální kvality podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů [7], které jsou uvedeny v tabulce 1. Norma environmentální

Úvod
Rozvoj uranového průmyslu v České republice začal po roce 1945, v 60. le
tech produkce uranu v České republice dosáhla značných rozměrů, činila přibližně 2 700 t uranu ročně [1]. V 90. letech pak došlo k omezení až zastavení těžby.
V období 1946–2000 bylo na našem území vytěženo 107 080 t uranu a Česká
republika se tím zařadila na šesté místo za největší světové producenty uranu
[1]. Takto rozsáhlá těžba se však neobešla bez dopadů na životní prostředí.
Cílem práce bylo vyhodnocení kontaminace vody a sedimentů v povodích, ve
kterých se prováděla těžba uranových rud, popř. do kterých byly vypouštěny
důlní vody, a to na úrovni poznatků získaných v období 2005–2009.

Tabulka 1. Hodnoty norem environmentální kvality podle nařízení vlády
č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů [7] pro sledované radiologické
ukazatele kvality vod
Table 1. Environmental quality standards according to the Government
Order no. 61/2003 Coll., as amended, [7] for the monitored water quality
parameters
NEK-RP

NEK-NPH

Celková objemová aktivita alfa [Bq/l]

0,2

0,3

Metodika

Celková objemová aktivita beta [Bq/l]

0,5

1

Pro účely studie byly vybrány odběrové profily v lokalitách ovlivněných
těžbou uranových rud. V průběhu let 2005 až 2009 byly odebírány vzorky

Koncentrace přírodního uranu [µg/l]

24

–

Objemová aktivita radia-226 [Bq/l]

0,1

0,3
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kvality – nejvyšší přípustná hodnota (NEK-NPH) Tabulka 2. Počty překročení norem environmentální kvality ve všech sledovaných profilech a v profibyla překročena v případě celkové objemové lech v jednotlivých povodích; v počtu profilů, které překročily NEK-RP, již nejsou zahrnuty profily, které
aktivity alfa ve 22 profilech a pro celkovou aktivitu překročily také NEK-NPH
beta byla NEK-NPH překročena v deseti případech. Table 2. Numbers of values exceeding the environmental quality standards in all monitored profiles and
Z celkových 57 odebraných profilů byla norma in the watersheds separately; among the profiles where the environmental quality standard – annual
environmentální kvality – roční průměr (NEK-RP) average value was exceeded, the profiles exceeding also the environmental quality standard – maximal
překročena u celkové objemové aktivity alfa v dal- value are not included.
ších sedmi případech, pro celkovou objemovou
Počty překročení NEK-RP
Povodí
Povodí
Povodí
aktivitu beta ve čtyřech případech, pro koncenCelkem
Povodí Ohře
a NEK-NPH
Litavky
Nežárky
Kocáby
traci uranu to bylo v 19 případech. Hodnoty
NEKNEKNEKNEKNEKNEKNEKNEKNEKNEKNEK-RP pro objemovou aktivitu radia-226 během
RP
NPH
RP
NPH
RP
NPH
RP
NPH
RP
NPH
měření překročeny nebyly. Do počtu překročení
Celková objemová aktivita alfa
7
22
4
1
3
3
0
8
0
10
NEK-RP nebyly již započítány profily, kde došlo
Celková objemová aktivita beta
4
10
1
0
0
0
2
3
1
7
k překročení NEK-NPH. Počty profilů, ve kterých
Koncentrace přírodního uranu
19
–
1
–
0
–
9
–
9
–
došlo k překročení norem environmentální kvality,
jsou shrnuty v tabulce 2.
Objemová aktivita radia-226
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V povodí Ohře byla NEK-NPH pro celkovou
Počet profilů celkem
57
16
15
14
12
aktivitu alfa překročena v profilu Jáchymovský
potok‑Dolní Žďár. V tomto profilu bylo také zjištěno
překročení NEK-RP pro celkovou objemovou aktivitu beta a koncentrace uranu.
alfa, byla také zjištěna zvýšená koncentrace uranu, který ve sledovaném
Hodnota NEK-RP byla překročena v dalších čtyřech případech. Tyto profily se
povodí k celkové objemové aktivitě alfa rozhodující měrou přispívá. Hodnota
s výjimkou Blšanky-Trhovany nacházejí v blízkosti oblastí s ukončenou těžbou
NEK-NPH pro celkovou aktivitu beta byla překročena v profilech na horním
uranových rud a jedná se o relativně málo vodné toky. V profilech, které leží
toku Kocáby s výjimkou profilu Kocába-nad ČOV a na přítoku řeky Kocáby
na řece Ohři s vyšším průtokem, již překročení norem environmentální kvality
Dubeneckém potoce. Před ústím řeky Kocáby do Vltavy ve Štěchovicích bylo
zaznamenáno nebylo. Povodí Ohře bylo ze sledovaných povodí vyhodnoceno
zjištěno překročení hodnoty NEK-RP pro celkovou objemovou aktivitu beta.
jako nejméně znečištěné, NEK-NPH byla překročena v jednom případě.
Znečištění je opět nejvyšší v profilech blízko zdroje znečištění, postupně
Dalším relativně méně znečištěným povodím bylo povodí řeky Litavky,
v řece Kocábě dochází k jeho ředění, jak je vidět na obr. 1.
které bylo ovlivněno uranovým průmyslem na Příbramsku. V této lokalitě
Koncentrace přírodního uranu byla přepočítána na objemovou aktivitu
bylo zaznamenáno překročení NEK-NPH pro celkovou objemovou aktivitu alfa
alfa, odpovídající zjištěné koncentraci uranu, aby bylo možno porovnat
ve třech případech, a to v profilu Jerusalemský potok-Jerusalem, Příbramský
příspěvek uranu a radia-226 k celkové objemové aktivitě alfa. Přepočet byl
potok-Fialák a Příbramský potok-Hořejší Obora. V dalších třech případech byla
proveden za předpokladu výskytu izotopů uranu v jejich přírodním poměru
pro celkovou objemovou aktivitu alfa překročena hodnota NEK-RP, jednalo
podle [8]:
se o profily Příbramský potok-Konětopy, Příbramský potok-Trhové Dušníky
a Sázkový potok-Sázky. Opět jde o toky s malým průtokem v bezprostřední
blízkosti oblasti ukončené těžby uranové rudy. V dalších profilech a ukazatelích normy environmentální kvality překročeny nebyly.
V povodí Nežárky bylo zaznamenáno překročení NEK-NPH pro celkovou
kde je 		 cα,Unat
odhad příspěvku přírodního uranu k celkové aktivitě
objemovou aktivitu alfa v osmi profilech na dvou tocích. Na Račím potoku
		
alfa [Bq/l],
to byly profily Brožkův rybník, pod zaústěním, Rešlův rybník a Nekrasín. Na
		
ρUnat
hmotnostní koncentrace přírodního uranu [mg/l],
Karlovském potoce se jednalo o profily Nový rybník, Obecní rybník, Dlouhý
		c
objemová
aktivita uranu-234 [Bq/l],
U-234
rybník a Širhalovský rybník. Na všech osmi výše jmenovaných profilech byla
		
cU-238
objemová aktivita uranu-238 [Bq/l].
také překročena NEK-RP pro uran. Uran přispívá největší měrou k celkové objeNa obr. 2 je vidět, že v případech povodí Ohře, Litavky, Nežárky i Kocáby
mové aktivitě alfa. Na profilech Račího potoka Brožkův rybník, pod zaústěním
převažuje příspěvek přírodního uranu nad příspěvkem radia-226.
a Rešlův rybník došlo také k překročení NEK-NPH pro celkovou objemovou
Hodnoty objemové aktivity radia-226 a koncentrace uranu ve vodě ve
aktivitu beta. Račí potok a Karlovský potok jsou toky s malým průtokem a je
vybraných profilech byly porovnány s daty naměřenými ČHMÚ v podobvidět, že jejich ovlivnění průsaky důlních vod s obsahem uranu je značné. Po
ných profilech [9] (obr. 3). Na obrázku je na příkladu profilu Příbramský
soutoku těchto dvou toků s Kamenicí a naředění znečištění nejsou již zvýšené
potok‑Konětopy vidět, že data dobře korespondují. Ukazuje se také značné
hodnoty celkové objemové aktivity alfa ani uranu zaznamenány.
zlepšení kvality vody ve sledovaných ukazatelích.
Poměrně vysoké znečištění bylo zaznamenáno v povodí řeky Kocáby.
Pro celkovou objemovou aktivitu alfa byla NEK-NPH překročena ve všech
sledovaných profilech na řece Kocábě a jejích přítocích, s výjimkou profilu
Kocába-Nový Knín a profilu Kocába-nad ČOV, který se nachází v těsné blízkosti zdroje znečištění, ale díky hydrogeologickým poměrům není znečištěn.
V profilech, kde byla překročena NEK-NPH pro celkovou objemovou aktivitu

Obsah radioaktivních látek v sedimentech

Obr. 1. Průběh znečištění podél toku řeky Kocáby v ukazatelích celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta a koncentrace uranu
Fig 1. Contamination progression along the Kocába River course for the
values of the gross alpha and beta activities concentrations and for the
uranium concentration

Obr. 2. Porovnání hodnot objemové aktivity přírodního uranu a objemové
aktivity radia-226 v jednotlivých povodích
Fig 2. Comparison of the radium-226 and natural uranium concentration
values in the monitored watersheds

Ve vzorcích sedimentů byly zjištěné hodnoty hmotnostní koncentrace
uranu v průměru (23±3)mg/kg. Minimální naměřené hodnoty byly pod mezí
detekce na úrovni 1,0 mg/kg a maximální hodnota byla (120±13)mg/kg. Další
radionuklidy byly zjištěny gamaspektrometrickým rozborem. Hmotnostní
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Obr. 3. Srovnání naměřených hodnot objemové aktivity radia-226 a koncentrace uranu s daty naměřenými ČHMÚ v profilu Příbramský potok-Konětopy
[8]
Fig. 3. Comparison of detected radium-226 and uranium concentration
values and the data measured by the Czech Hydrometeorological Institute
in the Příbramský potok-Konětopy profile [8]

Obr. 4. Hodnoty rozdělovacích koeficientů sediment-voda Kd pro radium-226
a uran v jednotlivých třídách čistoty sedimentů
Fig. 4. Values of the distribution coefficients sediment-water Kd for radium226 and uranium in sediment contamination classes
Tabulka 3. Hodnoty rozdělovacích koeficientů sediment-voda Kd pro radium-226 a uran v jednotlivých třídách čistoty sedimentů
Table 3. Values of the distribution coefficients sediment-water Kd for radium-226 and uranium in sediment contamination classes

aktivita radia-226 byla ve vzorcích sedimentů v průměru (146±6) Bq/kg,
rozmezí hodnot bylo (13±2)–(1 265±57) Bq/kg. Hmotnostní aktivita radia-228 byla v průměru (37,4±1,5) Bq/kg, rozmezí hodnot bylo (10,4±0,4) až
(75,7±2,9) Bq/kg. Hmotnostní aktivita olova-210 byla v rozmezí od (3,3±2,7)
do (877±210) Bq/kg s průměrnou hodnotou (108±15) Bq/kg. Hmotnostní
aktivita thoria-228 byla ve vzorcích sedimentů v průměru (41,1±3,8) Bq/kg,
rozmezí hodnot bylo (10,6±1,1)–(96,9±2,9) Bq/kg. Z naměřeného spektra
záření gama byla dále vyhodnocena hmotnostní aktivita cesia-137. Průměrná
hodnota hmotnostní aktivity cesia-137 byla (6,3±0,6) Bq/kg, rozmezí hodnot
bylo < 0,4–(37,4±1,8) Bq/kg. Cesium-137 v životním prostředí přetrvává po
havárii v Černobylu a po testech jaderných zbraní v minulosti.
Sedimenty ve všech odběrových profilech byly zařazeny do tříd čistoty
na základě poměru hmotnostní aktivity radia-226 a hmotnostní aktivity
radia-228 [10]. Radium-226 je považováno za ukazatel znečištění uranovým
průmyslem a radium-228 ukazuje na přírodní pozadí výskytu radioaktivních
prvků. Do první třídy čistoty, tedy mezi profily neovlivněné uranovým průmyslem, bylo zařazeno 19 profilů z 57 celkově odebraných profilů. Mezi slabě
znečištěné (do druhé třídy čistoty) bylo zařazeno osm profilů. Ve třetí třídě
čistoty se nachází 33 profilů, ve čtvrté třídě čistoty (silně znečištěné uranovým
průmyslem) čtyři profily. Mezi velmi silně znečistěné (pátá třída čistoty) patří
čtyři profily: Jáchymovský potok-Dolní Žďár v povodí Ohře na Jáchymovsku,
Dubenecký potok-Tlamový kanál v povodí Kocáby na Příbramsku, dále profily
Račí potok-Brožkův rybník a Račí potok-pod zaústěním, oba v povodí Nežárky
v okolí Okrouhlé Radouně. Jde o toky s malým průtokem, kde dochází jen
k velmi malému naředění znečištění přírodními radionuklidy.
Pro zjištění vztahu obsahu radioaktivního znečištění ve vodě a v sedimentech byl ve sledovaných profilech vypočítán rozdělovací koeficient sediment-voda jako podíl obsahu sledované látky v sedimentu a jejího obsahu
ve vodě podle [11]. Rozdělovací koeficient sediment-voda byl vypočten pro
radium-226 (ve všech 57 profilech) a pro uran (ve 27 profilech). Průměrná
hodnota rozdělovacího koeficientu sediment-voda pro radium-226 byla
5,8 m3/kg a pohybovala se v rozmezí 0,5 až 30,6 m3/kg. Hodnoty rozdělovacího koeficientu sediment-voda pro uran byly v rozmezí od 0,01do 15,5 m3/kg
s průměrnou hodnotou 3,7 m3/kg. Zjištěné hodnoty jsou v souladu s daty
Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která uvádí pro hodnotu Kd
pro radium geometrický průměr 7,4 m3/kg, minimální hodnotu 1,1 m3/kg
a maximální hodnotu 52 m3/kg [11]. Dále byly zjišťovány průměrné hodnoty
rozdělovacích koeficientů v jednotlivých třídách čistoty. Tyto hodnoty jsou
uvedeny v tabulce 3.
Bylo zjištěno, že hodnota rozdělovacího koeficientu sediment-voda pro
radium-226 roste se stoupajícím znečištěním sedimentů uranovým průmyslem (obr. 4). Voda v jednotlivých profilech odráží současný zlepšený stav po
ukončení těžby a provedení sanačních opatření, zatímco sedimenty jsou stále
ovlivněny znečišťováním vod uranovým průmyslem v minulosti. V případě
uranu tato souvislost prokázána nebyla.
Obsah radioaktivních látek, naměřený ve sledovaných povodích ve vodě
i v sedimentech, se dobře shoduje s výsledky Carvalha aj. [12], kteří zjišťovali
kontaminaci vodního prostředí v oblastech Portugalska, které byly ovlivněny
těžbou a zpracováním uranové rudy.

Třída čistoty

I.

II.

III.

IV.

V.

Kd(Ra-226) Průměr [m3/kg]

2,2

3,8

6,6

9,7

19,0

Kd(Ra-226) Minimum [m3/kg]

0,5

0,8

0,6

6,1

7,7

Kd(Ra-226) Maximum [m3/kg]

5,4

7,8

14,1

16,7

30,6

Kd(Unat) Průměr [m3/kg]

2,7

2,0

5,6

5,9

1,3

Kd(Unat) Minimum [m3/kg]

0,01

0,01

0,3

5,9

0,1

Kd(Unat) Maximum [m3/kg]

10,9

5,1

15,5

5,9

2,6

radioaktivních látek ve sledovaných povodích vyšší než geogenní pozadí.
Nejsilnější znečištění uranovým průmyslem bylo zjištěno v povodí Kocáby,
která byla dlouhodobě ovlivněna uranovým průmyslem na Příbramsku.
Podobná situace je v povodí Nežárky, na kterou měla vliv těžba uranové
rudy v Okrouhlé Radouni. V sedimentech přetrvává znečištění, které pochází
z minulosti. Ve vodných vzorcích se projevuje postupné zlepšení stavu. Hodnoty rozdělovacího koeficientu sediment-voda pro radium-226 ukázaly na
vzestupný trend v závislosti na třídě čistoty sedimentů (resp. míře znečištění
sedimentů radiem-226).
Poděkování
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MZP0002071101.
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was in range from (0,05 ± 0,02) Bq/l to (5,0 ± 0,5) Bq/l, the uranium concentration was from < 0,001 mg/l to (0,84 ± 0,09) mg/l and the values of
radium-226 concentration were from < 0,015 Bq/l to (0,08 ± 0,01) Bq/l.
Among others, the values found in the sediment samples were in following
ranges: < 1,0–(120 ± 13) mg/kg for uranium, (13 ± 2)–(1265 ± 57) Bq/kg
for radium-226 and (10,4 ± 0,4)–(75,7 ± 2,9) Bq/kg for radium-228. The
highest contamination was found in streams of low flow rate near the
contamination source. Further, the distribution coefficients sedimentwater were calculated. The sediment contamination persists from the
past; in the present, water shows the improved state.

Study of occurrence and behavior of radioactive substances in watersheds
after uranium mining and milling termination (Juranová, E.; Marešová,
D.; Hanslík, E.)
Keywords
water – sediment – uranium mining – uranium – radium-226 – radioactive
contamination – distribution coefficient
At sites of terminated uranium mining, radioactive contamination
of water and sediment was investigated. The study was focused in the
watersheds of the Kocába and Litavka Rivers in the vicinity of Příbram,
watershed of the Ohře River that is influenced by the uranium industry at
Jáchymov and the Nežárka watershed near Okrouhlá Radouň. In all the
monitored watersheds, the radioactive, especially uranium, contamination was found. In water samples, the values of the gross alpha activity
were from (0,03 ± 0,01) Bq/l to (8,7 ± 1,3) Bq/l, the gross beta activity

Ing. Eva Juranová, RNDr. Diana Marešová, Ph.D.,
Ing. Eduard Hanslík, CSc.
VÚV TGM, v.v.i., Praha
eva_juranova@vuv.cz, tel.: 220 197 335
Příspěvek prošel lektorským řízením.

podchyceny i krátkodobé kontaminace. Vzhledem k akumulaci analytu
po celou dobu vzorkování tak odpadají problémy se zpracováním větších
objemů vzorků vod. Při pasivním vzorkování jsou navíc zachycovány pouze
látky skutečně rozpuštěné ve vodě, zatímco při bodových odběrech se běžně
stanovují i sloučeniny sorbované na povrchu pevných částic [1].
Pasivní vzorkovač na bázi semipermeabilní membrány s lipidickou náplní
je v současné době jedna z nejpoužívanějších technik pasivního vzorkování
vody. Poprvé byla tato technika popsána Huckinsem v roce 1990 [2] a později
patentována pod názvem „Semipermeable Polymeric Membrane Device“
– SPMD [3]. Pasivní vzorkovače lze využívat i pro účely toxikologických analýz
odpadních a povrchových vod [4]. V ČR se pasivním vzorkováním za použití
semipermeabilních membrán zabývá např. Ocelka aj. [5].
Podrobné a přehledné souhrnné informace o metodách pasivního
vzorkování lze nalézt např. v publikacích [6–9]. SPMDs jsou velmi užitečným nástrojem např. pro vzorkování a následné stanovení pesticidů (např.
organochlorových pesticidů) ve vodách. Obecně lze konstatovat, že SPMDs
se hojně používají jak pro vzorkování vody, tak i vzduchu. Příklady použití
SPMDs naplněných trioleinem pro stanovení hydrofilních organických
mikropolutantů ve vodním prostředí uvádí např. [10], organochlorových
sloučenin v mořské vodě [11], nepolárních průmyslových polutantů ve
vodním prostředí [12] atd. SPMDs do určité míry simulují příjem lipofilních
polutantů vodními organismy. Problematika porovnání pasivního vzorkování
a biomonitoringu organických mikropolutantů ve vodě je diskutována např.
v [13] (mušle) nebo [14] (pstruh).

MOŽNOSTI POUŽITÍ
NÍZKONÁKLADOVÝCH
SEMIPERMEABILNÍCH MEMBRÁN PRO
SLEDOVÁNÍ PESTICIDŮ A JINÝCH
ORGANICKÝCH MIKROPOLUTANTŮ
VE VODÁCH
Michal Pavonič, Zdeněk Pospíšil
Klíčová slova
semipermeabilní membrány – voda – stopová organická analýza – pesticidy
– PCB – OCP – PAU

Souhrn

V článku je popsáno použití nízkonákladových semipermeabilních
membrán pro účely reprezentativního pasivního vzorkování. Porovnání
výtěžností nízkonákladových semipermeabilních membrán s komerčně dostupnými prokázalo jejich srovnatelné vlastnosti pro stanovení
organochlorových pesticidů (OCP), polychlorovaných bifenylů (PCB),
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a dalších látek. Nízkonákladové semipermeabilní membrány jsou účinným a robustním
prostředkem pro vzorkování povrchových i dalších typů vod. Jejich
hlavní výhodou je výrazné snížení pořizovacích nákladů (zhruba o jeden
řád) oproti komerčně dostupným SPMDs při zachování srovnatelné
citlivosti a opakovatelnosti.

Materiál a metody

Pasivní vzorkování má oproti běžným vzorkovacím postupům několik
výhod. Na rozdíl od bodových odběrů, které odrážejí pouze okamžitý stav,
je vzorkovač ve vodě umístěn po delší dobu (dny až týdny), díky čemuž jsou

Nízkonákladové semipermeabilní membrány (obr. 1 a 2) byly vyvinuty
na brněnském pracovišti Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM,
v.v.i., za účelem zkvalitnění monitoringu vod prováděného v rámci řešených
výzkumných úkolů [15]. Jedná se o ploché trubice z vysokohustotního
polyetylenu (HDPE; Polymer Institut Brno) bez přísad, o stejné ploše povrchu
jako komerčně dostupné SPMDs. Membrány jsou široké 25 mm a dlouhé
1 000 mm, se stěnami 50 až 90 μm silnými. Jsou plněny 1 ml (0,91 g) přečištěného původně 65% trioleinu (Fluka). Připravené membrány se uchovávají
v mrazničce při -18 °C.
Před použitím se membrána uchytí do držáku, systém se vloží do perforované polypropylenové nádoby a uzavře. Držák membrány je registrován jako

Obr. 1. Nízkonákladový pasivní vzorkovač
Fig. 1. Low-cost semipermeable membrane sampler

Obr. 2. Držák membrány – detail
Fig. 2. Holder of the membrane – detail
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membrán jsou uvedena na obr. 3. Membrány byly na vybraných profilech
řek Svratky (Židlochovice), Dyje (Pohansko) a Moravy (Lanžhot) instalovány
vždy po třech exemplářích. Ze zřejmých důvodů jsou zde prezentovány pouze
sloučeniny nad mezí stanovitelnosti.
Vezmeme-li v úvahu relativně vysokou nejistotu stanovení u stopové
organické analýzy, zejména při hodnotách blízko meze stanovitelnosti, lze
opakovatelnost stanovených koncentrací hodnotit jako velmi dobrou.
Velmi dobrá opakovatelnost výsledků při použití nízkonákladových semipermeabilních membrán se projevila i u stanovení PAU, konkrétně při vzorkování
v povodí řeky Moravy v červnu 2006. Nízkonákladové vzorkovače byly duplicitně instalovány na deseti vzorkovacích profilech. Membrány pak byly zpracovány a analyzovány na obsah 14 sloučenin PAU. Výsledky prokázaly průměrnou
opakovatelnost pod 20 % u většiny sloučenin PAU, u fenanthrenu, fluoranthenu, pyrenu, benzo(a)chrysenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu,
benzo(a)pyrenu a benzo(g,h,i)perylenu dokonce pod 15 %.

užitný vzor PUV 2009-21503 pod názvem „Samonapínací držák nízkonákladových semipermeabilních membrán“ (osvědčení ke dni 23. 11. 2009 pod
číslem zápisu 20258). Jednoduchost provedení celého pasivního vzorkovače
ho současně chrání před zcizením.
Semipermeabilní membrána se ve vzorkované vodě exponuje po dobu
čtyř týdnů. Poté se membrána i s držákem vyjme z nádoby, membrána se
očistí a vloží do lahvičky z tmavého skla. Lahvička se uzavře a přepravuje se
v chladničce při 4 °C.
Exponované membrány se po omytí, očištění a vysušení opakovaně
extrahovaly pomocí 20 ml směsi cyklohexan-ethylacetát 1 : 1 (HPLC grade).
Získaný extrakt se pak zakoncentroval proudem dusíku v zařízení TurboVap
a upravil na konečný objem 2 ml.
Před měřením se extrakt zbavil trioleinu a dalších nežádoucích látek
pomocí gelové permeační chromatografie (GPC).
Naměřené hodnoty v ng/vzorkovač (membránu) je možno přepočítat na
koncentraci ve vodě pomocí přepočítávacích koeficientů. Tyto koeficienty
se získají pomocí kalibrace semipermeabilních membrán, kdy je membrána po dobu odpovídající době vzorkování (4 týdny) exponována ve
vodě s definovanou konstantní koncentrací dané látky. Kalibrační zařízení
je uspořádané průtokovým způsobem, aby nedocházelo ke konkurenci
membrán o analyty.

Porovnání nízkonákladových semipermeabilních
membrán s komerčně dostupnými SPMDs
Výsledky porovnání nízkonákladových semipermeabilních membrán
s komerčně dostupnými SPMDs jsou souhrnně prezentovány v tabulce 1.
Opět jsou zde uvedeny a srovnávány pouze sloučeniny s většinou zjištěných
hodnot nad mezí stanovitelnosti.

Podmínky analytických stanovení
Organochlorové sloučeniny (PCB a OCP) byly
stanovovány na GC-MS systému Agilent 7890
s MSD detektorem Inert 5975C s autosamplerem
a PTV nástřikem.
Nosný plyn: helium čistoty 5.0
Kolona: DB-5ms 60 m x 250 µm x 0,25 µm
Teplotní rampy: 40 °C po dobu 3 min, poté ohřev
rychlostí 40 °C/min do 185 °C, poté ohřev 3 °C/min
do 235 °C, poté ohřev 20 °C/min do 315 °C po
dobu 15 min
Průtok: 2 ml/min
Detekce: MSD v SIM režimu
Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) bylo prováděno na kapalinovém chromatografu HPLC Agilent 1100 s autosamplerem.
Mobilní fáze: acetonitril : voda s gradientovou
elucí
Kolona: Supelcosil LC – PAH 25 cm x 2,1 mm, termostatovaná na 35 °C
Průtok: 0,35 ml/min
Detekce: fluorescenční detektor

Výsledky a diskuse
V rámci programu situačního monitoringu
v roce 2007 byly ve třech vybraných profilech
ČHMÚ (konkrétně Svratka-Rajhrad, Dyje-Pohansko a Morava-Lanžhot) současně s komerčně
dostupnými SPMDs stejným způsobem umístěny
i nízkonákladové semipermeabilní membrány.
Pro zajištění objektivity a minimalizaci vlivu analytických chyb byly obě sady semipermeabilních
membrán analyzovány ve Zdravotním ústavu
v Ostravě. Pouze zpracování nízkonákladových
semipermeabilní membrán do fáze extraktu (tj. bez
úpravy GPC) bylo provedeno ve VÚV TGM.
V obou sadách semipermeabilních membrán
byly stanoveny organochlorové pesticidy OCP,
včetně všech běžných forem HCH (α-HCH, β-HCH,
γ�����������������������������������������
-HCH, �����������������������������������
δ����������������������������������
-HCH), hexachlorobenzenu HCB, pentachlorobenzenu PeCB, chlorpyrifosu, trifluralinu,
cis-chlordanu, trans-chlordanu, heptachloru
a rovněž všech forem DDT, DDE a DDD, devět
kongenerů polychlorovaných bifenylů PCB, sedm
sloučenin polybromovaných difenyletherů PBDE
a některých dalších specifických organických látek.
Rozsah analýz v komerčně dostupných SPMDs prováděný v rámci situačního monitoringu byl ještě
širší (zahrnoval např. téměř sto kongenerů PCB,
sumy chlorobenzenů, PAU, různé polychlorované
dibenzodioxiny PCDD a dibenzofurany PCDF).

Obr. 3. Opakovatelnost stanovených množství PCB a OCP v nízkonákladových semipermeabilních
membránách
Fig. 3. Repeatability of the determined amounts of PCBs and OCPs in the low-cost semipermeable
membrane samplers
Tabulka 1. Porovnání množství chlorovaných organických sloučenin stanovených v nízkonákladových
semipermeabilních membránách (VÚV) a v komerčně dostupných semipermeabilních membránách
(SPMD)
Table 1. Comparison of amounts of chlorinated organic compounds determined in the low-cost semipermeable membrane samplers (TGM WRI) and commercially available semipermeable devices (SMPDs)
Odběrový profil

Svratka-Rajhradice

Dyje-Pohansko

Datum odběru

3. 5.–31. 5. 2007

3. 5.–31. 5. 2007

VÚV

SPMD

poměr

ng/vzorkovač

VÚV

SPMD

Morava-Lanžhot
3. 5.–31. 5. 2007

poměr

ng/vzorkovač

VÚV

SPMD

poměr

ng/vzorkovač

α-HCH

1,2

3,5

0,35

< 0,45

0,86

0,53

2,2

1,0

2,16

β-HCH

1,9

1,0

1,92

< 0,60

< 0,13

–

2,0

0,53

3,77

γ-HCH

3,9

13

0,30

2,43

5,80

0,42

3,6

7,1

0,50

hexachlorobenzene

55,5

24

2,31

15,9

15,0

1,06

222

186

1,19

p,p´-DDE

12,4

32

0,39

39,6

101

0,39

26,0

28

0,93

p,p´-DDD

5,9

48

0,12

46,9

56

0,84

7,6

26

0,29

p,p´-DDT

5,9

11

0,53

< 1,33

4,2

–

5,8

4,8

1,21

PCB 28+31

21,3

63,3

0,34

3,52

11,9

0,30

9,0

13,7

0,66

PCB 52

7,1

14,6

0,48

1,80

6,5

0,28

3,8

6,6

0,57

PCB 101

4,9

12,7

0,39

3,69

9,0

0,41

5,0

6,4

0,78

1,20

2,5

0,48

1,3

1,7

0,78

Opakovatelnost výsledků při
použití nízkonákladových
semipermeabilních membrán

PCB 118

2,3

3,6

0,64

PCB 153+168

10,5

18,5

0,57

9,87

15,9

0,62

10,6

11,1

0,95

Stanovená množství vybraných polutantů
v trioleinu nízkonákladových semipermeabilních

PCB 180

5,7

4,5

1,26

4,57

4,6

0,99

4,8

2,7

1,78

PCB 138

4,5

10,0

0,45

3,81

8,4

0,45

4,6

6,4

0,72
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V roce 2007 bylo v pilotním povodí Litavy provedeno pasivní vzorkování za použití nízkonákladových semipermeabilních membrán. Byla vybrána
odběrová místa Litava-Slavkov a Litava-Židlochovice, tj. těsně před soutokem se Svratkou. Vzorkování
bylo prováděno ve čtyřtýdenním kroku od dubna
do října. Semipermeabilní membrány byly analyzovány na obsah PCB, OCP a dalších pesticidů.
Nejzajímavější hodnoty byly zjištěny pro ukazatel HCB. Výsledky jsou prezentovány na obr. 4.
U hodnot je zřetelný časový průběh, přičemž
hodnoty z odběrového profilu Litava-Slavkov jsou
obecně vyšší než u profilu Litava-Židlochovice.

Slepá stanovení
V tabulce 3 pro úplnost uvádíme hodnoty
slepých pokusů obou typů semipermeabilních
membrán. Z výsledků je zřejmé, že hodnoty jsou
pro oba typy membrán srovnatelné. Hodnoty
u všech látek nejsou zcela zanedbatelné, např.
hodnota HCB 18 ng/vzorkovač po přepočtu na
vodu odpovídá koncentraci 1,6 ng/l.

Mezinárodní interkalibrace

benzo(g,h,i)perylen

indeno(c,d)pyren

575

695

546

526

492

339

340

334

komerčně dostupné SPMD

238

918

287

582

512

465

521

428

413

351

252

258

269

membrány se silikonovým
olejem

97

375

143

266

259

233

293

233

213

164

144

93

110

chrysen

benzo(a)antracen

679

pyren

791

fluoranthen

406

antracen

450 1193

fenanthren

nízkonákladové semipermeabilní
membrány s trioleinem (VÚV)

fluoren

dibenzo(a,h)antracen

Tabulka 3. Hodnoty slepých pokusů zjištěné v nízkonákladových semipermeabilních membránách
(VÚV) a v komerčně dostupných membránách (SPMD)
Table 3. Amounts of compounds determined in the low-cost semipermeable membrane samplers (TGM
WRI) and commercially available semipermeable devices (SMPDs)

benzo(a)pyren

Pasivní vzorkování pesticidů
a dalších sloučenin za použití
semipermeabilních membrán

benzo(k)fluoranthen

Tabulka 2. Porovnání obsahu polycyklických aromatických sloučenin (PAU) stanovených v různých
typech pasivních vzorkovačů
Table 2. Comparison of amounts of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) determined in various
types of passive samplers
benzo(b)fluoranthen

Z výsledků stanovení je zřejmé, že u chlorovaných sloučenin vychází výtěžnost u komerčně
dostupných SPMDs obecně vyšší, přičemž rozptyl
hodnot těchto poměrů je lepší u PCB než u chlorovaných pesticidů.
Bylo též provedeno porovnání obsahů PAU.
Methanolový roztok 13 sloučenin PAU (společně
s dalšími látkami) byl kontinuálně dávkován do
kalibrační nádoby s vodou, kde byly duplicitně
umístěny komerčně dostupné semipermeabilní membrány SPMDs (ExposMeter, dodavatel
Labicom), nízkonákladové semipermeabilní
membrány (VÚV) a semipermeabilní membrány
plněné silikonovým olejem M 50 (výrobce Lučební
závody Draslovka, a.s., Kolín) a po čtyřech týdnech
expozice vytaženy.
Z výsledků souhrnně uvedených v tabulce 2
vyplývá, že pro sloučeniny PAU byly nízkonákladové semipermeabilní membrány dokonce účinnější než komerčně dostupné SPMDs. Nejnižší, ale
přesto měřitelnou účinnost vykazovaly silikonové
membrány.

ng/SPMD

poměr VÚV/SPMD

Analyt (OCP)
dichlobenil
pentachlorbenzen
trifluoralin
α-HCH
HCB
β-HCH
γ-HCH
chlorothalonil
δ-HCH
heptachlor
aldrin
oktachlorstyren
isodrin
heptachlorepoxid-cis
oxychlordan
heptachlorepoxid-trans
o,p-DDE
endosulfan1
p,p´-DDE
dieldrin
o,p-DDD
endrin
endosulfan2
p,p´-DDD

V červnu 2010 se tým zabývající se vývojem
nízkonákladových semipermeabilních membrán
zúčastnil společně se 17 dalšími institucemi
z evropských států interkalibračního testování
pasivních vzorkovačů na řece Rhône (Ternay,
Francie), organizovaného Cemagref Lyon. Zájmovými sloučeninami byly
polyaromatické uhlovodíky. Z hlediska vyhodnocení úspěšnosti účasti na
interkalibračním testování pasivních vzorkovačů ve Francii lze konstatovat,
že žádné hodnoty s výjimkou fluoranthenu naměřené naší laboratoří nebyly
odlehlé, tj. nevybočovaly z množiny hodnot většiny účastníků, a naši účast
v mezinárodním porovnání lze tedy hodnotit jako úspěšnou. Pasivní vzorkovače byly instalovány vždy ve třech exemplářích, přičemž všechny tři naše
naměřené hodnoty se u všech měřených sloučenin dobře shodovaly. Číselné
hodnoty výsledků bohužel organizátor neposkytl, navíc ve výsledcích nejsou
rozlišeny různé použité druhy pasivních vzorkovačů.

1,89 1,30 1,41 1,36 1,33 1,24 1,33 1,28 1,27 1,40 1,35 1,32 1,24

VÚV
SPMD
ng/vzorkovač
6
6
29
45
18
18
<1
1
18
43
6
8
0
0
18
18
0
0
7
7
7
8
74
86
33
41
5
5
4
4
32
38
2
2
9
9
2
2
3
4
2
2
7
7
2
2
3
3

o,p-DDT
endrin-aldehyd
endosulfan-sulfat
p,p´-DDT
Analyt (OPP)
dichlorvos
phorate
diazinon
fonofos
chlorpyrifos methyl
parathion methyl
pirimifos methyl
fenitrothion
malathion
chlorpyrifos ethyl
fenthion
parathion ethyl
chlorfenvinfos
methidathion
ethion
carbofenothion
phosalon
azinfos methyl
azinfos ethyl

8
<1
<1
3

8
<1
<1
3

VÚV
SPMD
ng/vzorkovač
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
23
23
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3
3
11
12
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

Závěr
Srovnání nízkonákladových semipermeabilních membrán s komerčně dostupnými SPMDs prokázalo velmi dobré vlastnosti pro sledování
nepolárních pesticidů a dalších mikropolutantů ve vodách. Současně bylo
ověřeno, že nízkonákladové semipermeabilní membrány vykazují shodné
nebo pro některé skupiny látek dokonce i lepší sorpční vlastnosti pro záchyt
polutantů než komerčně dostupné SPMD membrány. Velmi dobré vlastnosti
nízkonákladových semipermeabilních membrán byly potvrzeny i v rámci
mezinárodního laboratorního porovnání.
Obr. 4. Koncentrace HCB stanovené v nízkonákladových semipermeabilních
membránách (přepočítané na vodu pomocí laboratorní kalibrace)
Fig. 4. Concentrations of HCBs determined in the low-cost semipermeable
membrane samplers (recalculated to water using laboratory calibration)

Poděkování
Zpracováno s podporou výzkumného záměru MZP0002071101.
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Possibilities of the Use of Low-Cost Semipermeable Membranes for
Monitoring of Pesticides and Other Organic Micropollutants in Water
(Pavonič, M.; Pospíšil, Z.)
Key words
semipermeable membranes – water – trace organic analysis – pesticides – PCB
– OCP – PAH
This study demonstrates that the low-cost semipermeable membranes can provide representative passive sampling and measurement
of tested specific organic pollutants. The comparison of analyte recovery
proved that the low-cost SPMDs can provide results comparable to
those from commercial SPMDs. Organochlorinated pesticides (OCPs),
polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) and other compounds were among the tested compounds. The
low-cost SPMDs were found to be effective and feasible for sampling
rivers and have the potential to provide robust information. The main
benefit is a significant reduction of sampling costs (by ca. one order)
with nearly the same sensitivity and repeatability. Also the international
interlaboratory comparison in France was performed with good results
for the low-cost semipermeable membranes.
RNDr. Michal Pavonič, Ing. Zdeněk Pospíšil
VÚV TGM, v.v.i., Brno
Michal_Pavonic@vuv.cz
Příspěvek prošel lektorským řízením.
málního průtoku se zvýšily počty termotolerantního mikroorganismu
Campylobacter v odtocích z ČOV až na 50 ktj/ml, v profilu Bořkov tento
patogen během maximálního průtoku zjištěn nebyl.

VLIV ZVÝŠENÝCH PRŮTOKŮ NA ZMĚNY
MIKROBIÁLNÍ KONTAMINACE VODY
V POVODÍ OLEŠKY

Příspěvek navazuje na předchozí práci (Baudišová, 2010), která se zabývala
mikrobiálním znečištěním toků v povodí Olešky (Podkrkonoší, východní
Čechy) za běžných průtokových podmínek a za zvýšených průtoků (jarní
tání a červnová srážková epizoda v roce 2009). Kromě těchto výsledků byla
v publikaci uvedena literární rešerše a přehledná mapa povodí. V této práci
jsou výsledky doplněny dalšími epizodami (jarní tání 2010 a dvě letní srážkové
epizody v roce 2010) a je diskutován vliv čistíren odpadních vod Lomnice nad
Popelkou a Stará a Nová Paka na jakost vody v Olešce.
Téma je v současné době velmi aktuální, především v souvislosti s klimatickou změnou (výraznější střídání suššího období s přívalovými dešti). Velká
pozornost byla této problematice věnována i na konferenci Health Related
Water Microbiology 2011, v dohledné době se tak dá očekávat v odborném
tisku více publikací na toto téma. Většina popsaných epidemií z vodního
prostředí souvisí se srážkami, přičemž největší ohrožení je v případě srážkové epizody (či přívalového deště) po delším období sucha (Hunter, 2011).
Změna rozložení srážek při klimatické změně způsobuje sice na jedné straně
rozředění bakteriálního inokula, na druhé straně se však významně zkracuje
doba zdržení, čímž se snižuje možnost inaktivace hygienicky významných
mikroorganismů (Schijven et al., 2011). Zároveň dochází k resuspendaci
sedimentů, které mohou být dalším významným zdrojem patogenních mikroorganismů, zejména anaerobních či mikroaerofilních, jako jsou například
Clostridium perfringens či Campylobacter spp. (Anderson et al., 2011; Devane
et al., 2011). Nebývá pravidlem ani korelace maximálních počtů hygienicky
významných mikroorganismů (E. coli, Campylobacter spp.) a maximální zákal
(Nokes a Kikkert, 2011).
Tok Olešky (obr. 1) odvádí vodu z podhorské oblasti Krkonoš do Jizery.
Celková délka toku představuje 35 km (www.heis.vuv.cz). Mezi hlavní zdroje
znečištění patří čistírny odpadních vod ČOV Stará a Nová Paka a Lomnice nad
Popelkou, kanalizace obcí Libštát a Košťálov a dále neodkanalizované části
dalších obcí, včetně části města Nová Paka. Byla zpracována specializovaná
mapa povodí (Baudišová a Fojtík, 2011), kde jsou vyznačeny jako podkladové vrstvy varianty využití území – „land use“ (lesy, pole, zatravněné plochy
a budovy). Důležitou součástí území jsou lesy a trvalé travní porosty, které
k mikrobiální kontaminaci toků nepřispívají. Zemědělská výroba, která by

Dana Baudišová, Andrea Benáková, Jiří Hlaváček
Klíčová slova
E. coli – srážkové epizody – jarní tání – změny průtoků – bakterie – povrchová
voda

Souhrn

V letech 2008–2010 bylo studováno šest profilů na toku Oleška
(Podkrkonoší, východní Čechy), šest hlavních přítoků a odtoky dvou
ČOV za účelem zjištění změn mikrobiální kontaminace v souvislosti
se změnami průtoků v tomto povodí. Celkem bylo z každého profilu
odebráno 40 vzorků. Stanoveny byly fekální koliformní bakterie a E.
coli, vzhledem k vysoké korelaci jsou výsledky demonstrovány na stanovení E. coli. Ve vybraných vzorcích (odtoky z ČOV a uzávěrový profil
Bořkov) byly stanoveny celkové počty bakterií, fylogenetické skupiny
(metodou FISH) a patogenní bakterie – termotolerantní Campylobacter.
Bylo potvrzeno významné zvyšování (v řadě případů až desetinásobné)
mikrobiální kontaminace v souvislosti se změnami průtoků (jarní tání,
srážkové epizody). Bylo prokázáno, že letní přívalové deště mají na
zhoršení stavu (počty E. coli) větší vliv než jarní tání. Maximální počty
E. coli nebyly zaznamenány v době maximálního průtoku, ale v době
jeho zvyšování (vzestupná část vlny). Nebyla prokázána statisticky
významná korelace mezi indikátory fekálního znečištění a zákalem (A254,
nerozpuštěné látky). Celkové počty bakterií se v období maximálních
průtoků zvýšily o dva řády, z fylogenetických skupin vždy převládali
zástupci tříd Betaproteobacteria a Gammaproteobacteria. Obě sledované ČOV (Stará a Nová Paka a Lomnice nad Popelkou) dosahují za
běžných průtoků dobré úrovně eliminace fekálních bakterií. Během
zvýšených průtoků jak v období jarního tání, tak při přívalových deštích
se projevuje významná funkce odlehčovacích komor, které odvádějí
prakticky nečištěné odpadní vody do Olešky, resp. Popelky. Během maxi-
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povodí mikrobiálně znečišťovala (hnojení organickými hnojivy (kejdou) či
čistírenskými kaly nebo živočišná výroba – pastviny, farmy) byla v této oblasti
oproti bodovým a difuzním zdrojům znečištění zanedbatelná, přestože jsme
ji v původním plánu očekávali.

Materiál a metody
Odběrové profily

Bylo studováno 14 profilů, z nichž šest bylo přímo na toku Olešky (nádrž
– ř. km 30; nad ČOV Stará a Nová Paka – ř. km 22,5; pod Rokytkou – ř. km 21,5;
nad Libštátem – ř. km 14; pod Košťálovem – ř. km 7,5; Bořkov – ř. km 1,75),
šest hlavních přítoků před ústím do Olešky (Rokytka, Popelka, Tampelačka,
Kundratický potok, Želešský potok a Stružinecký potok) a dva odtoky z čistíren odpadních vod (Stará a Nová Paka – více než 10 000 EO a Lomnice nad
Popelkou – v roce 2001 – 10 000 EO), v době zvýšených průtoků pak i odtoky
z odlehčovacích komor.

Charakteristika čistíren odpadních vod

Obě studované čistírny odpadních vod se skládají z koridorové dvojlinky
s nitrifikací a denitrifikací a s chemickým srážením fosforu. Odtok z ČOV
Stará a Nová Paka je navíc dočišťován otevřenými zemními pískovými filtry.
V případě významně zvýšených průtoků z obou místních ČOV jsou využívány
odlehčovací komory, které odvádějí prakticky nečištěné odpadní vody.
Byly odebírány prosté vzorky; odběry byly prováděny tak, aby mohly být
mikrobiologické analýzy provedeny do 24 hodin po odběru. Na většině profilů
bylo prováděno kontinuální měření výšky hladiny pomocí tlakových čidel
s dataloggerem. Některé systémy byly vybavené telemetrickým přenosem
dat (GSM/GPRS modem). Průtoky byly stanoveny na základě vypracovaných
konsumpčních křivek (firmou Flow Group, s.r.o.). V uzávěrovém profilu Bořkov-Slaná byly údaje o průtocích brány z údajů správce toku Povodí Labe
prostřednictvím internetu (http://www.pla.cz/portal/sap/cz/index.htm).
Výsledky mikrobiologických analýz byly rozděleny do pěti skupin:
1. Běžný průtok (n = 7), pro uzávěrový profil Bořkov považován za hraniční
průtok Q = 1,74 m3/s, který byl stanoven kvalifikovaným odhadem ze situace
v letech 2008–2010 (celkem bylo v tomto období provedeno 40 odběrů).
2. Jarní tání v roce 2009 (n = 10; max. průtok v Bořkově, Q = 30 m3/s).
3. Jarní tání v roce 2010 (n = 13; max. průtok v Bořkově Q = 32,5 m3/s ).
4. Přívalový déšť v roce 2009 (červen; n = 2; max. průtok v Bořkově Q = 5 m3/s).
5. Přívalový déšť I v roce 2010 (srpen; n = 4; max. průtok v Bořkově Q = 31 m3/s).
6. Přívalový déšť II v roce 2010 (září; n = 4; max. průtok v Bořkově Q = 42 m3/s).
Odtoky z čistíren odpadních vod byly navíc zařazeny do sledování vybraných patogenních mikroorganismů v odpadních vodách (Baudišová a Benáková, 2011), v období vrcholu vlny jarního tání 2010 byl v odtocích z ČOV
a v Olešce-Bořkov stanoven termofilní Campylobacter. V těchto vzorcích
byly stanoveny i celkové počty bakterií a fylogenetické skupiny metodou
fluorescenční in situ hybridizace.

Obr. 1. Oleška – profil Bořkov
Fig. 1. Bořkov profile on the Oleška River

Výsledky
Stanoveny byly fekální koliformní bakterie a E. coli; vzhledem k vysoké
korelaci jsou výsledky demonstrovány na stanovení E. coli. V tabulce 1 jsou
uvedeny hodnoty percentilu 90 (P90) počtů E. coli (ktj/100 ml) při různých
srážko-odtokových situacích v jednotlivých profilech. Bylo potvrzeno
významné zvýšení mikrobiální kontaminace toků v souvislosti se zvýšenými
průtoky, v řadě případů až řádové. Z tabulky vyplývá, že kromě profilů na
tocích Popelka (kam ústí odtok z ČOV Lomnice nad Popelkou) a Rokytka byly
vždy maximální hodnoty percentilů 90 zjištěny v období letních přívalových
dešťů, kdy zřejmě kromě resuspendace sedimentů a vlivu odtoků z odlehčovacích komor ČOV dochází k významným splachům. To je patrné především
u profilů s nízkými hodnotami E. coli při běžném průtoku (Oleška-nádrž a nad
ČOV Stará a Nová Paka a přítoky Tampelačka, Kunratický potok, Želešský
potok a Stružinecký potok). Kromě zvýšení počtů indikátorů fekálního znečištění – E. coli dochází i k významnému zvyšování celkových počtů bakterií
(až o dva řády, tj. z počtů 106/ml až na 108/ml). Z fylogenetických skupin
bakterií byla v analyzovaných vzorcích (odtoky z ČOV a Oleška-Bořkov)
zjištěna převaha zástupců tříd Betaproteobacteria a Gammaproteobacteria
(kam patří i všichni zástupci čeledě Enterobacteriaceae). Zvýšení celkových
počtů bakterií v souvislosti s maximálními průtoky toto rozložení významně
neovlivnilo. Počty termotolerantní bakterie rodu Campylobacter v odtocích
z obou ČOV se za běžných průtokových podmínek pohybovaly v řádech jednotky ktj/ml, při maximálním průtoku to bylo desetinásobně více (50 ktj/ml).
V profilu Bořkov nebyl termotolerantní Campylobacter v 1 ml detekován ani
v období maximálního průtoku.

Metody mikrobiologického rozboru vody

Kultivačními metodami (přímý výsev) byly stanoveny fekální koliformní
bakterie a Escherichia coli), použito bylo chromogenní médium Rapid 2
E. coli agar od firmy Biorad, kultivace proběhla při 44 °C. Toto médium,
které získalo v letošním roce osvědčení od AFNOR (francouzská validace),
se stalo základem alternativní metody k EN ISO 9308-1 (u nás ČSN EN ISO
9308-1). Termotolerantní campylobactery byly detekovány po membránové
filtraci vzorků a kultivaci na CCDA (Campylobacter blood-free agar) médiu
v mikroaerofilních podmínkách (24 hodin při 42 °C). Poté byly provedeny
konfirmační testy (oxidáza a kataláza) a kmeny byly ověřeny mikroskopicky
(fázový kontrast – typický pohyb).
Z fylogenetických skupin byly stanoveny bakterie z tříd Alphaproteobacteria (sonda ALF968, Tabulka 1. Hodnoty percentilu 90 (P90) počtů E. coli (ktj/100 ml) při různých událostech v jednotlivých
5‘-GGT AAG GTT CTG CGC GTT-3‘), Betaproteo- profilech
bacteria ( BET42a, 5‘-GCC TTC CCA CAT CGT TT-3‘, Table 1. Values of percentile 90 (P90) of E. coli counts (cfu/100 ml) during different events (base flow,
kompetitor cBET42a), a Gammaproteobacteria snow melt 2009, 2010 and spring events 2009, 2010–1 and 2010–2) in profiles studied
(GAM42a, 5‘-GCC TTC CCA CAT CGT TT-3‘, komPozadí
Tání 09
Tání 10
Příval 09
Příval 10/1 Příval 10/2
petitor cGAM42a, skupina Cytophaga–Flavobacterium (CF319a, 5‘-TGG TCC GTG TCT CAG TAC-3‘)
Oleška
a mikroorganismy z domény Archaea (ARC 344
Nádrž
220
4 050
4 500
3 500
14 800
11 400
5‘-TCG CGC CTG CTG CIC CCC GT-3‘ a ARC 915,
Nad ČOV Stará a Nová Paka
2 400
3 050
1 900
8 750
18 950
10 650
5‘-GTG CTC CCC CGC CAA TTC CT-3´). Bakterie
Pod Rokytkou
19 200
26 900
55 600
10 000
59 700
31 200
byly stanoveny metodou fluorescenční in situ
Nad Libštátem
5 200
13 850
22 200
26 500
37 800
19 950
hybridizace za použití fluorescenční mikroskopie.
Pod Košťálovem
11 500
7 650
19 000
37 500
47 500
27 400
Všechny sondy byly značené fluorochromem Cy3
Bořkov
2 850
8 650
15 700
20 500
37 200
22 900
na 5‘ konci, kompetitory byly neznačené. SekPřítoky
vence jsou převzaty z databáze ProbeBase odd.
Rokytka
25 300
37 000
19 200
10 000
21 500
31 100
mikrobiální ekologie Technické univerzity Vídeň
(Vienna Ecology Centre, Faculty of Life Sciences,
Popelka
4 700
20 100
35 200
8 250
28 900
20 250
University of Vienna, Department of Microbial
Tampelačka
1 200
3 650
6 400
9 500
10 350
14 700
Ecology). Sondy na stanovení domény Archaea
Kundratický potok
1 250
2 500
7 200
5 250
16 700
4 700
byly použity v poměru 1 : 1. Celkové počty bakŽelešský potok
3 800
1 800
1 400
2 000
6 450
6 400
terií byly stanoveny mikroskopicky (fluorescenční
Stružinecký potok
2 200
2 750
2 900
5 000
22 700
11 950
mikroskopie) po barvení DAPI.
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Na obr. 2 je uveden příklad průběhu průtoků v roce 2010, počtů E. coli
a obsahu nerozpuštěných látek v jednotlivých odběrech u znečištěného
profilu Oleška-pod Košťálovem. Bylo potvrzeno, že hlavní zvýšení počtů mikroorganismů nastává na začátku zvyšování průtoků, nikoliv při kulminaci vlny.
Tento průběh byl zaznamenán u všech profilů, kde byl kontinuálně měřen
průtok. Nebyla zjištěná žádná statisticky významná korelace (o něco lepší, ale
přesto nevýznamná korelace byla zjištěna během přívalových dešťů, oproti
jarnímu tání) mezi zvýšenými počty E. coli a zákalem (nerozpuštěné látky
a absorbance A254). Tyto parametry více korelují s průtokem. Nebyla zjištěna
ani statisticky významná korelace počtů E. coli s hodnotami CHSK.
Obě zmiňované ČOV dosahují za běžných průtoků dobré úrovně eliminace
fekálních bakterií. Geometrický průměr počtů E. coli v odtocích byl v období
běžných (nezvýšených) průtoků 20 200 ktj/100 ml u Lomnice nad Popelkou
a 11 500 ktj/100 ml u ČOV Stará a Nová Paka. Během zvýšených průtoků jak
v období jarního tání, tak při přívalových deštích se projevuje významná
funkce odlehčovacích komor, které odvádějí prakticky nečištěné odpadní
vody. Situace v období jarního tání v roce 2010 je uvedena na obr. 3 a 4. V té
době byla ČOV Lomnice nad Popelkou v rekonstrukci a byly v provozu dva
odtoky biologicky čištěných odpadních vod.

Obr. 2. Počty E. coli (ktj/ml), obsah nerozpuštěných látek (NL, mg/l) a průtok
(m3/s) v části roku 2010 v profilu Oleška-pod Košťálovem
Fig. 2. Counts of E. coli (cfu/ml), suspended solids (mg/l) and flow (m3/s) in
the part of year 2010 in the profile Oleska-under Kostalov

Závěr
Bylo potvrzeno významné zvyšování (v řadě případů až desetinásobné)
mikrobiální kontaminace v souvislosti se změnami průtoků (jarní tání, srážkové epizody) v tocích v povodí Olešky. Bylo prokázáno, že letní přívalové
deště mají na zhoršení stavu (počty E. coli) větší vliv než jarní tání. Maximální
počty E. coli nebyly zaznamenány v době maximálního průtoku, ale v době
jeho zvyšování (vzestupná část vlny). Nebyla prokázána statisticky významná
korelace mezi indikátory fekálního znečištění a zákalem (A254, nerozpuštěné
látky).
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Obr. 3. E. coli v odtocích z ČOV Lomnice nad Popelkou (jarní tání 2010)
Fig. 3. E. coli in effluent from WWTP Lomnice nad Popelkou (snow melt
2010)
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Obr. 4. E. coli v odtocích z ČOV Stará a Nová Paka (jarní tání 2010)
Fig. 4. E. coli in effluent from WWTP Stara and Nova Paka (snow melt 2010)

The influence of high-flow conditions to changes of microbial contamination of streams in the Oleska catchment (Baudišová, D.; Benáková, A.;
Hlaváček, J.)
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of faecal coliforms and E. coli show significant correlation, results are
demonstrated on the results of E. coli. Total counts of bacteria, phylogenetic groups (detected by fluorescence in situ hybridisation – FISH)
and pathogenic bacteria – thermotolerant Campylobacter were detected
in selected samples (effluents from WWTPs, the final profile at OleskaBorkov) during base and maximal flow. The important elevation (in
some cases more than 10 fold) of microbial contamination during high
flow (snow melt, heavy rain events) was detected. It was proved that
summer heavy rain events have more important influence than spring

Changes of microbial contamination in different flow conditions were
studied at six profiles at the Oleska stream (eastern Bohemia), at six
tributaries and in effluents from two waste water treatment plants (Lomnice nad Popelkou and Stara and Nova Paka) at the years of 2008–2010.
A total of 40 samples were taken from each profile. Faecal coliforms and
E. coli were detected by cultivation on Rapid 2 E. coli agar (Biorad). Counts
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snow melting to deterioration of microbial water quality. The maximal
counts of E. coli were not detected at the top of maximal flow, but during its elevation. The statistically important correlation between E. coli
and turbidity (suspended solids, A 254) was not found. Total bacterial
counts elevated during maximal flows by 2 orders (from 106 to 108 per
ml), Betaproteobacteria and Gammaproteobacteria predominated from
the phylogenetic groups all the time. Both WWTPs show good level of

elimination of faecal bacteria during base flow conditions. But storm
water inlets (overflow) discharge nearly non-treated waste waters to
the Oleska (or Popelka) stream during high flows (both snow melting
and heavy rain events). The counts of thermotolerant campylobacter
were elevated in effluents from WWTPs up to 50 cfu/ml during maximal
flow. Campylobacter spp. was not detected in the river profile of Borkov
during maximal flow.
Aby však mohl být takový návrh certifikován, je nezbytné, aby byly na
předložené znění vypracovány dva nezávislé oponentní posudky. Na počátku
roku 2011 byl proto text postoupen oponentům vyžádaným odborem ochrany vod MŽP, kterými byli Ing. Veronika Jáglová z VRV, a.s., a RNDr. Svatopluk
Šeda z OHGS, s.r.o. Na základě doporučení, která zazněla v oponentních
posudcích, byl návrh textu dopracován a předán MŽP jako certifikačnímu
orgánu k zahájení certifikačního řízení. Dne 26. 5. 2011 pak byl text metodického pokynu certifikován.
Certifikovaný text bude s největší pravděpodobností zveřejněn v přílohách jiného, v době psaní tohoto příspěvku připravovaného metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 416/2010 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění vod a náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Návrh tohoto textu byl na jaře 2011 rozeslán dotčeným orgánům k připomínkám
a rovněž byl zveřejněn na internetových stránkách MŽP.
Následující text tedy uvádí nebo podrobněji komentuje jednotlivé
části metodického pokynu tak, jak byl schválen ve formě certifikované
metodiky, z jejíhož textu odborem ochrany vod MŽP připravovaný
metodický pokyn vychází.

POVINNÁ OSNOVA VYJÁDŘENÍ
OSOBY S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ
K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD PŘES
PŮDNÍ VRSTVY DO VOD PODZEMNÍCH
Kateřina Poláková, Pavel Eckhardt
Klíčová slova
metodický pokyn – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – vsakování
– infiltrace – znečištění – podzemní vody – povrchové vody – odpadní vody
– horninové prostředí

Souhrn

Článek uvádí informace o procesu tvorby a obsahu certifikované
metodiky s názvem Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí stanovující povinnou osnovu vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 15a odst. 2 písm. g) a § 38 odst. 7 vodního zákona. Cílem
této metodiky je sjednotit obsahovou náplň vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí, které má za úkol posoudit a vyhodnotit vliv vypouštění
odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních. Tato metodika
se také stala jedním z podkladů připravovaného metodického pokynu
odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 416/2010 Sb.

Základní informace
Zpracovaný metodický pokyn je určen osobám s odbornou způsobilostí
podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním úřadům, dále České
inspekci životního prostředí, žadatelům o vydání povolení k vypouštění
odpadních vod do vod podzemních podle § 38 odst. 7 vodního zákona,
držitelům povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 38
vodního zákona) a ohlašovatelům vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí
jsou výrobky označované CE (§ 15a vodního zákona).
K aplikaci textu metodického pokynu se přistupuje při vyjádření k žádosti
o povolení k vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy
do vod podzemních (§ 38 vodního zákona) nebo ohlášení vodního díla podle
§ 15a vodního zákona.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, jehož strukturu a obsah metodický pokyn stanovuje, bude rozhodujícím dokumentem při posuzování žádostí
o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních v případech,
kdy jsou splněny všechny následující zákonné podmínky:
1. je posuzováno vypouštění odpadních vod, které neobsahují nebezpečné
závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3 vodního
zákona) a které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu
a činností v domácnostech,
2. tyto odpadní vody jsou vypouštěny z jednotlivých staveb pro bydlení
a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících služby,
3. technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy
není možné odpadní vody vypouštět do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu,
4. k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dochází přes půdní
vrstvy.
Cílem metodického pokynu je sjednocení obsahové náplně vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí, která má za úkol posoudit a vyhodnotit vliv
vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních. Předmětem
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí jsou tedy záměry realizace vodních
děl, určených k nakládání s podzemními vodami podle § 38 odst. 7 vodního
zákona, popř. vodní díla již realizovaná.
Metodický pokyn vychází z předpokladu, že osoba s odbornou způsobilostí
obdrží kvalifikovaný návrh stavby (projektovou dokumentaci nebo její část)
čistírny odpadních vod, doplněné vsakovacím prvkem, a příslušná projektová
dokumentace zpracovaná na základě geologického průzkumu podle § 8 odst. 1
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, poskytne informace o vlastní ČOV a dále informace
o podrobném umístění vsakovacího prvku, jeho konstrukci a geologických
poměrech v místě stavby. Pokud tomu tak není a podklad dodaný pro vyjádření osoby s odbornou způsobilostí příslušné údaje v potřebné podrobnosti
neposkytuje, provede osoba s odbornou způsobilostí nejdříve hydrogeologický
průzkum pro účely umístění a návrhu vsakovacího prvku podle metodiky,
která je uvedena v příloze B ČSN CEN/TR 12566-2 (Malé čistírny odpadních vod
do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 2: Zemní infiltrační systémy), a na základě
tohoto průzkumu bude vypracováno vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
v souladu s tímto metodickým pokynem.

Úvod
Poslední novelizované znění vodního zákona [1] bylo ve Sbírce zákonů
České republiky vyhlášeno zákonem č. 150/2010 Sb. [2]. Nové požadavky
§ 15a a § 38 byly podnětem nejen pro vydání nařízení vlády č. 416/2010 Sb.
[3], ale také pro zpracování textu ve formě metodického pokynu, který bude
zaměřen na „vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“, tj. měl by především
stanovit rozsah a náležitosti hydrogeologického posudku jako nedílného
podkladu při procesu rozhodování o povolení vypouštění odpadních vod
do vod podzemních. Zpracování návrhu bylo Ministerstvem životního
prostředí (MŽP) jako garantem této problematiky zadáno pracovníkům
VÚV TGM, v.v.i.
Tvůrčí tým při tvorbě návrhu textu vycházel mimo jiné z poznatků
získaných v minulých letech při řešení subprojektu výzkumného záměru
MZP0002071101 (např. [4]).

Certifikovaná metodika
Text s názvem Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí stanovující povinnou osnovu vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 15a
odst. 2 písm. g) a § 38 odst. 7 vodního zákona vznikl na základě požadavku
odboru ochrany vod MŽP a byl zpracován jako certifikovaná metodika.
Certifikovaná metodika je bodovaným výstupem v souladu s Metodikou
hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2010 a 2011), kterou zpracovala Rada pro
výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a kterou schválila svým usnesením ze dne
4. srpna 2010 č. 555 vláda České republiky.
Bodované výstupy slouží k hodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi a podle § 5a zákona č. 211/2009 Sb. [16] slouží Radě pro
výzkum, vývoj a inovace jako jeden z podkladů při zpracování návrhů výše
výdajů (ve formě institucionální podpory výzkumných organizací podle
zhodnocení jimi dosažených výsledků ) podle § 6 odst. 2 písm. c) tohoto zákona. Certifikačními orgány, které návrh takového výstupu (typu N) posuzují
v souladu s metodikou, jsou odborné a poradní orgány RVVI, fyzické ověření
se provádí prostřednictvím poskytovatele, kterým bylo MŽP.
V polovině roku 2010 byl pracovníky VÚV TGM, v.v.i., vytvořen návrh textu
metodického pokynu, který byl na podzim téhož roku předán pracovníkům
Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci vnitřního oponentního řízení. Na
základě této spolupráce byl v závěru roku 2010 předložen odboru ochrany
vod MŽP finální návrh metodického pokynu.
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podzemních vod včetně jejich jakosti, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných
případech nerozhodne jinak (1a) zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů).
Doklady k ohlášení vodního díla podle § 15a odst. 1 vodního zákona stanovuje § 15a odst. 2 vodního zákona. Vyhláška č. 432/2001 Sb. ve znění vyhlášky
č. 40/2008 Sb. v tomto ohledu dosud nebyla novelizována.
V případě vypouštění z čistírny, která splňuje podmínky § 15a odst. 1 vodního zákona, s využitím vsakovacího prvku (stavba čistírny může podléhat pouze
ohlášení, stavba vsakovacího prvku vyžaduje stavební povolení), se vzhledem
k aplikaci ustanovení § 15a vodního zákona posuzují obě vodní díla jako vodní
dílo jediné, přičemž domovní čistírna odpadních vod (výrobek označovaný CE)
má charakter podstatné části tohoto vodního díla.
Osobou s odbornou způsobilostí se podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí odpovědný řešitel
geologických prací (§ 3 odst. 1), který splnil podmínky odborné způsobilosti (§ 3
odst. 4) stanovené vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, na základě čehož bylo
tomuto řešiteli Ministerstvem životního prostředí vydáno osvědčení o odborné
způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací (§ 3 odst. 3).
Samostatnou kapitolu pokynu tvoří výčet relevantních právních předpisů
a dokumentů, např. [1, 2, 3, 6 až 15].

Podle stávající zákonné úpravy je vypouštění odpadních vod do vod
podzemních možné pouze přes půdní vrstvy. K tomuto vypouštění dochází
– stejně jako v případě vsakování srážkových vod podle § 5 odst. 3 vodního
zákona – s využitím vsakovacích prvků, pomocí kterých jedině dochází ke
vstupu odpadní vody do půdních vrstev. Projektování těchto vsakovacích prvků
probíhá zpravidla v souladu s ČSN CEN/TR 12566-2 (Malé čistírny odpadních
vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 2: Zemní infiltrační systémy) a ČSN
75 6402 (Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel), která
v kapitole 12.4 pojednává o vsakování vyčištěných odpadních vod, v závislosti na místních podmínkách lze však volit i jiné varianty technického řešení
vsakovacího prvku.
ČSN CEN/TR 12566-2 (ČSN 75 6404) doporučuje požadavky pro zemní
infiltrační systémy, tj. infiltraci (vsakování) do horninového prostředí. Kapitola
3.13 této normy definuje pojmy „infiltrace; vsakování“, a to jako „vsakování
odpadních vod kolem místa, na které jsou vypouštěny“.
ČSN 75 6402 v kapitole 12.4 pojednává o vsakování vyčištěných odpadních
vod.
Metodický pokyn proto částečně využívá pojmosloví jmenovaných norem.
Pro účely metodického pokynu bylo pro zemní infiltrační systémy používané
k vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních (nezávisle
na typu systému) zvoleno označení „vsakovací prvek“.

Obsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí

Pojem „půdní vrstva“

V souladu s požadavky výše uvedených předpisů byla stanovena povinná
osnova a obsah vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k plánovaným realizacím vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 15a odst. 2 a § 38
odst. 7 vodního zákona a doporučené postupy vyhodnocení se zohledněním
limitujících okolností. V případě posuzování změn již realizovaných vodních
děl určených k vypouštění odpadních vod se postupuje podle této osnovy
přiměřeně.
Použití podzemních vod jako recipientu odpadních vod nebude časté a bude
zpravidla vyhrazené jen velmi malým a malým zdrojům znečištění, umístěným
v místech, kde jiné řešení zneškodňování odpadních vod není možné. Rozsah
a hloubka posuzování jednotlivých záměrů by měly odpovídat především míře
rizika pro vodní ekosystém na konkrétní lokalitě, přičemž množství zneškodňovaných odpadních vod je nepochybně významným faktorem pro stanovení
míry celkového rizika.

Pod pojmem půdní vrstva se pro účely tohoto metodického pokynu rozumí
v souladu s články 3.24 a 3.25 ČSN CENTR/TR 12566-2 jak „podorničí; spodina“
– horninový materiál mezi ornicí a neskalním, popř. skalním podložím (subsoil),
tak „ornice; humusový horizont“ – biologicky oživená svrchní část horninového
prostředí (topsoil). Půdní vrstvou jsou tedy nezpevněné kvartérní a terciérní
uloženiny, staré zvětraliny a jejich sedimenty a zvětraliny hornin skalního podkladu. Půdní vrstva podle této definice tak zahrnuje jak biologicky oživenou
část horninového profilu, tak níže ležící neoživenou zeminu, včetně případné
příměsi horninového skeletu.
Příklady toho, co se rozumí půdní vrstvou pro účely vsakování odpadních
vod, jsou patrné z obrázků převzatých z publikace [5] a uvedených v textu
pokynu. Pro potřeby metodického pokynu se „půdní vrstvou“ rozumí půdní
horizonty A a B, popř. B/C.

Doporučené postupy vyhodnocení

Výchozí právní základna problematiky platná v době
tvorby metodického pokynu

Jedním z požadavků zadavatele bylo, aby metodický pokyn obsahoval i text
pojednávající o doporučených postupech, jak vyhodnocovat shromážděné
informace, resp. předložené vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Tato
pasáž metodického pokynu je určena především pracovníkům vodoprávních
úřadů, kteří mají ze zákona povinnost rozhodovat ve věci vypouštění odpadních vod do vod podzemních zejména na základě vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí a jejichž úkolem je víceméně přezkoumat předložené vyjádření
z mnoha neopomenutelných hledisek.

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních je podle § 8 odst. 1 písm. c)
a § 38 odst. 7 vodního zákona předmětem povolení k nakládání s podzemními
vodami.
Stavba čistírny odpadních vod (§ 55 odst. 1 písm. c)) a stavba vsakovacího
prvku (§ 55 odst. 1 písm. l)) jsou jako provedení vodního díla podle § 15 vodního
zákona předmětem stavebního povolení.
K provedení vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50
ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou částí je výrobek označovaný CE podle zvláštního právního předpisu10c), postačí podle § 15a vodního zákona ohlášení
vodního díla, jehož obsah je stanoven v § 15a odst. 2 vodního zákona10c) § 11
až 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Povolení k nakládání
s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) se v tomto případě nevydává.
Povinnými doklady jsou podle § 15a odst. 2 písm. d) a g) vodního zákona popis
způsobu vypouštění odpadních vod a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
k vlivu takového vypouštění na jakost podzemních vod.
Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo jeho změnu podle § 8
odst. 1 písm. c) vodního zákona stanovuje § 3e odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 40/2008 Sb.
Předepsaný formulář žádosti je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky. Tento formulář se použije v případě povolení k vypouštění ze stávajícího vodního díla,
na němž je plánována změna, která nevyžaduje stavební povolení.
Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a ke stavebnímu povolení
k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění podle
§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona stanovuje § 11g odst. 1 vyhlášky
č. 432/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 40/2008 Sb. Předepsaný formulář žádosti
je uveden v příloze č. 17 této vyhlášky. Tento formulář se použije v případě
povolení k vypouštění z plánovaného vodního díla, které nesplňuje podmínky
§ 15a odst. 1 vodního zákona, nebo v případě povolení k vypouštění ze stávajícího vodního díla, které nesplňuje podmínky § 15a odst. 1 vodního zákona
a na kterém je plánována změna, jež vyžaduje stavební povolení.
V obou případech, jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, je podle § 9 odst. 1 vodního zákona a § 3e odst. 1 písm. d) a § 11g odst. 1
písm. d) vyhlášky č. 432/2001 Sb. povinným dokladem vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), které sestává ze zhodnocení možnosti a rozsahu ovlivnění

Charakteristiky jednotlivých hlavních bodů osnovy
vyjádření
A. Základní údaje

V této části je třeba uvést základní údaje o vodním díle. Uvede se identifikace zadavatele, resp. žadatele o povolení k vypouštění odpadních vod, identifikace zpracovatele vyjádření, specifikace a cíle posouzení a vyhodnocení,
stručný popis a lokalizace zdroje odpadní vody a vodního díla a místopisné
určení zkoumaného území. Dále je třeba citovat projektovou dokumentaci
vodního díla, která je podkladem pro zpracovávané vyjádření.

B. Popisné údaje
B.1. Geografie

Uvede se geografické vymezení území včetně správního zařazení.

B.2. Odpadní voda (přítok na ČOV)

Popíše se způsob zásobování objektu vodou. Uvede se charakteristika
a způsob užívání objektu – zdroje odpadní vody, počet ekvivalentních
obyvatel (EO) a provoz objektu v průběhu roku. Dále se uvede odhadnuté
množství vypouštěné nečištěné odpadní vody a její jakost, a to včetně případných sezonních výkyvů, a zhodnotí se možnosti zneškodňování nečištěné
odpadní vody.

B.3. Vypouštěná odpadní voda (odtok z ČOV)

Uvedou se základní informace o způsobu čištění množství a kvalitě
vypouštěných odpadních vod, které jsou následně vsakovány, popíše se
případná retence vypouštěné odpadní vody před odtokem do vsakovacího
prvku. Provede se srovnání kvality vypouštěných odpadních vod (navržených
emisních limitů) s emisními standardy ukazatelů znečištění odpadních
vod vypouštěných do vod podzemních stanovených nařízením vlády č.
416/2010 Sb.
V případě čistíren odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel konstruovaných podle ČSN řady 7564 se uvede stručný popis čistírny a koncentrace
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znečištění ve vypouštěných odpadních vodách, případně i účinnost čištění
podle výpočtů technologie uvedených v projektu. Seznam těchto norem je
uveden v příloze č. 4 metodického pokynu.
V případě malých čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel
konstruovaných podle ČSN EN řady 12566 se uvede stručný popis čistírny
a účinnost čištění podle certifikátu výrobku. Seznam těchto norem a přehled
přípustných schémat znázorňujících použití jednotlivých částí norem EN
12566 je uveden v příloze č. 3 metodického pokynu.
V případě čistíren odpadních vod nad 500 ekvivalentních obyvatel konstruovaných podle ČSN řady 7564 se uvede stručný popis čistírny a koncentrace
znečištění ve vypouštěných odpadních vodách, popř. i účinnost čištění podle
výpočtů technologie uvedených v projektu. Seznam těchto norem je uveden
v příloze č. 4 metodického pokynu.

1. úroveň
osnovy

2. úroveň osnovy

3. úroveň osnovy

A.1. Identifikace zadavatele
A.2. Identifikace zhotovitele
A. Základní
údaje

A.3. Specifikace a cíle posouzení a vyhodnocení
A.4. Popis a lokalizace zdroje a vodního díla
A.5. Místopisné určení posuzovaného území
A.6. Identifikace projektové dokumentace (PD)
B.1. Geografické situování posuzované lokality
B.2. Odpadní voda (přítok na ČOV)

B.4. Vsakovací prvek

B.3. Vypouštěná odpadní voda (odtok z ČOV)

Popíše se vsakovací prvek, uvede se dlouhodobě přípustná hydraulická
a látková zatížitelnost vsakovacího prvku a uvede se období, ve kterém má
být vsakovací prvek v provozu. Uvedou se návrhové hodnoty hydraulického
a látkového zatížení vsakovacího prvku.

B. Popisné
údaje

B.4. Vsakovací prvek
B.5. Přírodní poměry
lokality vypouštění

B.5.1. Geologické poměry
B.5.2. Hydrogeologické poměry
B.5.3. Hydrologické poměry

B.5. Přírodní poměry lokality vypouštění

B.5.4. Hydrochemické poměry

Popíší se geologické, hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické
poměry v posuzované lokalitě a další přírodní poměry zájmového území,
jsou-li shledány důležitými pro výsledné posouzení.

B.5.5. Ostatní
C.
Konceptuální
model
vypouštění

C. Konceptuální model vypouštění

Bude rozpracován konceptuální model vypouštění, resp. popis chování
vypouštěné odpadní vody v nesaturované zóně, místa vstupu vypouštěné
odpadní vody do vody podzemní, chování podzemní vody v zóně saturace
dotčené zvodně a popíše se rovněž pravděpodobné místo (místa) přirozené
drenáže dotčené podzemní vody.

C.1. Nesaturovaná zóna
C.2. Místo vstupu vypouštěné odpadní vody do vody podzemní
C.3. Zóna saturace
C.4. Přirozená nebo umělá drenáž podzemní vody
D.1. Zdroje potenciálně dotčených podzemních vod

D. Limitující
okolnosti

D. Limitující okolnosti

D.2. Zdroje potenciálně dotčených povrchových vod
D.3. Ochrana přírody a krajiny
D.4. Ostatní okolnosti

Popíší se existující požadavky z hlediska ochrany vodních zdrojů, přírody
a krajiny a jiných relevantních okolností.

E. Dopady
a rizika
vypouštění
odpadní vody

E. Dopady a rizika vypouštění odpadní vody

Zhodnotí se vliv vypouštěné odpadní vody a jeho dopady na množství
a kvalitu podzemních vod, povrchových vod, dopady na chráněná území
a ostatní možné dopady. Popíší se rizika, která by s sebou mohlo vypouštění
nést.

F.
Vyhodnocení

F. Vyhodnocení

E.1. Dopad na podzemní vody
E.2. Dopad na povrchové vody
E.3. Dopad na chráněná území a další ekosystémy
E.4. Ostatní možné dopady
F.1. Vyhodnocení
F.2. Podmínky pro vyjádření souhlasného nebo podmíněně
souhlasného stanoviska

G. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí

Zhodnotí se všechny výše uvedené skutečnosti, uvede se odborné
doporučení minimalizace negativních dopadů vypouštění odpadních vod.
Vyhodnotí se vhodnost, resp. přípustnost vsakovacího prvku. Uvede se
výčet případných podmínek pro vyjádření souhlasného nebo podmíněně
souhlasného stanoviska.

Příloha č. 1: Přehledná mapa zájmového území
H. Přílohy

Příloha č. 2: Podrobná mapa lokality vypouštění
Příloha č. 3: Výběr použité literatury a podkladů
Přílohy č. 4 až X

G. Vyjádření

faktorů, které vyplývají přímo z právních předpisů, doporučených normových
hodnot i zavedené praxe, jakými jsou například:
• dosažitelnost kanalizace nebo vhodných povrchových vod jako recipientu,
• existence ochranného pásma vodního zdroje I. stupně,
• nízká propustnost horninového prostředí,
• vysoká hladina podzemní vody,
• riziko podmáčení či statického narušení staveb v okolí,
• přítomnost kontaminovaného místa,
• nesplnění minimálních návrhových kritérií stanovených v kapitolách 6.2.3.1
a 6.2.3.2 ČSN EN 12566-2 apod.

Zformuluje se jasné stanovisko k možnosti vypouštění odpadních vod do
vod podzemních a dále datum, jméno, podpis a razítko osoby s odbornou
způsobilostí.

H. Přílohy

K vyjádření bude přiložena přehledná mapa zájmového území, podrobná
mapa lokality vypouštění, přehled použité literatury a podkladů použitých
pro zpracování posouzení a popř. další přílohy, pokud jsou tyto přínosné
pro objasnění problematiky nebo jako podpůrný argument pro závěrečné
stanovisko. V případě, že součástí zpracování vyjádření byly i vlastní průzkumné práce (sondování, terénní měření, laboratorní analýzy a zkoušky, terénní
hydrodynamické zkoušky atp.), přiloží se i dokumentace těchto prací, pokud
si jejich rozsah nevynutí zpracovat samostatnou závěrečnou zprávu.
Názorné schéma obsahu jednotlivých základních bodů až do 3. úrovně
osnovy vyjádření uvádí tabulka 1.
Povinná detailní osnova včetně komentářů je zpracována v příloze č. 1
metodického pokynu s tím, že struktura celého vyjádření tak, jak je zpracována, je přímo použitelná jako vzor vyjádření, který lze přímo vyplňovat.
V úvodu vzoru vyjádření je deklarováno, že v případě všech relevantních
kategorií (B až E) se uvádí zdroj nebo způsob zjištění uvedených informací
(terénní měření, výpočty, databáze…), v případě konkrétních citací je třeba vždy uvést odkaz na literaturu a další podklady uvedené v příloze č. 3
samotného vyjádření.
Konkrétní body vyjádření označené znakem „*“ se vyplňují pouze
v případě, že je jejich hodnota známa nebo jejich uvedení shledáno
opodstatněným.

Související normy
Jak je již uvedeno v bodu B.3 vyjádření (Vypouštěná odpadní voda (odtok
z ČOV)), přílohy č. 3 a 4 obsahují výčet norem pro stavbu vodního díla – malé
čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel, resp. čistírny odpadních vod nad 50 ekvivalentních obyvatel. Součástí přílohy č. 3 je i tabulkové
schéma znázorňující použití částí norem EN 12566 při skladbě čisticích prvků
vodního díla. Toto schéma zobrazuje tabulka 2.

Závěr
Nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních (vsakování) může
mít opodstatnění u rozptýlené zástavby, kde není ekonomické budovat
a provozovat kanalizační systém s centrální čistírnou odpadních vod, kde
nejsou v dosahu vhodné povrchové vody, které by sloužily jako recipient
vypouštěných odpadních vod, nebo kde není vhodné odpadní vody přímo
vypouštět (např. vody s výskytem citlivých vodních organismů). Vybudování
domovní čistírny se vsakováním vyčištěných odpadních vod představuje
v takové situaci, vedle pravidelného vyvážení jímky fekálními vozy, investičně
i provozně přijatelné řešení, jehož vhodnost ovšem závisí na posouzení vlivů
na podzemní vody. Sledováním lokalit vsakování předčištěných odpadních
vod z menších obcí byla potvrzena velmi významná redukce znečištění
odpadních vod hlavními kontaminanty vlivem procesů doprovázejících
vsakování odpadních vod do horninového prostředí. Výsledky výzkumu mj.

Příklady limitujících okolností, které významně ovlivňují
vyhodnocení a závěry
V příloze č. 2 metodického pokynu jsou uvedeny limitující okolnosti, za
nichž nelze s vypouštěním odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních v posuzovaném případě vyjádřit souhlasné stanovisko, přičemž
k vyjádření zamítavého stanoviska stačí výskyt jedné z níže uvedených
okolností. Cílem této části textu bylo vytvořit souhrn známých limitujících
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Tabulka 2. Schéma znázorňující použití částí norem EN 12566
Zdroj

Jednotlivá stavba
pro bydlení
a individuální
rekreaci nebo
poskytující
služby

Přítok

Malá ČOV do 50 EO podle ČSN EN 12566
Prefabrikovaný septik (viz EN
12566-1)

Splaškové
(domovní)
odpadní vody

Septik montovaný
z prefabrikovaných dílců na
místě (viz EN 12566-4)

Odtok

Předčištěné
odpadní vody

Filtrační systém
(viz CEN 12566-5)

Balená a/nebo na místě montovaná domovní ČOV (viz EN 12566-3)
Balená a/nebo na místě
montovaná domovní ČOV (viz EN
12566-3)

Vypouštění

Filtrační systém
(viz CEN 12566-5)

Filtrační systém
(viz CEN 12566-5)

Předčištěné
odpadní vody

Vyčištěné
odpadní vody*

Zemní infiltrační
systém
(vsakovací
prvek) (viz CEN
12566-2)

Infiltrace
(vsakování)
do horninového
prostředí

* – hodnoty znečištění nesmí překročit emisní standardy „m“ stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády
Poznámka č. 1: Národní předpisy mohou stanovit i jiná uspořádání výrobků popsaných v částech norem EN 12566
Poznámka č. 2: Nesoulad mezi v tabulce uvedenými schématy a schématy v normách EN 12566 vychází z toho, že samotný septik má účinnost čištění cca 30 %, což pro zdroje do 500 EO neodpovídá emisním standardům koncentračním ani účinnostním podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz kapitola Zařízení pro individuální čištění Metodického pokynu
odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 229/2007 Sb.)

doložily, že vsakování může být za vhodných podmínek ke kvalitě povrchových vod významně šetrnější, než obvyklé přímé vypouštění odpadních vod
do vod povrchových, které je mnohem častěji povolováno a realizováno
a zákonem upřednostňováno [4].
Spojením výše uvedených poznatků a odborných zkušeností a také striktních
požadavků zákona a dalších předpisů ve věci vypouštění odpadních vod do vod
podzemních, resp. zadavatele zastoupeného odborem ochrany vod MŽP, vznikl
text, který – jak jeho tvůrci doufají – bude vhodným nástrojem jak pro formální
sjednocení obsahů jednotlivých vyjádření osob s odbornou způsobilostí, tak
pro pracovníky vodoprávních úřadů v rámci povolovacích řízení.

[14]
[15]
[16]

Poděkování
Výzkum byl realizován za finanční podpory výzkumného záměru
MZP0002071101, který byl financován Ministerstvem životního prostředí.

Obligatory content of the deliverance of a person with professional competence on waste water discharge into groundwater via rock environment
(Poláková, K.; Eckhardt, P.)

Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

Metodický návod odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k postupu
vodoprávních úřadů v souvislosti se zánikem povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových nebo podzemních.
Metodický pokyn ČAH č. 1/2008 Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zasakování
odpadních vod do půdních vrstev.
Zákon č. 211/2009 Sb., úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu a vývoje), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 41/2004 Sb., zákonem
č. 215/2004 Sb., zákonem č. 342/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 81/2006 Sb.,
zákonem č. 227/2006 Sb., zákonem č. 171/2007 Sb., zákonem č.x296/2007 Sb., zákonem
č. 124/2008 Sb. a zákonem č. 110/2009 Sb. (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací).

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
Eckhardt, P. a Poláková, K. Vliv vsakování předčištěných odpadních vod na povrchové
vody. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. 9–12, příloha
Vodního hospodářství č. 10/2010, ISSN 0322-8916.
Tomášek, M. Půdy České republiky. Praha : ČGÚ, 2000.
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č: 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady
pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
Vyhláška č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět
a vyhodnocovat geologické práce.
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky
č. 40/2008 Sb.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k nařízení vlády
č. 229/2007 Sb.

Key words
guideline – deliverance of a person with professional competence – infiltration
– contamination – groundwater – surface water – waste water – rock environment
This article summarizes information on the creation process and
content of the certified methodology named Water Protection Department of the Ministry of the Environment Guideline defining obligatory
content of the deliverance of a person with professional competence
on waste water discharge into groundwater according to the Czech
Act on Water. Its aim is to unify obligatory content of the deliverance
of a person with professional competence in hydrogeology. The purpose of this deliverance is to make a survey and to assess influence of
waste water discharge into groundwater via rock environment. This
certified methodology became one of the sources of the Guideline to
the Governmental Decree No. 416/2010 Coll. prepared by the Department of water protection of the Czech Ministry of the Environment.
Ing. Kateřina Poláková, Mgr. Pavel Eckhardt
VÚV TGM, v.v.i., Praha
Katerina_Polakova@vuv.cz
Příspěvek prošel lektorským řízením.
Článek byl uveřejněn ve VTEI, 2011, č. 5, příloze Vodního hospodářství
č. 10/2011, ve znění, které nepřihlédlo k dodatečným autorským úpravám
rukopisu. Redakce se za toto nedopatření omlouvá a uveřejňuje správnou
verzi článku.

Nová publikace VÚV

ně patří také významné sektory vodního hospodářství a zemědělství.
Na evropské úrovni se na adaptaci na změnu klimatu zaměřily dva dokumenty, tzv. Zelená kniha (2007), která je obecným materiálem, a Bílá kniha
(2009) s názvem „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému
akčnímu rámci“, která již navrhuje konkrétní postupy v rámci EU. Jejím
základem je návrh na vytvoření dvoufázového strategického rámce pro přizpůsobení se změně klimatu v EU. V počáteční fázi je plánováno vybudovat
pevnou znalostní základnu a šířit informace v rámci členských států, dalším
důležitým krokem je zhodnocení a následná integrace adaptačních opatření
do klíčových oblastí politik EU a posílení mezinárodní spolupráce v problematice adaptace. V rámci následující fáze se zhodnotí dosažené výsledky
a zváží další strategický postup. Bílá kniha se zaměřila zejména na odvětví
zemědělství, zdraví a problematiky vody, pobřeží a moří.

Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., vychází
publikace:

Možnosti zmírnění dopadů klimatické změny na povodí
Rakovnického potoka (Kašpárek, L. aj.)
Z pozorování meteorologických veličin (zejména teploty vzduchu) vyplývá, že na území České republiky dochází v několika posledních desetiletích
k významné změně klimatu. Proto je stále větší důraz kladen na hledání
efektivních možností jak její dopady eliminovat či omezit. Platí to zejména pro
odvětví, která jsou klimatem a jeho vývojem bezprostředně ovlivněna. Mezi
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Hlavním cílem Bílé knihy je zmenšení zranitelnosti lidí a ekosystémů
v důsledku změny klimatu. Hlavní očekávané výsledky jsou:
• tvorba systémů pro výměnu informací o adaptaci na změny klimatu,
• tvorba strategií a opatření pro adaptaci na změny klimatu,
• větší kapacita pro vyhodnocení zranitelnosti v důsledku změn klimatu,
• větší informovanost o adaptaci na změny klimatu a vzdělávání v této
oblasti.
V rámci České republiky byl vzestup teploty vzduchu, který se již projevil na
celém jejím území, z hlediska hydrologické bilance na většině území doprovázen mírným zvětšením srážek, které postačily dotovat zvýšený výpar, a odtok
z povodí se tak nezmenšoval. Na území Středočeského kraje však srážky spíše
klesaly. Ze 12 let z období 1998–2009 byly jen ve dvou letech roční úhrny nad
normálem. Ve většině let oblast s podprůměrnými srážkami zasahuje i část
Ústeckého kraje, zejména dolní část povodí Ohře. Jedná se o území charakterizované nejmenšími dlouhodobými úhrny srážek v Čechách. Výsledky
z vodoměrných pozorování na povodích ležících v této oblasti pak ukazují
výrazně klesající trend průtoků až do hodnot blízkých nule.
Jedním z takových případů je povodí Rakovnického potoka, kde při posudku zabezpečení bilančního stavu (v daném profilu Rakovník jde o zachování
minimálního průtoku) je již současný stav charakterizován jako pasivní, tj.
nevyhovující požadavkům ČSN 75 2405. Na nepříznivý stav hydrologické
bilance, která se v povodí Rakovnického potoka projevuje nejen v odtokových
poměrech, ale i nedosahováním optimálních výnosů zemědělských plodin
v důsledku sucha, upozornila představitele Ministerstva zemědělství ČR
a následně i VÚV TGM, v.v.i., Zemědělská agentura Rakovník.
Jako reakci na uvedené skutečnosti jsme navrhli pro povodí Rakovnického
potoka (jako pilotní případ) provést výzkum, spočívající v analýze vývoje klimatických a hydrologických poměrů v rozsahu celého povodí, v odhadu jejich
vývoje pro nejbližší desetiletí a v návrhu opatření pro zlepšení nepříznivé
vodní bilance. V soutěži Programu výzkumu v agrárním sektoru s počátkem
řešení v roce 2009, který vypsala Národní agentura pro zemědělský výzkum,
projekt Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením
akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka (pilotní projekt) uspěl.
Projekt byl řešen v letech 2009–2011, na řešení se podílel Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., (koordinátor) a Česká zemědělská univerzita v Praze. Spolupracovali i pracovníci Českého hydrometeorologického
ústavu, který také poskytl meteorologická a hydrologická data. Předkládaná
publikace shrnuje získané poznatky z celé doby řešení, tj. ve stručnější formě
i ty, které jsou obsahem periodických zpráv za roky 2009 a 2010. Výsledky
projektu přispívají na regionální úrovni k řešení bodu „tvorba strategií a opatření pro adaptaci na změny klimatu“ uvedeného v Bílé knize.
Získané poznatky a zkušenosti byly využity jako podklad k sestavení
metodiky pro tvorbu opatření směřujících primárně ke zvýšení akumulační

schopnosti povodí a zabezpečujících požadavky na užívání vody. Metodika
je uvedena v kapitole 2, kromě možnosti zvýšení akumulace vody se zabývá i dalšími aspekty, které souvisejí se zlepšením hydrologických poměrů
a vodohospodářské bilance povodí.
Pilotní studie Rakovnického potoka je obsahem kapitoly 3. Zahrnuje
komplexní popis povodí, analýzu trendů meteorologických a hydrologických
veličin a odhad jejich dalšího vývoje, zpřesnění znalostí o plošné a časové
proměnlivosti hydrologických veličin, analýzu příčin současných dopadů
klimatické změny, zpřesnění znalostí o extrémních povodních a posouzení
různých typů adaptačních opatření (agrotechnické změny v povodí, akumulační nádrže, převody vody). Na základě posouzení jejich účinnosti pro
zvětšení akumulační i retenční schopnosti byly podrobněji navrženy varianty akumulačních nádrží i agrotechnické úpravy v povodí. Jejich návrh je
zpracován jako samostatný mapový materiál. Vzhledem k tomu, že v povodí
Rakovnického potoka jsou využívány převážně podzemní vody, byla velká
pozornost věnována zpřesnění znalostí o prostorovém i časovém rozložení
hladiny podzemní vody, zpřesnění odhadů přírodních zásob podzemní
vody i vztahům podzemní vody a průtoků říční sítí. V závěru studie jsou
stručně shrnuty základní výsledky výzkumu a doporučena prioritní adaptační opatření.
Z oboru hydrologie jsou ve VÚV TGM, v.v.i., k dispozici také další publikace,
které lze objednat v redakci:
Katastrofální povodeň v ČR v srpnu 2002. VÚV, 2005, ISBN 80-7212-350-3.
Jarní povodeň 2006 v České republice. VÚV, 2006, ISBN 80-85900-61-0,
též v anglické verzi.
Influence of large reservoirs in the Elbe River basin. VÚV, 2006, ISBN
80-85900-60-2.
Climate Change and Water Regime in the CR (sborník). VÚV, 2006, ISBN
80-85900-63-7.
Vodní zdroje vnitrosudetské pánve. Výsledky česko-polské spolupráce
při monitoringu a modelování (1975–2004). VÚV 2006, ISBN 80-85900-58-0,
též v angličtině.
Teploty vody v tocích ČR. VÚV, 2009, ISBN 978-80-85900-91-0.
Vodní bilance v podmínkách klimatické změny v povodí horní Metuje.
VÚV 2009, ISBN 978-80-85900-94-1.
Současné cíle a výsledky aplikovaného hydrologického výzkumu. Mimořádné číslo VTEI II/2010, příloha Vodního hospodářství č. 11/2010.
Aktuální výsledky současného hydrologického výzkumu. Mimořádné
číslo VTEI III/2011, příloha Vodního hospodářství č. 11/2011.
Redakce
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20. 3. Výsledky a závěry projektu VaV SP/2f2/98/07 – Výzkum v oblasti odpadů
jako náhrady primárních surovinových zdrojů • VÚV TGM Ostrava3)
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Brno-Královo Pole, Mojmírovo nám. 16 – zasedací mistnost; 13:00 hod.
3)
Ostrava, Macharova 5 – zasedací místnost; 10:00 hod.
1)

24. 5. Významné výsledky výzkumného záměru o hospodaření s odpady
z let 2005–11 • VÚV TGM Praha1)

2)
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Šedé vody – možnosti
využití jejich energetického
potenciálu a způsoby jejich
čištění a znovuvyužití
Adam Bartoník, Marek Holba, Jakub Vrána,
Monika Ošlejšková, Karel Plotěný

komunálních vodách je poměr CHSK/BSK5 obvykle okolo 2 : 1). Tento
nepříznivý poměr platí zejména pro odtoky ze sprch, kde se používají
mýdla a šampony. Co se týká pH (u komunálních vod 7–8) šedých
vod, tak zejména vody z praní jsou zásadité (pH = 9–10), oproti tomu
vody z klasických kuchyní jsou spíše kyselejší. Teplota šedých vod
z oblasti van, sprch a praček kolísá mezi 18 a 38 oC, neboť pro hygienické účely je používána teplá voda. Vyšší teplota napomáhá rozvoji
mikroorganismů. Koncentrace nerozpuštěných látek a měření zákalu
specifikuje přítomnost koloidních látek. Zejména koloidy a plovoucí
látky (zbytky jídla, vlasy a vlákna, písek) mohou být příčinou problémů při úpravě šedých vod.

Klíčová slova
šedá voda – bílá voda – recyklace vody – energetické úspory – energetické využití

Souhrn

Šedou vodou nazýváme odpadní vody neobsahující fekálie a moč,
které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu je
možné po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro
splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad. Zajímavé se jeví
také znovuvyužití tepelné energie obsažené v šedých vodách.
u

Úvod
Pojem šedých vod začal být v minulosti častěji skloňován především ve spojení s decentralizovaným čištěním odpadních vod, kdy
separací odpadní vody u zdroje můžeme docílit značných ekonomických úspor. Koncepty decentralizovaného čištění a maximálního
Obr. 1. Průměrná spotřeba vody v domácnosti [3]
znovuvyužití surovin z odpadní vody se zabývají velké mezinárodní
projekty, např. DESAR (z anglického DEcentralized SAnitation and Reuse), SuSanA (SusTab. 1. Produkce šedé vody ve vybraných evropských zemích
tainable Sanitation Alliance), ROSA (Resource Oriented SAnitation) nebo SWITCH.
Kuchyně
Tělesná
Sprchy
Země x l/(EO·d)
Umyvadla
Úklid
Celkem
a myčky
hygiena
a vany
Tento způsob znovuvyužití odpadních vod
se soustřeďuje především na separaci odpadní
Velká Británie
13
17
13
28
–
–
vody u zdroje tak, aby bylo maximalizováno
Malta
15
16
9
25
–
–
využití přítomných nutrientů a energie a bylo
USA
–
–
19
13
–
–
dosaženo maximální možné míry recyklace
USA
14
41
– 2)
38
–
–
odpadní vody. Komunální odpadní voda se
USA
14
28
8
32
–
–
pak rozčleňuje na černou vodu (což je mix
USA
13
38
–2)
47
–
–
žluté vody – naředěná moč a hnědé vody
2)
Nizozemí
9
23
–
40
3
74
– exkrementy), šedou vodu (voda z umyvaDánsko
25
10
–2)
50
–
–
del, praček, van, sprch a dřezů) a z hlediska
Německo
8
16
8
40
3
75
recyklace je zajímavá i voda dešťová.

Definice a složení šedé vody
Šedá voda dostala svoje pojmenování
podle nezaměnitelného zbarvení a zahrnuje
splaškové odpadní vody neobsahující fekálie
a moč, které odtékají z umyvadel, praček,
van, sprch, dřezů apod. [3, 4] Recyklovanou
šedou vodu (zejména z koupele) je možné po
úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílá
voda) např. pro splachování záchodů, pisoárů
a zalévání zahrad.
Z grafu na obr. 1 je patrné, že produkce
šedé vody tvoří více než 50 % celkové produkce odpadní vody v domácnosti. Množství
vyprodukovaných šedých vod ve vybraných
zemích kolísá mezi 57 a 75 l/EO·d a přehledně
je znázorňuje tabulka 1.
Zvýšená produkce šedých vod je zejména
v hotelech, bazénech, saunách, restauracích
a podobných zařízeních. Spotřeba vody ve
tříhvězdičkovém hotelu je kolem 150 l/(EO·d),
v pětihvězdičkovém pak 1000 l/(EO·d). Rozsah je dán vybavením hotelu, zejména ho
ovlivňuje přítomnost wellness centra, sauny,
bazénu a způsobu udržování kuchyně [22].
Z hlediska chemického složení (viz tab. 2)
je poměr mezi CHSK a BSK5 zpravidla 4 : 1,
což ukazuje na vyšší podíl obtížněji rozložitelných organických látek (v klasických
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Tab. 2. Fyzikálně-chemické vlastnosti šedých vod podle jednotlivých kategorií
Fyzikálně-chemické
Jednotka
Pračky
parametry
pH
[-]
9,3–1011
Teplota
[oC]
28–3211
Barva
[Pt/C]
50–7011
Zákal
[NTU]
14–29611,35,39
Plovoucí látky
[mg/l]
79–28011,18,39
Rozpuštěné látky
[mg/l]
–
Vodivost
[S/m]
190–140011
Alkalita (jako CaCO3)
[mg/l]
83–20011
Tvrdost (jako CaCO3)
[mg/l]
BSK5
[mg/l]
48–68211,39
CHSK
[mg/l]
37518
TOC
[mg/l]
100–28039
SO42[mg/l]
–
Cl[mg/l]
9–8811
Oleje a tuky
[mg/l]
8,0–3511

Vany, sprchy,
umyvadla
5–8,65,11,15,21,35,36
18–3815,36
60–10011
20–3705,11,21,35
7–12011,15,18
126–5992,5
82–22 00011,15,36
24–1365,11
18–525
19–20011,15,21
64–8 00018,21,29
15–2255
12–4035
3,1–8811,15,35
37–9711,15

Kuchyně
a myčky
6,3–7,438
–
–
–
134–1 30018,38
–
–
20–34038
–
669–7568
26–1 60018,38
–
–
–
–

Neseparovaná
šedá voda
6,1–8,410,14,30
–
–
–
–
–
360–52010
–
–
41–19410,29
495–62314,29,30
–
39,8–88,510
16,3–33,410
–
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Co se týká nutrientů (viz tab. 3), tak dusík
se v šedých vodách vyskytuje především jako
organicky vázaný (např. v bílkovinách). Koncentrace amoniakálního, resp. oxidovaných forem
dusíku (dusitany, dusičnany) jsou v porovnání
s koncentrací organického dusíku zanedbatelné.
Množství fosforu pak závisí na způsobu života
obyvatelstva produkujícího šedou vodu a používání detergentů. Nejvíce fosforu je v mycích
přípravcích do myček na nádobí, což je zahrnuto v kategorii šedých vod z praček. Nicméně
vysoké koncentrace fosforu by v této skupině už
měly být minulostí, neboť v řadě zemí (a Česká
republika není výjimkou) je již použití fosfátových přípravků zakázáno nebo omezeno.
Mikrobiologické zatížení (viz tab. 4) může
pocházet z mytí rukou, moči při sprchování
(zejména u dětí) a ze zpracování potravin. Průzkumy ukazují, že z mytí rukou a sprch mohou
být krátkodobě vyšší koncentrace než z praní.
Pro parametr E. coli je rozdíl jednoho řádu, pro
koliformní bakterie je pak ve dvou řádech. Velmi
zatížené mohou být občas také vody z kuchyní,
ze zpracování potravin, ale v literatuře jsou pro
tyto vody jen ojedinělá měření.
V šedých vodách se nacházejí jen nepatrné
koncentrace těžkých kovů a kovů jako železa,
stejně jako hořčíku a vápníku. Obvykle jsou
koncentrace pod hranicí požadovanou pro
pitné vody.

Tab. 3. Koncentrace vybraných živin v šedých vodách
Nutrienty
[mg/L]
N-NH4

Pračky

Sprchy, vany, umývadla

Kuchyně, myčky
nádobí

Neseparované šedé
vody

<0,1–3,4711,18,35,39

<0,1–2511,18,35,36

0,2–2318,38

–

–

–

N-NO2

0,1–0,31

N-NO3

0,4–0,639

P-PO4

4–32

Ncelk

6–2118,39

Pcelk

<0,05–0,2

11

11

0–4,935

–

0,34–35

8,39

0,06–57

11,18,39

–

0,4–14

8,21,36

0,6–7,414,29

8,38

0,6–46,415,18,35

13–6018

0,11–2,2

3,1–10

11,15,18

8–1129,30
3,3–1114,29,30
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Tab. 4. Mikrobiologické zatížení šedých vod
Mikrobiologické parametry [KTJ/100ml]

Pračky

Sprchy, vany,
umývadla

Kuchyně,
myčky nádobí

Neseparované
šedé vody

Fekální koliformy

101–104, [11,15,35,39]

101–106, [11,15,35,39]

–

102–106, [10]

Celkové koliformy

101–108, [11,35,39]

101–109, [5,11,15,21,35,39]

E.coli

10 –10 ,
1

Streptokoky

6 [18]

101–107, [11,15,18,35,39]

–

10 –10 ,
1

105–108, [10,14]

10 –10 ,

7 [15,18,21]

5

101–106, [11,15,18,39]

8 [18]

103–108, [18]

101–102, [10]
102, [10]

Celkový počet kolonií

–

–

–

Pseudomonas aeruginosa

–

n.n. – 103, [5,15]

–

102–105, [10]

Salmonella

n.n.[11]

n.n.[11,15]

–

–

Cryptosporidium

n.n.[11]

n.n.[11]

–

n.n.[10]

Giardia

n.n.[11]

n.n.[11]

–

–

10 –10 ,
2

8 [5,35]

Čištění a recyklace šedých vod
Z tab. 1–4 je zřejmé, že pro šedé vody je
specifické zejména kolísání hodnot spojené
s rozličným životním stylem. Zevrubná analýza nám ale odhalí, že nejméně zatížené jsou
vody ze sprch a mytí, a oproti tomu šedé vody
z kuchyní jsou díky vyšším obsahům organických zbytků a nerozpuštěných látek hodně
zatížené. Z těchto poznatků se pak dá vycházet a šedou vodu dělit na vhodnou a podmíněně použitelnou pro recyklaci. Použitelná
je tedy voda z oblastí umyvadel, van a sprch
a podmíněně použitelná kuchyňská a z myček
na nádobí [32]. V České republice podrobnější
předpis pro využití šedých vod chybí. Prozatím lze využít zahraničních předpisů, např.
britskou normu BS 8525-1 [3], kde jsou vedle
technických požadavků uvedeny i požadavky
na ukazatele jakosti provozní (bílé) vody týkající se zdravotních rizik, viz tab. 5.
Legislativní nároky na recyklovanou šedou
vodu v zemích, kde je šedá voda již začleněna
v legislativě, jsou shrnuty v tab. 6.

Čištění šedých vod
Technologie čištění šedých vod je prováděna od jednoduchých dvoustupňových procesů
(hrubá filtrace a dezinfekce) až po sofistikované fyzikální, fyzikálně-chemické a biologické procesy. Jednoduché dvoustupňové
technologie sestávají zpravidla z nerezového
síta a dezinfekce pomocí sloučenin obsahujících chlór nebo UV záření (tam, kde je nízká
koncentrace nerozpuštěných látek). Riziková
je především dezinfekce, protože hrozí při
aplikaci sloučenin obsahujících chlór (vyjma
ClO2) vznik chlorovaných uhlovodíků nebo
chloraminu. Povaha šedých vod, především
její zákal, zamezuje zpravidla aplikaci UV
záření. Dalším problémem je při vyšší koncentraci surfaktantů (řádově nad 3 mg/l) i vznik
nežádoucích pachů [21].
Klasické fyzikální procesy oproti tomu
zvládají píková zatížení bakteriocidních látek
(např. bělících činidel), které mohou výrazně
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Tab. 5. Orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování provozní (bílé) vody podle BS
8525-1 [3] a rozdíl v hodnotách pro činnosti, kde vzniká aerosol a kde aerosol nevzniká

Parametr x
[KTJ/100 mL]

Escherichia coli
Střevní enterokoky
Legionella pneumophila
Koliformní bakterie

Aplikace
postřikem
Tlakové mytí,
zahradní
rozstřikovač
a mytí vozidel
Nezjištěno
Nezjištěno
10
10

Aplikace bez postřiku

Splachování WC

Zavlažování
zahrad A)

Praní

250
100
–
1000

250
100
–
1000

Nezjištěno
Nezjištěno
–
10

A) Pokud by voda byla použita v zelinářských zahradách, měly by být informace o úpravě těchto
plodin před použitím poskytnuty odběratelům (doporučení pro vaření, loupání o důkladném omytí
v pitné vodě [42]

Tab. 6. Legislativní nároky na kvalitu recyklované šedé vody ve vybraných zemích
Parametr
BSK5
NL
Zákal
Celkové koliformy
E.coli
Fekální koliformy
Fekální streptokoky
Pseudomonas
aeruginosa
Intestinální
enterokoky
Volný chlór
Sensorika
Nasycení kyslíkem
Průhlednost
při 254 nm

Kanada[9]

WHO[42]

Velká
Británie[3]
–
–
–

jednotka

Austrálie[1]

Německo[37]

[mg/l]
[mg/l]
[NTU]

< 10 (BSK5)
< 10
–

< 5 (BSK7)
–
–

[KTJ/100 ml]

< 10

< 100

0

–

1000

[KTJ/100 ml]

–

–

0

–

250

[KTJ/100 ml]

–

< 1000

–

< 10

–

[KTJ/100 ml]

–

< 1000

–

–

–

[KTJ/ml]

–

<1

–

–

–

[KTJ/100 ml]

–

–

–

–

100

[mg/l]

0,5–2,0

> 0,5

–

–

[-]

–

–
bezbarvý,
průzračný,
bez zápachu

–

–

–

[%]

–

> 50

–

–

–

[%]

–

> 50

–

–

–

< 10 (BSK5) < 10 (BSK5)
< 10
< 10
<2
–
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ovlivnit následné biologické procesy a přitom
produkovat vyčištěnou vodu té nejlepší kvality. Mezi tyto procesy patří filtrace (náplňové
filtry, běžné filtrační lože, pískové filtry) anebo
asi nejčastěji používaná membránová filtrace,
které ovšem musí být vybaveny odpovídajícím předčištěním, aby nedocházelo k častému
zanášení těchto filtrů. Fyzikální procesy si
ovšem nejsou schopny poradit s organickou
frakcí odpadních vod, a proto jsou zpravidla
doplňovány koagulací, adsorpcí, procesy
iontové výměny [31] nebo ozonizací.
Biologické procesy zpravidla doprovázejí
membránové čištění. Nejčastěji se vedle
klasických aktivačních procesů používají biofiltry. Kombinací biologických procesů s fyzikálními jsme zpravidla schopni dosáhnout
i těch nejpřísnějších limitů na recyklovanou
vyčištěnou šedou vodu.

Tab. 7. Potřeba provozní vody pro různá využití v budově
Způsob využití provozní vody
Záchody v domácnosti
Záchody v administrativní budově
Záchody ve škole
Pračka v domácnosti
Zalévání zahrady

Potřeba provozní vody
Úsporná zařízení
Neúsporná zařízení
24 l/(osoba.den)
45 l/(osoba.den)
12 l/(osoba.den)
22 l/(osoba.den)
6 l/(osoba.den)
12 l/(osoba.den)
12 l/(osoba.den)
20 l/(osoba.den)
cca 1 l/m2 (na plochu celé zahrady, i když se zalévá jen její část)

Recyklace šedých vod
Provozní voda se obvykle používá ke
splachování záchodů, zalévání zahrad, popř.
praní. Potřeba vody pro splachování záchodů
činí v domácnosti cca 30 % a v komerčních
budovách až 60 %. Potřeba provozní vody pro
různá použití v různých budovách je uvedena
v tab. 7 a obr. 2.

Recyklace šedých vod pro zalévání

Obr. 2. Spotřeba provozní vody ve výrobní hale ve dvousměnném provozu (splachování
a provozní voda) [32]

Recyklace šedých vod za účelem zavlažování je v České republice řízena podle ČSN
757143. Jak je patrné z tab. 1–4, šedé vody obsahují rozličné hladiny
koncentrací nerozpuštěných látek, solí, organických látek, nutrientů
a patogenů, které všechny vznikají zejména při praní prádla s využitím
detergentů. Detergenty obsahují velké množství chemických sloučenin,
jako např. surfaktanty, bělící činidla, aditiva nebo pomocné prostředky.
Z hlediska efektivní aplikace šedých vod na půdu je nutná přítomnost
některých solí, zejména obsahujících nutrienty, a ještě lépe v nějakém
vhodném poměru, abychom se vyhnuli nepříznivým či dokonce toxickým účinkům na rostliny. Reálné složení šedých vod může významně
negativně ovlivnit vlastnosti půd, pokud obsahuje vyšší koncentrace
bóru, sodíku, zinku, hliníku a pH je vyšší než 9 [25].

Recyklace šedých vod v budovách

Způsoby recyklace tepla z šedých vod
Teplota šedé vody je různá a závislá na mnoha faktorech, jako je
návštěvnost zařízení, směnovitost provozu atd. Proto se jeví jako
nejvhodnější individuální posouzení každého objektu. Logické je, že
ekonomičnost bude lepší tam, kde je vyšší produkce odpadních vod
i potřeba a kde se vypouští voda s vyšší teplotou. Recyklace tepla ze
šedých vod je jedním ze způsobů jak snížit náklady na ohřev TUV (teplé
užitkové vody), provozní teplé vody, popřípadě na vytápění objektu.

Používané metody

Odebírání tepla z odpadní vody můžeme provádět buď lokálně,
nebo centrálně [13]. O volbě, kterou metodu použít, rozhoduje průtok

Po stránce ekonomické je zřejmé, že největších ekonomických efektů
se dosáhne použitím systémů se současným využitím srážkových vod
a šedých vod a u budov s velkou možnou spotřebou bílých vod, viz
obr. 3. Různé kombinace je třeba zvážit s ohledem na místní podmínky
a cenu nakupované vody.

Vnitřní kanalizace pro odvádění šedých vod

Pro vnitřní kanalizaci platí ČSN EN 12056 (pro kanalizaci uvnitř
budov) a ČSN 756760 (pro kanalizaci v rámci nemovitosti, tedy i vně
budov). V ČSN EN 12056-2 je na oddělení šedé a černé vody pamatováno v systému vnitřní kanalizace č. IV. Tento systém předpokládá
použití dvou splaškových odpadních potrubí, kdy jedno odpadní
potrubí odvádí černou vodu ze záchodových mís a pisoárů a druhé
odpadní potrubí odvádí šedou vodu ze všech ostatních zařizovacích
předmětů. Vnitřní kanalizace pro odvádění šedých vod i přebytečné
vody z jímky musí být odvětrána. Rovněž všechny jímky (nádrže)
musí být odvětrány [41].

Vnitřní vodovod provozní vody

Provozní voda, která vznikla úpravou šedé vody, se nazývá voda bílá.
Jedná se o vodu nepitnou. Vodovod provozní vody slouží k rozvodu této
vody k výtokovým armaturám a splachovačům a navrhuje se, provádí
a zkouší podle ČSN EN 806 a ČSN 73 6660. Důležité je označení potrubí
a armatur, zejména výtokových, určených pro provozní (nepitnou)
vodu, na což upozorňuje ČSN EN 806-4. V ČSN EN 806-2 jsou uvedeny
zásady pro toto označení a symbol pro nepitnou vodu. Místa použití
systému šedých vod by měla být jasně označena nápisem „Nepitná
voda“ nebo zákazovou značkou (viz obr. 4) tak, aby uživatelé a personál
údržby si byli vědomi, že zde není pitná voda [41].
Potrubí pro rozvod provozní vody nesmí být přímo spojováno s potrubím pitné vody. Při řešení doplňování systému využití šedé vody pitnou
vodou je třeba vodovod pitné vody chránit proti možnému zpětnému
průtoku nepitné (provozní) vody podle ČSN EN 1717.
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Obr. 3. Schéma společného využití srážkových a vyčištěných šedých
vod (BS 8525-1)[3]
Části systému šedé vody: 1 – Jednotka na úpravu šedé vody, 2 – Kanalizační
potrubí šedé vody z koupelny k úpravě, 3 – Potrubí odvádějící vodu z úpravny do akumulační nádrže, 4 – Zpětná armatura, 5 – Obtok, 6 – Volný odtok,
7 – Záložní zásobování vodou s elektromagnetickým ventilem.
Části systému dešťové vody: 8 – Střešní žlab, 9 – Přepínání vody do vsakovacího zařízení/dešťové kanalizace (pokud je akumulační nádrž plná), 10 – Filtr
v přístupné komoře.
Společné části: 11 – Akumulační nádrž, 12 – Volitelná zápachová uzávěrka na
odtoku, 13 – Přepad, 14 – Zpětná armatura a zábrana proti škůdcům, 15 – Uklidněný přítok, 16 – Čidlo/plovákový spínač, 17 – Ponořené čerpadlo s plovoucím
sacím košem, 18 – Zařizovací předměty s nepitnou vodou, např. WC, pračka,
19 – Odtokový ventil na hadici pro zálivku, 20 – Kontrolní jednotka s ochranou
čerpadel proti chodu nasucho, 21 – Potrubí rozvádějící dešťovou a upravenou
šedou vodu, 22 – Kanalizace.
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odpadní vody. Pro menší aplikace a rodinné domy je investičně zajímavější lokální rekuperace tepla, která reaguje na aktuální spotřebu.
U větších aplikací je možno odpadní vodu akumulovat, odebrat z ní
potřebné teplo a až poté jí vypustit do stokové sítě nebo na čistírnu
odpadních vod.

dalším dočištěním (UV, pokročilé oxidační procesy, biologie) dle
předpokládaného recyklačního scénáře (nejčastěji zavlažování nebo
znovuvyužití v budovách);
•	����������������������������������������������������������������
ekonomická recyklace jak pro malé domácnosti, tak pro velké kancelářské budovy, ale především pro různé hotely, sauny, wellness

Lokální systémy

Lokální systémy rekuperace tepla jsou založeny na principu odebírání tepla z odtékající vody, která předehřívá studenou vodu do sprch
nebo jiných aplikací. Existují opět dva druhy aplikací, a to:
• předehřev studené vody pro okamžitou spotřebu,
• předehřev studené vody do zásobníku TUV.
Obě řešení odebírání tepla jsou vhodná pro rodinné domy a menší
provozy.

Předehřev studené vody pro okamžitou spotřebu (obr. 5)

Výhodou tohoto zapojení je, že předehříváme vodu vždy, když je
spotřeba. Časová prodleva, od které je předehřátá voda k dispozici,
je závislá na délce potrubí a umístění tepelného výměníku. Teplota
předehřáté vody se pohybuje kolem 20 °C. Tuto vodu lze přímo napojit
do okruhu sprch nebo umyvadel. Toto opatření má za následek snížení
spotřeby teplé užitkové vody. Ve směšovací baterii tak smícháváme
menší podíl teplé vody s větším podílem předehřáté vody. Tento
systém má větší účinnost než předehřátí vody do zásobníku TUV,
protože je umístěn blíže směšovací baterii, a tím se dá předpokládat,
že nedochází k tak k velkým ztrátám (viz tab. 8 a 9).

Obr. 4. Symbol pro nepitnou vodu (ČSN EN 806-2)

Předehřev studené vody do zásobníku teplé užitkové vody

Druhou možností je předehřátou vodu vést do zásobníku teplé
užitkové vody, kde se pak dohřívá na příslušnou požadovanou teplotu. Tady se dá s výhodou použít stratifikace vody do zásobníku, to
znamená teplo odvádět do místa ve výměníku, které má příslušnou
teplotu (stratifikace teploty).

Centrální systémy

Centrální systémy jsou vhodné pro větší objekty, které produkují
větší množství šedých vod. U těchto aplikací, kde je odběr vody
kolísavý, se voda shromažďuje v akumulační jímce, která slouží jako
zdroj tepla pro primární okruh tepelného čerpadla. Velkou výhodou
tohoto uspořádání je velice jednoduchá konstrukce tepelného výměníku, který je možno řešit plastovými trubkami nebo hadicemi – nízké
investiční náklady. Úskalím tohoto řešení je, že nemůžeme vodu
ochladit pod bod mrazu. Pokud bychom nechali tepelné čerpadlo
odebírat teplo z šedé vody bez kontroly teploty, tak se může stát, že
jímka zamrzne. Teplo z jímky se tedy odebírá jen při požadovaném
průtoku a při požadované „cílové“ teplotě. Při překročení limitní
teploty musíme tepelnému čerpadlu umožnit odebírat teplo z jiného
zdroje, popřípadě kombinovat tepelné čerpadlo s jiným zdrojem tepla.
Při použití tepelného čerpadla je možno dodávat i teplo do rozvodné
sítě teplovodního vytápění. Nespornou výhodou je možnost chlazení
pomocí tepelného čerpadla v letních měsících. Dnešní tepelná čerpadla mají již v běžné výbavě i chladící režim.
Spojením recyklace šedých vod, jejich čištění a maximálního využití jejich energetického potenciálu v domácnostech může vzniknout
technologické schéma znázorněné na obr. 6. Tento systém předpokládá mechanické předčištění šedých vod pomocí jemného síta a jejich
akumulaci v zásobní nádrži. Tato zásobní nádrž je vybavena tepelným
čerpadlem, které předává energii do zásobníku teplé užitkové vody.
Mechanicky předčištěná šedá voda se poté přečerpává do reaktoru
s vestavěným membránovým modulem. Pokud je nízká produkce
šedé vody, tak je zde zaveden bezpečnostní
přívod pitné vody, aby nedošlo k selhání
systému. Šedá voda je vyčištěna pomocí
membrán a permeát je přečerpáván do akumulační nádrže vyčištěné vody. Permeát je
posléze hygienicky dozabezpečen pomocí
UV lampy a vyčištěná šedá voda může být
recyklována.

Obr. 5. Možné zapojení lokálního systému předehřevu vody pro
okamžitou spotřebu
Tab. 8. Vstupní informace pro kalkulaci
Popis
Spotřeba teplé vody (40 °C)
Teplota studené vody zima
Teplota studené vody léto
Teplota teplé vody
Teplota předehřáté vody
Spotřeba tepla na ohřev vody (10 °C)
Spotřeba tepla na ohřev předehřáté vody (20 °C)
Rozdíl

0,328
5
15
55
20
8 100
6 285
1 815

Jednotka
m3/d
°C
°C
°C
°C
kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok

Tab. 9. Kalkulace úspor při použití předehřevu studené vody
Způsob ohřevu
vody
Elektřina
Plyn
Tepelné čerpadlo

Bez předehřevu
Kč/rok
17 479
14 732
7 661

S předehřevem
Kč/rok
13 870
12 128
6 543

Rozdíl
Kč/rok
3 609
2 604
1 118

Závěr
Maximální ekonomické zhodnocení znovuvyužití a recyklace šedých vod zahrnuje jejich
recyklaci a energetické využití. Recyklace
nutrientů se nejeví jako příliš ekonomická,
kvůli nízkým koncentracím dusíku a fosforu.
Ze způsobů nakládání se šedými vodami se
jeví jako nejzajímavější:
•	�����������������������������������������
jejich recyklace spojená s čištěním (nejčastěji v membránovém reaktoru) a příp.
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Obr. 6. Schéma uspořádání zařízení na čištění šedých vod a získávání tepla z nich
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centra a restaurace, leckdy spojená i s recyklací tepla;
• existence systémů společné recyklace šedých a srážkových vod
a potažmo i rekuperace tepla;
• lokální systémy odběru zbytkového tepla jsou vhodnější pro rodinné
domy, kde je průtok vody menší, a zároveň investice jsou daleko
menší než u centrálních systémů. Je to dáno jednoduchou konstrukcí těchto výměníků. U novostaveb je zabudování těchto výměníků
velice jednoduché i investičně zajímavější. U rekonstrukcí je nutno počítat s většími investičními náklady. Při návrhu používáme
počítačové modelování (CFD – Computational Fluid Dynamics),
u kterého je možno dostatečně vyladit tvar a ideální velikost teplosměnné plochy, tak i proudění ve výměníku, pro minimalizaci
tlakových ztrát;
• centrální systémy odběru zbytkového tepla ze šedých vod jsou
investičně náročnější. Teploty, kterých lze dosáhnout, jsou však
daleko vyšší a hodí se i pro provozní aplikace, jako jsou prádelny,
bazény atd. Návrhy nádrží a výměníků jsou prováděny opět pomocí
počítačového modelování, a to především kvůli minimalizaci investičních nákladů a co největší účinnosti systému.
Poděkování: Článek vznikl díky podpoře z projektu „Využití šedé
a dešťové vody v budovách“, registrovaným pod číslem TA01020311
a financovaným Technologickou agenturou České republiky (TAČR).
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Souhrn

Koncepce opětovného využití odpadních vod a dešťových vod
v budovách nabývá v poslední době většího významu. Jsou země,
kde je využití šedých vod v některých budovách již přímo nařízeno.
Tyto trendy jsou postupně zaváděny i v EU. Nutností se tyto systémy stávají v jižní Evropě, neboť se v řadě oblastí začíná projevovat
nedostatek pitné vody a tyto systémy jsou levnější než úprava
mořské vody. Objevují se i v projektech administrativních budov
a hotelů ve střední Evropě. V ČR chybí zkušenosti a podklady pro
navrhování. Článek reprezentuje projekt TAČR č. TA01020311
s názvem: Využití šedé a dešťové vody v budovách. Tento projekt
je řešen VUT v Brně a firmou ASIO, spol. s r. o., v rámci programu ALFA Technologické agentury České republiky v letech 2011
až 2013.
u

Úvod
Snížená kvalita a vydatnost vod povrchových a podzemních, způsobená suchem a měnícími se klimatickými podmínkami, vede ke
koncepci opětovného využití odpadních a dešťových vod již v místě
vzniku, tedy v budovách. Tato koncepce založená na využití alternativního zdroje vody by nemusela vykazovat tak přísné parametry vody
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Greywater is the leftover water from baths, showers, hand basins
and washing machines only, what implies that it is free of faeces and
urine. Greywater can be recycled as processing water (whitewater)
for toilet and/or urinal flushing or landscape irrigation. Energy
recovery from greywater looks also very promising.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
pitné. Jsou země, kde je využití šedých vod v některých objektech již
přímo nařízeno (např. v Japonsku pro splachování WC). Tyto trendy
jsou postupně zaváděny i v EU. Nutností se tyto systémy stávají v jižní
Evropě a na Blízkém východě, neboť se v řadě oblastí začíná projevovat nedostatek pitné vody a tyto systémy jsou levnější než samotná
úprava mořské vody. Objevují se i v projektech administrativních
budov a hotelů ve střední Evropě. V ČR prozatím chybí zkušenosti
a podklady pro navrhování.

Představení projektu
Předložený článek reprezentuje projekt TAČR č. TA01020311
s názvem „Využití šedé a dešťové vody v budovách“. Tento projekt je
řešen Vysokým učením technickým v Brně a firmou ASIO, spol. s r o.,
v rámci programu ALFA Technologické agentury České republiky
v letech 2011 až 2013. Činnost v rámci tohoto projektu bude prezentována v několika oblastech:
• připravit technologii úpravy a následného využití šedých a dešťových vod pro praktické uvedení na trh;
• zhodnotit, jaký je optimální rozsah recyklace vod v jednotlivých
typech budov a stanovit rozsah hygienického zabezpečení (doporučeného technologického vybavení) pro různé typy využití;
• stanovit technické podmínky pro použití šedých vod;
• ověřit funkčnost prototypu;
• propagace výsledků projektu.
Projekt je řešen v úzké spolupráci s koncovými uživateli, kterým by
měl finální produkt sloužit [4].

Struktura projektu
Celý projekt je rozdělen do tří tzv. pracovních balíčků (work package
– WP). Projekt TAČR SEDAVODA je organizován do následujících
základních výzkumných WP:

WP 1 Prototyp – návrh a ověření

Úkolem tohoto WP je návrh a odzkoušení prototypu zařízení určeného na recyklaci šedých vod. Předpokládá se návrh dvou variant
a výroba jednoho prototypu s možností modifikace zejména pro oblast
hygienického zabezpečení a z hlediska uspokojení nároků na různé
požadavky na stupeň čištění.
Zpracování typové řady na základě provedeného testování a odhad
nákladů pro jednotlivé velikosti zařízení.
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WP 2 Projektové podklady pro
použití zařízení na recyklaci šedých
a srážkových vod

Úkolem tohoto WP je zpracovat projektové
podklady, a to:
• Doporučený postup výpočtu potřeby vody
a produkce šedé vody.
• Doporučení pro projektování a dimenzování vnitřní kanalizace a vnitřních vodovodů
při využití šedé vody.
• Možnosti a správná řešení doplňování
srážkovou nebo pitnou vodou, kombinace
s využitím srážkových vod.
• Pokyny pro osazení a připojení zařízení pro
čištění šedé vody.
• Pokyny pro řešení a dimenzování potrubí
pro přívod šedé vody a rozvod vyčištěné
provozní vody.
• Doporučení pro provoz a údržbu zařízení
pro využití šedé vody.
Obr. 1. Koloběh vody v budově (legenda: 1 – sprcha, 2 – umyvadlo, 3 – pračka, 4 – WC/pisoár,
• Vzorová projektová dokumentace.
5 – čistící jednotka MBR, 6 – nádrže na dešťovou vodu, 7 – odběr užitkové vody, 8 – bezpečnostní
• Návrhový software pro výpočet bilancí přepad, 9 – kanalizační přípojka)
a dimenzování zařízení.
velikosti akumulační nádrže. Z těchto uvedených důvodů je vhodné
• Podklady pro vypracování odvětvové techdešťové a šedé vody využívat v kombinovaném systému.
nické normy vodního hospodářství TNV.
Zpětné využití šedých vod je z hlediska ekologického nezane• Požadavky na úroveň hygienizace vyčištěné provozní vody.
dbatelným přínosem pro ochranu životního prostředí a vzhledem
WP 3 Marketingová studie - příležitosti a způsob
k narůstající ceně vody v České republice, lze očekávat i ekonomickomercionalizace
kou návratnost prvotní investice. Obr. 2 prezentuje vývoj vodného
Na základě zpracování návrhu technologie a prototypů a na záklaa stočného ve vybraných městech ČR s předpokládaným, reálným
dě potřeb vody vypočítat cenu vody a najít oblasti použití, kde toto
výhledem ceny až do roku 2015.
použití bude mít nejen ekologické, ale i ekonomické výhody.
Tj. výsledkem by mělo být ekonomické vyhodnocení recyklace
pro různé typy budov použitelné jako marketingový materiál i jako
materiál určený jako podklad pro legislativu. Výsledkem by mělo také
být stanovení možných rizik.

Partneři projektu
Na projektu spolupracují dva partneři:
• Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební – koordinátor
projektu;
• ASIO, spol. s r. o., Brno

Problematika šedých a dešťových vod
Vzhledem ke snížené kvalitě a vydatnosti vod povrchových a podzemních, způsobené suchem a měnícími se klimatickými podmínkami, ochrana vody, její úprava a opakované využití nabývá v dnešní
době stále většího významu. Problém s nedostatkem vody by šel
řešit využitím alternativních zdrojů, které by dodávaly recyklovanou
vodu přímo ke konkrétnímu typu spotřeby. Takto přivedená voda by
nemusela vykazovat přísné parametry vody pitné.
Využití šedých vod v budovách není nová koncepce, ale prostředek
pro ekologické hospodaření s vodou (obr. 1). Systém s šedou vodou
řeší podchycení vody ještě před samotným zaústěním do stoky nebo
jímky na vyvážení či septiku. Šedé vody, tedy vody ze sprch, domácích
spotřebičů a umyvadel na mytí rukou, nejsou obvykle nadmíru znečištěny. Vyžadují základní čistící procesy jako je odmaštění, filtrace,
sedimentace a hygienické zabezpečení, dezinfekce. Takto vyčištěnou
vodu lze použít jako vodu užitkovou, na splachování toalet, závlahu
zahrad nebo zelených ploch. Šedé vody z domácností tvoří až 35 %
vody z celkové spotřeby. Relativně čisté šedé vody jsou produkovány
ve velkém objemu v objektech, jako jsou hotely, školy, restaurace,
ubytovny, administrativní budovy a další veřejné zařízení. V některých případech mohou být šedé vody s minimálním čištěním použity
na závlahu rostlin. Po dodatečném čištění lze šedou vodu použít na
splachování toalet. Vody z kuchyňského dřezu a myčky na nádobí
nejsou obecně vhodné pro zpětné využití, jelikož obsahují vysokou
hladinu biologického odpadu a velké množství tuků a látek z čisticích prostředků. Odstranění těchto látek v čistícím procesu je velice
obtížné a ekonomicky nákladné.
Pro zpětné využití lze použít také vodu dešťovou, která by mohla
být shromažďována z nepropustných povrchů, jako jsou střechy
budov a zpevněné plochy parkovišť. Úprava dešťové vody spočívá
opět v základních čistících procesech jako je sedimentace, filtrace
a hygienické zabezpečení. Obvykle dešťové vody obsahují méně
znečišťujících látek než vody šedé. Nicméně systém s dešťovou vodou
je silně závislý na množství srážek, klimatických podmínkách a na
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Kvalita šedých a dešťových vod
V České republice nedosahuje situace zatím takového stavu, aby
náklady spojené s přechodem na systém využití vyčištěné odpadní
vody byly plně zdůvodnitelné, protože není akutní potřeba se zabývat
odpadními vodami jako zdrojem z kvantitativního hlediska. Problémem je nejen technická stránka, ale také názor široké veřejnosti na
znovuvyužívání vyčištěné odpadní vody. Opětovné využití vyčištěné
odpadní vody v ČR neomezuje žádný zákon, vyhláška ani předpis. Je
tedy potřeba vyjasnit všechny právní aspekty a zajistit přijatelnost
takového využívání veřejností. [5]
Jelikož kvalitu šedých vod u nás žádná norma neřeší, je potřeba
podívat se na situaci v této oblasti do zahraničí. Podle DIN 4045 je
šedá voda komunální voda bez fekálií a moče. Jsou to např. vody
z van, sprch, umyvadel a výlevek. Za komunální vody od obyvatelstva
lze považovat i vody z hotelů, restaurací a obdobných ubytovacích
zařízení a míst, kde se lidé shromažďují. Nabízí se tak rozdělit šedé
vody podle toho, kde vznikly (nebo na co byly použity). Můžeme tedy
provést rozdělení na 4 zdroje:
• neseparované šedé vody,
• šedé vody z kuchyní a myček,
• šedé vody z praček,
• šedé vody z umyvadel, van a sprch [2].
Podívejme se nyní na některé chemicko-fyzikální parametry šedých
vod podle výše uvedených kategorií.
Co se týká hodnoty pH, u komunálních vod se pohybuje v rozmezí
7 až 8, u vod šedých s podílem vod z praní je pH 9,3 až 10, u šedých

Obr. 2. Výhled ceny vody až do roku 2015 ve vybraných městech
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vod z koupelen a kuchyní je pH 5 až 8,6 (tedy spíše kyselé nebo mírně
zásadité). Podobné hodnoty pH má i neseparovaná šedá voda.
Teplota šedých vod z praček kolísá mezi 28 až 32 oC, z van, sprch
a umyvadel mezi 18 až 38 oC, neboť pro hygienické účely je používána teplá voda. Následkem vyšší teploty však dochází k rozvoji
mikroorganismů.
Pokud se zaměříme na barvu a zákal šedých vod, jsou tyto hodnoty
o něco vyšší u vod z koupelen než u vod z praček. Naopak šedé vody
z praček vykazují vyšší množství plovoucích látek (např. vlákna) než
vody z van, sprch a umyvadel (vlasy). Největší množství plovoucích
látek lze zaznamenat u šedých vod z kuchyní a myček (viz tabulka 1).
Je to tím, že se zde vyskytují zbytky jídla. Koloidy a plovoucí látky pak
mohou být příčinou problémů při úpravě šedých vod.
V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty CHSK a BSK5, jejichž poměr je
zpravidla 4 : 1. To ukazuje na vyšší podíl hůře odbouratelných organických látek. V klasických komunálních vodách je poměr obvykle 2 : 1.
Lze konstatovat, že nejméně zatížené jsou vody ze sprch a mytí. Vody
z kuchyní jsou díky vyšším obsahům zbytků hodně zatížené. Na základě
těchto poznatků lze pak šedou vodu dělit na vhodnou pro recyklaci
a podmíněně použitelnou pro recyklaci. Vhodná, tedy použitelná
je voda z umyvadel, van a sprch, podmíněně použitelná pak voda
z kuchyňských dřezů a myček nádobí. Úpravou šedých vod vhodných
k recyklaci lze získat kvalitní hygienicky nezávadnou užitkovou vodu
s kvalitou blízkou pitné vodě. Takováto voda je pak nazývána bílou
vodou a nachází uplatnění při splachování toalet, zalévání či praní. Je
to krok ke snížení spotřeby pitné vody k těmto účelům [7].

Čištění, zpětná recyklace

Tabulka 1. Množství plovoucích látek v šedých vodách [2]
Zdroj šedé vody

Pračky

Plovoucí látky [mg/l]

79–280

Vany, sprchy,
umyvadla
7–120

Kuchyně,
myčky
134–1 300

Tabulka 2. Hodnoty BSK5 a CHSK v šedých vodách [2]
Zdroj šedé
vody
BSK5 [mg/l]
CHSK [mg/l]

Pračky
48–682
375

Vany, sprchy,
umyvadla
19–200
64–8 000

Kuchyně,
myčky
669–756
26–1 600

Neseparovaná
šedá voda
41–194
495–623

nádrže na kal a lapáku tuku. Odpadní voda na odtoku ze septiku je
anaerobní. Po septiku následuje pískový filtr s geotextilií či biologická
jednotka, pro znovuobnovení aerobních podmínek.
Dočištění vody může probíhat prostřednictvím UV záření, jedná se
o variantní čištění šedých vod. Takto upravená voda odpovídá kvalitě
vody ke koupání.
Předčištěná voda je akumulována v zásobníku. Šedou vodu je nutné
uchovávat tak, aby nedocházelo k růstu mikroorganismů. Nejlepší
varianta umístění zásobníku na šedou vodu je v zemi, kde je nízká
teplota a málo světla, případně v suterénu domu [9].

Vnitřní vodovod a kanalizace
Při konceptu využití dešťových vod a znovuužití šedých vod
v budovách se rozvodné systémy (tj. vnitřní vodovod a kanalizace)
navrhují odlišně oproti konvenčnímu způsobu rozvodu vody a kanalizace. V současné době nemáme v ČR technické normy, které by řešily
uvedenou problematiku. V současné době se vnitřní kanalizace podle
systému odvádění dělí na:
• gravitační (ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace – Gravitační
systémy, ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace);
• tlakové (ČSN EN 12050-1 až 4 Čerpací stanice odpadních vod na
vnitřní kanalizaci);
•	�������������������������������������������������������������
podtlakové (ČSN EN 12109 Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy).
Pro navrhování vnitřních vodovodů jsou k dispozici následující
základní normy:
• ČSN EN 806 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské
spotřebě;
• ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody.
V rámci řešení projektu TAČR budou ve vybraných budovách
(nemocnice, hotel, rodinný dům) navrženy vnitřní rozvody vody
a kanalizace, a to při nasazení konceptu využití šedých a dešťových
vod. Navržené technické řešení rozvodů vody a kanalizace bude
technicko-ekonomicky porovnáno s konvenčním způsobem návrhu
vnitřních rozvodů [3].

Šedá voda je mírně znečištěná odpadní voda, jak je uvedeno výše.
Za určitých podmínek se může znovu používat jako voda provozní.
Technologie čištění a zvolená sestava zařízení se zásadně liší dle
množství vody, což je ovlivněno počtem obyvatel.
Pokud chceme šedou vodu využívat, je třeba omezit používání
nevhodných chemických látek (např. bělidla, čisticí prostředky,
barvy), dále se vyvarovat silně znečištěnému nebo krvavému oblečení a použitým plenkám.. Tyto látky by mohly negativně ovlivnit
růst rostlin, pokud šedou vodu využíváme i na závlahu. Vhodné je
v tomto případě používat prací a čisticí prostředky šetrné k životnímu
prostředí, tzn. prostředky, které neobsahují fosfáty.
Čištění šedé vody probíhá pomocí následujících technologií
(obr. 3):
• hrubá filtrace;
• mikrofiltrace, aktivace (biologicko-mechanické čištění);
• sedimentace;
• UV záření.
Hrubou filtrací jsou odstraněny hrubé nečistoty (vlasy a vlákna).
Nečistoty jsou odváděny do kanalizace. Pak voda vstupuje do fáze
biologického čištění, které může probíhat
aerobně či anaerobně v biologických reaktorech či půdních filtrech. Konečná fáze úpravy
vody, která zajišťuje kvalitu vody přibližující
se kvalitě pitné vody, je zajištěna např. v půdním pískovém loži.
Aerobní technologie čištění šedých vod
je vhodná pro vody ze sprch, mytí rukou
a praní [6, 8].
Půdní filtr je vhodný pro veřejné prostory,
kde hlavním zdrojem šedých vod je voda
používaná na umývání rukou a sprchování,
bez zbytků potravy.
Čištění pomocí aktivačních nádrží probíhá
procesem biologického odstraňování nutrietů (nitrifikace a denitrifikace) s možností
chemického srážení fosforu. Biologické čištění probíhá pomocí membránových modulů
umístěných v bioreaktoru.
Pokud se jakékoliv významné množství
odpadu z potravin dostane do systému z myčky nádobí a kuchyňských dřezů, ve kterých
jsou odstraňovány tuky a zbytky jídla, je doporučena volba anaerobního systému. Typická Obr. 3. Schéma čistící jednotky MBR (legenda: 1 – přítok šedých vod, 2 – mechanické předčištění,
instalace zařízení se nijak neliší od tradičního 3 – vyrovnávací nádrž, 4 – dávkování chemikálií, 5 – čerpadlo, výtlak do biologie, 6 – biologická
systému, ale upravená voda na odtoku je jednotka, 7 – aktivace, 8 – jednotka MBR, 9 – čerpadlo, výtlak do akumulace, 10 – akumulační
mnohem kvalitnější a nezatěžuje zdaleka tolik nádrž, 11 – přítok dešťových vod, 12 – akumulační nádrž dešťových vod, 13 – odběr dešťových
životní prostředí. V ideálním případě by mělo vod do akumulace, 14 – bezpečnostní přepad do kanalizace, 15 – automatická tlaková stanice,
být zařízení složeno z třístupňového septiku, 16 – hygienické zabezpečení)
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Závěr
Zatím v ČR nebyl a ani v současné době není ekonomický tlak na
užívání jiných vod než z veřejných rozvodů či studní. Vydatnosti
zdrojů byly v uplynulých letech v podstatě dostačující. Lze očekávat,
že se dále budou zvyšovat sazby vodného a stočného tak, aby umožnily plynulou obnovu převážně zastaralých inženýrských sítí. Tento
nárůst vytvoří podmínky pro návratnost investicí do užívání šedých
a dešťových vod. Z těchto důvodů byl podán a přijat projekt TAČR
č. TA01020311 s názvem „Využití šedé a dešťové vody v budovách“,
který se komplexně zabývá uvedenou problematikou. Výstupem projektu budou technická doporučení pro navrhování a prototyp zařízení
pro čištění šedých vod na principu membránových procesů.
Poděkování: Údaje v článku jsou použity z rešeršních materiálů
získaných v rámci projektu TAČR – č. TA01020311 s názvem „Využití
šedé a dešťové vody v budovách“, na kterých se Vysoké učení technické v Brně účastní spolu s firmou ASIO, spol. s r.o.

Ing. Adam Bartoník
ASIO, spol. s r.o.
Tuřanka 1
627 00 Brno

Management of gray and rain water in buildings (Raclavský,
J.; Hluštík, P.; Biela, R.; Raček, J.; Bartoník, A.)
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The concept of reuse of wastewater and rainwater in buildings has
recently become more important. There are countries where the use
of gray water in some buildings have already ordered directly (eg. in
Japan for flushing the toilet). These trends are gradually introduced
in the EU, where there are projects in office buildings and hotels. The
Czech Republic still lacks the experience and background design.
The article builds on the project TAČR No TA01020311 titled „Use of
gray water and rainwater in buildings“ and summarizes basic information about the quality of gray water and its treatment methods.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Konference VODNÍ TOKY 2011
Jan Plechatý
Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí, a já si
uvědomuji, že píšu již 9. ohlédnutí za konferencí Vodní toky. Potěšitelné je, že se konala
za spolupráce stejných protagonistů, kterými
byly Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Povodí Labe, státní podnik
a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
v dohodě s ostatními státními podniky Povodí,
a státním podnikem Lesy ČR.
Dalším příjemným konstatováním je, že
zájem z řad správců povodí, správců vodních
toků, projektových a inženýrských firem,
dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního
prostředí je stále na stejné úrovni. Letos jsme
evidovali 350 účastníků, takže přednáškový
sál hotelu Černigov byl opět přeplněn.
Ani mezi hlavními partnery konference,
kterými jsou významné stavební firmy působící ve vodním hospodářství – SMP CZ a.s.,
Metrostav CZ a.s. a VCES a.s. nedošlo ke
změnám.
Tento zájem je pro nás závazkem, abychom
příští jubilejní 10. konferenci připravili s vel-

68

kou péčí, tak abychom udrželi úroveň tohoto
vrcholného setkání vodohospodářů.
Odborné zaměření konference bylo orientováno do dvou hlavních okruhů:
• Obor vodních toků, kde byly příspěvky
týkající se legislativy, správy vodních toků
a financování.
• Technická opatření na vodních tocích, a to
zkušenosti z přípravy a realizace projektů.

Zahájení konference
Ing. Jiří Valdhans, ředitel Vodohospodářského rozvoje a výstavby a.s., jménem
organizátorů přivítal čestné předsednictvo
konference, jmenovitě primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka, RNDr. Pavla
Punčocháře, CSc., vrchního ředitele sekce
vodního hospodářství Ministerstva zemědělství, prof. Ing. Vojtěcha Brožu, DrSc., předsedu
České vědeckotechnické vodohospodářské
společnosti a Ing. Tomáše Vaňka, generálního
ředitele Povodí Labe, státní podnik.
Konferenci slavnostně zahájili zdravicí
primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, dále vrchní ředitel sekce vodního

hospodářství RNDr. Pavel Punčochář, CSc.,
a za organizátory prof. Ing. Vojtěch Broža,
DrSc., předseda České vědeckotechnické
vodohospodářské společnosti.

Úvodní odborné přednášky
Zahájil je svým vystoupením RNDr. Pavel
Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního
hospodářství Ministerstva zemědělství, který
seznámil účastníky konference s aktuálními
informacemi z rezortu, které se týkaly:
• koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do r. 2015 (byla zajištěna SEA a koncepce v listopadu 2011
předána do vlády ČR),
• transformace Zemědělské vodohospodářské
správy, jejímž účelem byla integrace správy
vodních toků, omezení čerpání finančních
zdrojů ze státního rozpočtu na správu drobných vodních toků (úspora postupně až 400
mil. Kč), zkvalitnění péče o drobné vodní
toky a flexibilní odstraňování povodňových
škod,
• programu podpory prevence před povodněmi II pro období 2007–2013. Finanční
prostředky schválené usnesením vlády ČR
č. 365 ze dne 24. května 2010 ve výši:
dotační prostředky
11 000 mil. Kč,
vlastní zdroje investorů 550 mil. Kč.
Zaměření programu je orientováno na
podporu:
• protipovodňových opatření s retencí (poldry a vodní nádrže),
• protipovodňových opatření podél vodních
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toků (hrázování a zvyšování průtočné kapacity),
• zvyšování bezpečnosti vodních děl,
• vymezování záplavových území a studií
odtokových poměrů (mapy rozlivů a záplavových čar),
• zadržování vody v suchých nádržích na
drobných vodních tocích.
Dále vrchní ředitel Punčochář informoval
o celkovém přehledu aktuálního vývoje
v dotačním titulu 129 120, viz tabulka 1.
Vzhledem k právě dokončené 3. vodohospodářské misi ČR do státu Izrael, informoval
dále vrchní ředitel Punčochář o některých
zajímavostech z této cesty, zejména o souběžně probíhající výstavě WATECO v Tel Avivu.
Na základní informaci vrchního ředitele
Punčocháře o transformaci Zemědělské
vodohospodářské správy navázalo vystoupení RNDr. Petra Kubaly k této transformaci
v rámci státního podniku Povodí Vltavy.
Nejprve shrnul veškeré příkazy a rozhodnutí
z úrovně Ministerstva zemědělství i vnitřní
dokumenty, které nastartovaly proces transformace na podnikové úrovni. Celkově se jednalo
o převzetí do správy cca 12,2 tis. km drobných
vodních toků. Ke dni 31. 10. 2011 bylo do
účetní evidence státního podniku Povodí Vltavy zařazeno 7 870 souvisejících vodních děl
v celkové pořizovací hodnotě 2 466 mil. korun
a 16 tisíc pozemků. K tomu uvedl, že proces
transformace ztěžovalo pozdní a neúplné
předávání relevantních dokladů a podkladů
ze strany ZVHS. Dosud např. nebylo fyzicky
dohledáno 347 vodních děl v celkové pořizovací hodnotě 53 mil. Kč. Navíc Povodí Vltavy
převzalo administraci 91 akcí z programového
financování Ministerstva zemědělství.
Závěrem dokladoval vysokou administrativní náročnost transformace na úrovni státního
podniku v oblasti účetní a vodohospodářské
evidence nebo archivace dokladů. Přes
Tab. 1. Přehled aktuálního vývoje v dotačním
titulu 129 120
mil. Kč
Vydaná Rozhodnutí
Vydané Registrační listy
Připravované akce
Dotace celkem
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5 814,290
3 647,119
1 538,591
11 000,000

počet
akcí
322
68

všechny problémy proběhlo zajištění převodu
správy drobných vodních toků úspěšně a ve
stanovených termínech.
S dosavadními zkušenostmi a výsledky
posuzování navrhovaných opatření protipovodňové ochrany v rámci činnosti strategického experta v programech Ministerstva
zemědělství vystoupil doc. Ing. Ladislav
Satrapa z ČVUT, fakulty stavební. Popsal
systém posuzování opatření zařazených do
programů „Podpora prevence před povodněmi
II“ a „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“
a současně i pozemkových úprav zaměřených
na protipovodňovou ochranu.
Se zajímavou prezentací dále vystoupili
společně Ing. Jiří Petr z Povodí Labe a Dr.
Christian Korndörfer z Městského úřadu
Drážďany. Popsali proces přípravy i vlastní
realizaci zajištění vyrovnaných vodních stavů
a průtoků nezbytných pro osazení nového
mostu přes Labe v Drážďanech. Na základě
časově a technicky vymezených požadavků
německé strany zajistil dispečink Povodí Labe,
ve spolupráci s dispečinky Povodí Vltava
a Povodí Ohře, stabilizaci vodního stavu řeky
Labe v profilu budoucího mostu ve třech po
sobě následujících dnech v prosinci 2010, a to
v rozsahu 2–5 cm.
Na základě zkušeností z výkonu technickobezpečnostního dohledu na malých vodních
nádržích vystoupil Ing. Stanistav Žatecký ze
společnosti Vodní díla TBD, a.s., s prezentací
vybraných příkladů poruch hrází a objektů
vodních děl způsobených stárnutím, nevhodnými úpravami, špatnou údržbou i chybami
v projektové přípravě. Závěrem konstatoval,
že příčiny většiny poruch vodních děl lze
vyhodnotit až po jejich vzniku sledováním stavu všech konstrukcí a změn resp. nezvyklých
jevů za provozu; přesto ale mnoha poruchám
lze zabránit již při projektování a výstavbě.

Zkušenosti z povodní 2010
Další tři prezentace odpoledního programu
prvního dne konference byly zaměřeny na
zkušenosti správců vodních toků z povodní roku 2010 a z odstraňování následných
povodňových škod.
Ing. Juraj Jurica ze Slovenského vodohospodářského podniku, š.p., ve svém příspěvku
„Zabezpečovací a záchranné práce na dolním

Hronu a dolním Iplu při povodni 2010“ zdokumentoval a popsal praktické zkušenosti
z řešení a organizování těchto prací v regionu
Levického obvodu z pohledu správce vodního
toku.
Ing. Petr Vávra ze státního podniku Povodí
Labe informoval o postupu a souvisejících
problémech při odstraňování povodňových
škod po extrémní povodni, která postihla
oblast Jizerských a Lužických hor ve dnech
6.–8. srpna 2010.
Ing. Mojmíra Hillermanová a Ing. Tomáš
Suchý ze státního podniku Povodí Ohře prezentovali srpnovou povodeň 2010 na Kamenici, konkrétně v městě Česká Kamenice. Povodeň překročila o 50 % velikost stoleté povodně
a rozsáhle poškodila nábřežní zdi i dlažbu
koryta. Z vyhodnocení povodně vyplynulo,
že k příčinám porušení náležel i stav opevnění
v blízkosti vyústění dešťových a kanalizačních
potrubí i stav podkladních vrstev komunikací
a obsypů ostatních inženýrských sítí.
Následující prezentací byl příspěvek
Povodí Vltavy, státní podnik (Mgr. Jiří Vait,
Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Ing.
Anna Žáčková), který byl zaměřen na některé
problémy, se kterými se setkávají správci vodních toků při plnění svých povinností v oblasti péče o koryta vodních toků, dřeviny, bylinné
porosty a dále při revitalizacích a renaturacích
upravených vodních toků.
Následovaly tři prezentace odpoledního
programu 1. dne konference zaměřené na konkrétní projekty protipovodňové ochrany.
Ústav vodních staveb VUT Brno prezentoval studii „Možnosti zvýšení protipovodňové ochrany obcí na Děčínsku“, zadanou
Povodím Ohře a Lesy ČR. Studie řešila hodnocení současné úrovně povodňové ochrany
a možnosti jejího zvýšení v devíti obcích
postižených povodněmi v letech 2009 a 2010
na vodních tocích Bystrá, Chřibská Kamenice,
Kamenice a Ludvíkovský potok. Závěry studie
doporučily opatření jak v oblasti organizační,
tak i technické (úpravy koryt, zvýšení nábřežních zdí, úpravy mostních objektů, omezení
přísunu plaví z extravilánu apod.).
Ing. Pavel Eger z Povodí Ohře dále vystoupil s přednáškou „Zvýšení ochrany sídel
v povodí Ploučnice před povodněmi“. Cílem
studie proveditelnosti bylo prověřit a navrhnout řešení a podmínky realizace přírodě
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blízkých protipovodňových opatření na Ploučnici a dalších vodních tocích v jejím povodí.
Množina možných opatření byla podrobena
hydrotechnickému, hydromorfologickému
a majetkoprávnímu posouzení, včetně posouzení ekonomické efektivnosti a bylo doporučeno k další přípravě 37 technických opatření,
z toho 2 suché nádrže – Šporka a Dubnice.
Poslední přednáškou prvního dne konference
byla prezentace Pöyry Environment, a.s., o přípravě „Opatření na horní Opavě – návrh parametrů vodního díla Nové Heřmínovy a navazujících úprav vodních toků a opatření v povodí“.
Autory Ing. Jiřím Švancarou a Ing. Pavlem
Golíkem byla popsána koncepce ochrany před
povodněmi založená na nádrži Nové Heřmínovy
o objemu 15 mil. m3. Aby bylo možné provést
povodňový průtok obcemi pod profilem nádrže,
zahrnuje soubor opatření na horní Opavě i příslušné ochranné stavby v jednotlivých sídlech.
Pro omezení škod způsobených přívalovými
povodněmi je v celkové koncepci začleněn
i soubor šesti malých vodních nádrží a pro
omezení erozních procesů a zlepšení vodního
režimu krajiny jsou obsahem koncepce i úpravy
v ploše povodí, zejména realizací komplexních
pozemkových úprav.

Zlepšení vodního režimu v krajině
Program druhého dne konference, jehož
průběh řídil Ing. Václav Jirásek – ředitel správy
povodí z Povodí Labe, se orientoval na problematiku opatření na vodních tocích, zaměřených na zlepšení vodního režimu v krajině.
Byl zahájen prezentací VÚV TGM v.v.i
autorů Ing. Petra Boušky, Ph.D., prof. Ing.
Pavla Gabriela, DrSc., Ing. Ondřeje Motla
a Ing. Jána Šepeláka – „Plavební stupeň
Děčín, hydraulický výzkum biokoridoru“.
Hydraulický výzkum byl zaměřen na řešení
migrační propustnosti plánovaného plavebního stupně na Labi. Předmětem výzkumu
byly dvě základní varianty řešení biokoridoru
– s rybím přechodem členěným na úseky
s bifurkacemi a s rybím přechodem bez bifurkací. Model umožnil u obou zkoumaných
variant optimalizovat trasu, parametry, způsob
zdrsnění hlavního koryta i větví rybího přechodu a ověřit dostatečnost vábících proudů
v jednotlivých vstupech do biokoridoru při
různých hladinách v dolní zdrži. Řešitelé
úkolu doporučili zvolit jako výsledné řešení
návrh biokoridoru s korytem rybího přechodu
bez bifurkací.
Skupina autorů – Ing. Jan Moronga z Povodí Moravy, s.p., Ing. Jiří Palčík, Ph.D. ze společnosti ASIO, spol. s r.o., prof. Ing. Blahoslav
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Maršálek, CSc.. a Ing. Eliška Maršálková,
Ph.D., oba z Botanického ústavu AVČR, uceleně informovali o výsledcích opatření realizovaných v Brněnské údolní nádrži s cílem
omezení masového rozvoje sinic. Opatření
realizovaná v povodí nad nádrží mají dle
předpokladů pomalejší nástup efektivity,
i když opatření jsou realizována jak v oblasti
bodových, tak plošných zdrojů fosforu. Jako
závažný problém se jeví externí zdroje inokula sinic pocházející z rybníků. Významný
efekt však mělo letnění dna, které prakticky
vykořenilo sinice dominujícího rodu Microcistis. Došlo k podpoře rozvoje rozsivek, které
sinicím konkurují o světlo a fosfor, přičemž
vytvářejí hygienicky neškodnou biomasu,
která podpořila rozvoj zooplanktonu, který
přispěl k tomu, že byla již dva roky nádrž bez
sinic, s průhledností 2–4 m.
Další prezentací bylo vystoupení Ing. Kláry
Duškové z VRV a.s., která seznámila účastníky
konference s výsledky studie přírodě blízkých opatření a zprostupnění migračních
překážek na vybraných úsecích vodních
toků v povodí Nežárky. Součástí analýzy
bylo i získání stanovisek zainteresovaných
subjektů, včetně majitelů pozemků dotčených
navrhovanými opatřeními.
Tradiční účastník konference Vodní toky
Ing. Tomáš Just z Agentury ochrany přírody
a krajiny představil kombinaci možných opatření k posilování ochrany zastavěných území
před povodněmi spolu se zlepšováním morfologického stavu vodních toků, a to na příkladě
třech staveb realizovaných v Německu (Iller
u Giessenu–Seifenu, Mohan u Ebensfeldu,
odsazení labské hráze u Lenzenu).
Další již tradiční přednášející na této konferenci Ing. Zdeněk Vančura ze společnosti
Envisystém, s.r.o., hodnotil ve své prezentaci
úspěšnost protiproudových migrací ryb
v rybích přechodech nejen z hlediska atraktivity vstupu, ale též s ohledem na geometrické
a hydraulické parametry tratě přechodu, které
předurčují možnosti překonání úseků s vysokými rychlostmi nebo turbulencí a možnosti
odpočinku. Zaměřil se na vzájemné porovnání
rychlostního pole a dosahovaných maximálních rychlostí v blízkosti otvoru nebo svislé
štěrbiny v bazénových typech rybích přechodů. Čerpal přitom především z výsledků
systematického sledování rybích přechodů
na velkých řekách Weser a Rýn.
Posledním vystoupením na konferenci
byla přednáška Ing. Václava Jiráska z Povodí
Labe k aktuálnímu stavu a vývoji přípravy
nádrže Mělčany. Po seznámení s variantami

řešení vlastní nádrže dokumentoval dosavadní
časově náročný vývoj přípravy:
• 1998–2000 – Posouzení území a variant
– česko dánský projekt,
• 2000–2001 – Studie proveditelnosti – vymezení variant A,B,C,
• 2002 – Rozpracování varianty C – nádrž,
• 2002 – Studie rozdělení průtoků,
• 2003 – Zpracování geodetického elaborátu,
• 2004 – DÚR, zjišťovací řízení => EIA,
• 2005 – Proces EIA,
• 2006 – Souhlasné stanovisko EIA,
• 2007 – Doplňující průzkumy, žádosti o výjimky,
• 2008 – Udělení výjimek zamítnuto,
• 2009 – Vyhlášení – Natura 2000,
• 2010 – DÚR suché nádrže, naturové hodnocení,
• 2011 – Nové zjišťovací řízení => proces EIA
není požadován.
V rámci studie proveditelnosti akce „Podklady pro následnou realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření v povodí Dědiny“
byly vyhodnoceny účinky a realizovatelnost
navržených opatření v ploše povodí i opatření podél vodních toků. Bylo zjištěno, že
navržená opatření by bylo možné realizovat
pouze v rámci komplexních pozemkových
úprav. Účinnost těchto opatření na snížení
kulminace povodňových průtoků se pohybuje
v rozmezí 8–12 %.
Bylo potvrzeno, že k zajištění protipovodňové funkce v povodí Dědiny v potřebném
rozsahu dojde pouze v kombinaci s vodním
dílem Mělčany.
Moderující Ing. Václav Jirásek současně
uzavřel konferenci VODNÍ TOKY 2011 závěrečným slovem, kterým pozitivně hodnotil
výběr odborných témat i vyvolanou diskusi,
a konstatoval, že zájem o konferenci potvrdil
aktuálnost projednávané problematiky. Sdělil, že po dohodě organizátorů konference
se příští VODNÍ TOKY 2012 uskuteční opět
v Hradci Králové na stejném místě ve dnech
28. až 29. listopadu 2012.
Závěrem informuji zájemce o sborník z konference, že je ještě několik výtisků k dispozici
a lze je objednat na adrese plechata@vrv.cz.
Současně upozorňuji, že na webových stránkách www.vrv.cz jsou k dispozici všechny
v tomto článku uvedené prezentace přednášejících.
Ing. Jan Plechatý
VRV a.s.
plechaty@vrv.cz
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SoubûÏnû probíhají:

Ing. Milan K. Jermář, DrSc.: GLOBÁLNÍ ZMĚNA
– cesta ze současného chaosu do budoucnosti
Autor této knihy se zabývá vlivy člověka na
přírodní procesy od konce padesátých let, kdy
jako projektant Hydroprojektu Praha se svou
účastí na přípravě přehrad Orlík a Kamýk podílel na význačné změně mezoklimatu v Praze.
Před výstavbou vltavské kaskády Vltava v zimě
zamrzala, pravidelně se na ní bruslilo a v létě
se v jejích vodách koupaly masy lidí. Důsledky
antropogenních vlivů na přírodu i hloubku
a akutnost této problematiky analyzoval již
v roce 1982 v učebnici Vliv člověka na oběh
vody, a to po získání poznatků v semiaridních
a aridních zemích Asie (Iránu, Egypta, Afganistánu a Pákistánu, později i v dalších zemích
Asie, Africe a USA). O tom, že zdvojnásobení
koncentrace skleníkových plynů v atmosféře
v uplynulých dvou stoletích je intenzifikováno lidskou činností: spalováním, změnami
užívání půdy atd. a přispívá k současné
změně klimatu podstatnou měrou, je ostatně
přesvědčeno 97 % světových klimatologů.
Množství tepelné energie z výrobních procesů
a funkce velkoměst či válečných zásahů přestalo být zanedbatelné ve srovnání s energií regionálních přírodních procesů. Vedlejší, původně
nesledované účinky průmyslové či zemědělské
produkce a výroby energie překotným spalováním fosilního uhlíku (který byl během miliónů
let geologického vývoje Země pozvolně vyřazen
z přírodních procesů) dosáhly ve 20. století globálního rozsahu. Změny a devastace zemského
povrchu a jiné důsledky aktivit naší generace
jsou srovnatelné s výsledkem činnosti všech
generací od vzniku lidského druhu. Současná
globální produkce emisí skleníkových plynů
dosahuje 47 Gt CO2/rok a k roku 2030 pravděpodobně stoupne na 57 Gt CO2/rok.
Podklady vypracované mezinárodní organizací IPCC – Internatinal Panel on Climate
Change, zřízenou OSN, a podklady Evropské
unie považují vzestup průměrné globální
teploty o 2 oC za limitní. Přírodní faktory se
na něm podílejí v průměru šestkrát méně než
hospodářský rozvoj, provázený plýtváním.
Dosáhne-li ekvivalent CO2 hodnot 535–590
ppm, stoupne průměrná teplota o 2,8–3,2 oC.
Zvýšení průměrné teploty o 4 až 6 oC vyvolá
národohospodářské ztráty v hodnotě mnoha
bilionů dolarů i nevratné a rozsáhlé ekologické důsledky. Proto je nutno, aby množství
ročních emisí začalo klesat nejpozději
v roce 2015, kdy by mělo dosáhnout nejvýše koncentrace 490 ppm ekvivalentu CO2.
Naftové a energetické koncerny se však brání
změnám: financují Světovou klimatickou koalici – Global Climate Coalition, a organizace
National Centre for Policy Analysis, Center
for Science and Public Policy, Climate Science
Team atd., které šíří dezinformace, podle
nichž lidská společnost klimatické procesy
snad ani neovlivňuje.
Lidstvo tak směřuje ke kolizi se svou vlastní
budoucností, ač prostřednictvím vynikajících
odborných znalostí a rozsáhlých technických
schopností dosahuje přesvědčivých hospodářských úspěchů, zejména v Číně, Indii, Brazílii
atd., jež byly až do poloviny 20. stol. rozvo-
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jovými zeměmi. Vlády (vyjma čínské) však
opomíjí racionální usměrnění demografické
exploze, negující výsledky hospodářského rozvoje a ohrožující soužití. Všechny státy plýtvají
energií, plení neobnovitelné přírodní zdroje
a znehodnocují prostředí, jež budoucí generace
potřebují pro svůj život. I zatím nejbohatší stát
žije na dluh. Rozdíl mezi bohatými a chudými
státy, národy i bohatými a chudými lidmi roste.
Čerpání zdrojů surovin se řídí hospodářskými
potřebami, z nich velká část je nehospodárná.
Nadřazenost hospodářské argumentace a také
korupce přispívají k tomu, že zdroje jsou
využívány do značné míry nekontrolovaně,
bez ohledu na potřeby jiných národů či příštích
generací. Přitom neobnovitelné zdroje energie
a ložiska některých surovin budou vyčerpány
v historicky krátké době.
Voda a vzduch jsou podstatnou částí všech
organismů, pronikají podpovrchovou sférou
Země, tvoří její atmosféru a zprostředkovávají přírodní procesy, projevující se pohybem
hmoty. Část biosféry, ve které se projevuje
vzájemná závislost různých druhů živých
organismů a neživých minerálních substancí
vytváří ekosystémy, jež se mění v souvislosti
s vnějšími podmínkami. Vodní plochy a vegetace, zejména přirozené lesy, odebírají oxid
uhličitý z atmosféry, za přítomnosti chlorofylu
jej využívají při procesu fotosyntézy k tvorbě
organické hmoty, čímž až do 19. století se
udržel jeho stálý obsah v atmosféře.
Slunce dodává zemskému klimatickému
systému krátkovlnným zářením energii, jež
se od povrchu Země odráží jako dlouhovlnné
záření. Dráha Země kolem Slunce je nyní
téměř kruhová a periodicky se mění. Snižováním její excentricity a naklonění zemské
osy roste přísun sluneční energie na Zemi.
Zvyšováním excentricity roste největší vzdálenost od Slunce a periodickým napřimováním
zemské osy klesá přísun energie zejména do
polárních oblastí Země. Poklesne-li přísun
energie na severní polokouli pod kritickou
hodnotu, sněhový pokryv minulé zimy v létě
neroztaje úplně a zvýší tím odrazivost energie.
V průběhu tisíciletí pak tento pokryv narůstá
dále, a tím vzniká ledová doba.
Na zemské klima a počasí působí také mořské
proudění, skleníkový efekt a zastínění oblaky
i aerosoly, prachovými částicemi z pouští,
sopek a průmyslu, rozptýlenými ve vzduchu
a podporujícími tvorbu nízkých mraků, a sluneční aktivita. Skleníkové plyny, především oxid
uhličitý, oxid dusný, methan, ozon i fluorované
uhlovodíky, odrážejí spolu s vodními parami
část zemského dlouhovlnného vyzařování
a umožňují tak existenci života. Bez skleníkového efektu by průměrná teplota povrchu Země
poklesla z dnešních 14,7 oC na -18 oC.
Skleníkové plyny unikají z půdy i z moří.
Uvolňují se sopečnou činností, kácením
lesů a jejich vypalováním, jimiž se ještě
v mnohých zemích světa ilegálně získává
zemědělská půda, emisemi průmyslu, energetiky, dopravy, domácností. Obděláváním
půdy, zejména pěstováním rýže a také cho-

vem dobytka (a rovněž z moří a z půdy i při
důlních a vrtných pracích) se navíc uvolňuje
metan, jehož skleníkový efekt je ve srovnání
s oxidem uhličitým třiadvacetinásobný. Díky
technickému pokroku však nedochází k výraznému zvýšení produkce skleníkových plynů
na obyvatele.
Až do padesátých let 20. stol. kolísaly průměrné roční teploty mezi +13,5 až +14 oC.
Průměrná teplota přízemní vrstvy atmosféry
od té doby stoupla interakcí přirozených
faktorů a lidských aktivit o 0,7 oC. Světová
energetická rada, World Energy Council, tvořená zástupci výrobců energie z celého světa,
i Mezinárodní agentura pro energii, International Energy Agency, upozorňují, že k roku
2050 se energetická poptávka zdvojnásobí
a pak dále poroste. Globální teplota bude tak
s velkou pravděpodobností stoupat o dalších
0,2 oC každých deset let. Změny klimatu
závisejí na dodané energii, rostoucí se čtvrtou
mocninou absolutní teploty, a o důsledcích
změn nerozhoduje průměr, ale extrémní
hodnoty, jež se radikalizují v korelaci s touto
čtvrtou mocninou.
V naší klimatické oblasti mírného pásma
se zvyšuje hlavně četnost a intenzita srážek
a souvisejících povodní. Vegetační období
se prodlužuje, některé rostlinné a živočišné
druhy se pozvolna přesouvají severním
směrem, výnosy zemědělství a lesnictví se
mohou dokonce zvýšit. Globální změny
počasí nastávají z hlediska délky lidského
života pomalu a jsou časově zpožděné.
Katastrofami se projevují jen občas a ty jsou
většinou vzdálené. Ve velehorách tají ledovce,
ba i v Himalájích, čímž je mnohamiliónové
obyvatelstvo ohroženo snížením dostupnosti
vody i poklesem produkce rýže, jejich základní stravy. Ledovce Arktidy tají intenzivně,
loni tam stoupla teplota dokonce o 5 oC proti
normálu, i pobřeží Antarktidy začíná tát.
Roztaživostí oteplené vody stoupá hladina
oceánů, pobřeží a nízko položené ostrovy jsou
častěji přelévány bouřemi. V subtropických
územích je úroda častěji ohrožována suchem
a stoupajícím zasolením půdy. V chudých
oblastech afrického Sahelu i v bohatých
státech západu USA se po desetiletí snižuje
dostupnost vody pro zemědělství, zvířenu
i člověka. Markantně tam klesá produktivita
zemědělské výroby. Zvyšují se ceny potravin.
Způsobí-li oteplení únik methanu z permafrostu či polárních moří, zradikalizuje se
klima rychleji. Oteplením budou postiženy
především vzdálené, většinou chudé země
subtropického a tropického pásma, i proto
to naše veřejnost jako ohrožení nevnímá.
Podobně reagovala i na včasná varování před
současnou světovou finanční a vznikající
hospodářskou krizí.
Náklady na zpomalení nebo snad i na
odvrácení globální katastrofy, na omezení globálního oteplení na 2 oC, jež zajistí přijatelný
setrvalý stav, mají podle odhadů světových
ekonomů dosahovat pouhé jedno procento
světového HDP. Jsou tedy podstatně nižší než
náklady vydávané na zbrojení a války a ztráty
světového hospodářství za současné krize.
Současný neúsporný způsob konzumního
hospodářství, kdy výrobci ani spotřebitelé
nedbají o co nejvyšší úspornost využívání
zdrojů, přejímaný postupně i rozvíjejícími se
nejlidnatějšími zeměmi světa, čerpá nadměrně
i neobnovitelné přírodní zdroje a zbytečně
zvyšuje produkci skleníkových plynů, jež způ-
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sobují globální oteplování. Intenzifikuje tak
klimatickou změnu a její negativní důsledky.
Měřeno podle ekvivalentu CO2 produkuje
český průmysl, energetika, doprava atd. na
obyvatele větší množství skleníkových plynů
než Rusko, jehož rozloha je dvousetnásobná,
a téměř tolik CO2 na hlavu ve srovnání se
Spojenými státy, jejichž HDP na obyvatele je
téměř desetinásobný.
Problémem budoucnosti lidstva je současně nadměrné využívání neobnovitelných
a poškoditelných přírodních zdrojů, na mnohých místech až do jejich úplného vyčerpání
či zničení:
 neobnovitelných zdrojů energie a surovin
včetně dřevní hmoty, užívané pro palivo
v domácnostech chudých regionů,
 vodních zdrojů a to především zdrojů pitné
vody, fyziologicky prospěšné, ale i zdrojů
využívaných pro zásobování průmyslu
a závlahy, zvyšující produkci potravin,
 plenění přírodních zásob potravin na souši
i v mořích, krmiv pro chov dobytka i ničení mikroorganismů v oceánech, čímž se
zabraňuje přirozenému růstu korálových
útesů a decimují se stavy ryb a jiné mořské
potravy.
Dosavadní hospodářský rozvoj v sobě skrývá
rozpor: není trvale udržitelný, avšak je potřebný pro dosažení standardu, při němž by se
na výsledcích globální ekonomiky podílel co
největší počet obyvatel co nejrovnoměrněji
a přitom životní úroveň “euroameričanů” ne
klesla. Světovým vítězstvím kapitalismu nad
socialismem zmohutněly a zrychlily se globální
finanční toky, jejichž prostřednictvím dnes
unikají nesmírné finanční prostředky státním
kontrolám a zdanění. Tímto únikem se zmenšují
možnosti sociálního přerozdělení, a tak zůstává
90 % bohatství soustředěno v rukou 1 % bohatých a 220 miliónů lidí ročně umírá hladem.
Interkontinentální politika snížení obsahu
skleníkových plynů by měla sledovat tato
kritéria:
1. snížit specifickou potřebu energie, nahradit
energii z fosilních zdrojů obnovitelnými
energiemi, vzhledem k nezaručitelné bezpečnosti a možnosti nesmírných ztrát při
havárii rušit i zastaralé jaderné elektrárny,
2. snížit obsah skleníkových plynů v atmosféře zalesněním, účelnými zemědělskými
praktikami a zvýšením schopnosti moří
poutat oxid uhličitý, případně dalšími technickými opatřeními, a tím omezit zvyšování
globální teploty,
3. optimalizovat využívání surovin a všech
zdrojů, materiály recyklovat a maximálně
využívat bezodpadové technologie,
4. optimalizovat průběh proudů materiálů
a zboží minimalizací dopravních vzdáleností a investičních i provozních nákladů.
Mezinárodní úsilí na zpomalení procesu
oteplování atmosféry ve smyslu doporučení
Mezivládního panelu pro změnu klimatu
IPCC zahrnuje tři strategie:
1. změnu subvenční politiky produkce energie,
2. založení fondů pro přenos technologií obnovitelných energií do rozvojových zemí,
zastavení jejich odlesnění a podporu jejich
zalesnění,
3. podřízení těchto mechanismů rámcové
dohodě o obchodu s emisemi, založené na
Kjótském protokolu a na smlouvě o ochraně
klimatu, ke které přistoupí i USA a Čína.
Publikace Globální změna – cesta ze sou-
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časného chaosu do budoucnosti definuje
vnitrostátní opatření, potřebná v průmyslové
výrobě, energetice, při urbanizaci, v dopravě,
lesnictví, zemědělství, odpadovém a vodním
hospodářství včetně opatření při ochraně
proti povodním. Mezivládní panel expertů pro
změnu klimatu IPCC uvedl koncem roku 2007,
že požadovaná redukce globálního oteplení na
2 oC by zpomalila světový hospodářský rozvoj
o pouhé 1 procento. Podle odhadu britského
ekonoma Sira N. STERNA (2006) působí
tuna CO2 ztráty ve výši 67 € a při současném
stavu techniky ji lze zneškodnit za 20 €,
více než třikrát levněji. Náklady na zvládnutí klimatických změn zhospodárněním
využívání energie a rozšířením technologií
s nízkou produkcí emisí by dosáhly globálně
5,5 bilionů €. Je to pětina světové hospodářské síly, nákladově však nejvýše 1,2 % roční
světové hospodářské produkce. Tuto pětinu
ztratilo ostatně světové hospodářství během
katastrofální deprese třicátých let minulého
století, a v současné krizi ztrácí podstatně
více. Celkové finanční ztráty způsobené katastrofami uplynulých 25 let, radikalizovanými
globálním oteplením, dosáhly 1,4 trilionu
dolarů. S oddalováním potřebných opatření
pro snížení emisí se příslušné náklady budou
zvyšovat. Pokud se zamýšlené záměry nepodaří
prosadit, vzniknou škody, jejichž rozsah bude
ve srovnání s uvedenými náklady pětinásobný. Jejich urychlené prosazení naopak vyvolá
boom některých odvětví.
Bohatství znamená odpovědnost, avšak současná pravidla světového obchodu vytvořená
evropskými a dalšími západními státy vedou
k tomu, že výhody globalizace navíc prospívají především mezinárodním koncernům
a bohatým státům, chudí přicházejí zkrátka.
Globální jev rostoucích rozdílů mezi bohatými a chudými státy i lidmi, eufemisticky
nazývaný rozevírající se nůžky, vyvolává zášť,
jež v kombinaci s náboženským poblouzením,
které znovu zachvátilo islámské země, ale
i USA a Rusko, může nebezpečně vyhrotit
mezinárodní situaci. Publicistická převaha
neseriózních a manipulovaných informačních
médií, korupce a nízká politická odpovědnost, zpupné nebo i jen neobratné chování
významných politiků nepřispívají k atmosféře
vzájemného porozumění. Oslabují pozice
všech politiků a manažerů, nakloněných
hospodářským a sociálním reformám, posilují nacionalisty, fundamentalisty – fanatiky
neschopné společnost povznést.
Člověk spotřebuje pro svou výživu, jak
uvádí KARAMANLIS (1996), denně 2,4 kWh,
ročně 864 kWh energie ve formě potravin,
což je z tohoto hlediska základní životní
minimum. Občan USA spotřebuje ročně
v průměru 104 MWh energie, což je 120krát
více. To ilustruje základní fakt, jak ve vyspělých státech plýtvají občané energií pro
zajištění svého komfortu, a jakým způsobem
se drží zásad demokracie, jež ve své původní
podobě spočívá na zásadách rovnosti, volnosti, bratrství všech lidí. Občané chudých
rozvojových zemí spotřebovávají obvykle
dvojnásobek energie, jež je nezbytná k jejich
obživě. Ve světovém průměru spotřebovává 1
obyvatel 25násobek, tedy ročně 21 MWh.
Základní opatření na světové úrovni potřebná pro postupné vyrovnávání těchto tragických a nespravedlivých disproporcí, založená
na výčtu WALLISE (2007) je možno rozšířit
a formulovat požadavky, aby hospodářsky

silné země severní polokoule (zejména země
EU, USA a Kanada):
1. odstranily bariéry importu z rozvojových
zemí a subvenční systém, týkající se zejména
zemědělských produktů, a otevřely své trhy,
2. poskytly ochranu určitým trhům jižní polokoule (zejména chudých afrických zemí),
jejichž trhy jsou násilně otevřené,
3. poskytovaly masivní intervence na světovém trhu surovin, postiženém příliš rychlou
liberalizací, aby v případě potřeby byla
regulována nabídka a poptávka a přebytky
mohly být vykoupeny s cílem spravedlivějšího rozdělení zisků,
4. změnily dohodu o právech původce (Trade
Related Aspects of Intellectual Property
Rights), na jejímž základě se i léčiva stávají
pro země jež je nejvíc potřebují cenově
nedostupnými, a zakázaly patentování
variant semen a životních forem,
5. zrušily navrženou dohodu o obchodě
a službách GATS (Global Aggreement on
Trade and Services), aby bylo možno lokálním dodavatelům dávat přednost, zavedly
a změnily předpisy o hospodářské soutěži
na světové i lokání úrovni a omezily nadvládu velkých mezinárodních podniků na
světových trzích,
6. upravily mezinárodní měnový a finanční
systém tak, aby spravedlivě rozděloval
kumulované nadbytky, vyrovnával rozdíly
v bohatství dotacemi, úpravami předpisů
působil na vyrovnání znalostí, vzdělání
a přístupu ke kapitálu, a uzavíral tak ony
pověstné otevírající se nůžky.
Racionalizace pro zhospodárnění využívání
zdrojů, výroby i dopravy a odstranění všech
odpadů je zapotřebí vzhledem k očekávanému zdvojnásobení počtu světové populace
a omezenosti zdrojů i bez globální klimatické
hrozby. Zásadní otázkou, jež stojí před odborníky, politiky a veškerou světovou veřejností,
je, zda prokázaná potřeba cesty setrvalého
rozvoje při používání obnovitelných energií
a spravedlivé podílení se na využívání surovinové základny vyvolá účinnou světovou spolupráci, či zda se stane příčinou sporů a válek,
při nichž nejbohatší státy budou nestydatě či
naopak chudé státy zoufale usilovat o zlepšení
své ekonomické situace na úkor těch ostatních.
Poslední verzí záminky první velké války o přírodní zdroje v tomto tisíciletí, války v Iráku,
bylo šíření demokracie, ve svém původním
smyslu vědomého směřování k rovnosti, volnosti a bratrství.
Západní státy dosáhly hranice svého růstu
a poměrný blahobyt již ve 20. století, rozvojové země je dohánějí. Pokud by i tyto hustě
zalidněné země dosáhly evropského standardu
spotřeby, vyžadovalo by to potravinové zdroje
tří zeměkoulí. Boj s krizí, bídou miliónů, terorizmem, pirátstvím a genocidou, provázejícími bídou miliónů, provázející globální klimatickou změnu, a terorizmem, jež je probouzen
pocitem ohromující nespravedlnosti, vyžaduje
globální změnu světové ekonomiky, racionalizací a sociálním zaměřením hospodářství
všech rozvinutých a rozvíjejících se států, při
reorientaci jejich energetiky na obnovitelné
zdroje, snížení nároků na suroviny, snížení
populačního růstu především v chudých
a velkých zemích a zvýšení úspornosti výrob
i přiměřenosti životního standardu včetně
účinné rozvojové pomoci chudším státům.
– red –
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Mezinárodní konference Plavební dny 2011
Jindřich Zídek
Ve dnech 13.–16. září 2011 v Kongresovém
centru hotelu Clarion v Ústí nad Labem se
konala významná mezinárodní konference
„Plavební dny“, která je organizována jednou za čtyři roky v České republice a jejím
pořadatelem je České plavební a vodocestné
sdružení společně se Slovenským plavebním
kongresem.
Jednání se zúčastnilo 180 odborníků z České republiky, Slovenska, Německa a Polska.
Významnými hosty na jednání byli například
náměstek ministra dopravy pan Ivo Toman,
náměstek ministra zemědělství pro úsek vodního hospodářství pan Aleš Kendík, poslanec
Parlamentu ČR a předseda Výboru pro životní
prostředí pan Milan Štovíček, poslanec Parlamentu ČR a předseda Výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj pan Stanislav
Polčák, ředitel Severočeského sdružení obcí
pan Vladislav Raška, primátor města Děčín
pan František Pelant, starosta města Litoměřic
pan Ladislav Chlupáč, vedoucí odboru životního prostředí města Drážďan pan Christian
Korndörfer (poznámka redakce: jeho projev
a projev zástupce Ministerstva dopravy SRN
ze senátní konference o plavbě uvádíme níže)
a další významní odborníci a hosté. Součástí
konference byla exkurze na technické kulturní památce – největším českém jezu Střekov
v Ústí nad Labem a plavba lodí Porta Bohemica I po Labi z Ústí nad Labem do Hřenska.
Jednání konference bylo na vysoké úrovni, přítomní jednomyslně doporučili zvýšit
využití lodní vodní dopravní cesty, která je
prokazatelně nejekologičtějším způsobem přepravy zboží, zejména ve IV. transevropském
severozápadním dopravním koridoru, kde je

napříč Ústeckým krajem přepravováno 22 mil.
tun zboží ročně, z toho polovina ekologicky
nejméně přijatelnou kamionovou dopravou.
Konference podpořila jednoznačně potřebu
zlepšení plavebních podmínek pod posledním
českým jezem na Labi Střekov po státní hranici Německa. V současné době na tomto úseku
povolený ponor kolísá v závislosti na přirozených srážkách v labské kotlině. Plavidla
jsou nakládána v průměru na 50 %. V letním
období až 3 měsíce je zastavena plavba pro
zcela nedostatečné plavební hloubky, a proto
vodní doprava, která je nejlevnějším a nejekologičtějším způsobem přepravy zboží, není
konkurenceschopná. Převedení části nákladní
dopravy zboží ze železničních a silničních
koridorů vedoucích podél Labe na vodní tok
zkvalitní životní prostředí v labském údolí
Ústeckého kraje.

Odborný příspěvek poslance Parlamentu ČR
JUDr. Stanislava Polčáka

Výklad pracovnice Povodí Labe Ing. Hajdinové
ve velínu plavebních komor Střekov

Národní technická památka vodní dílo Střekov
v Ústí n. L.
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Ing. Jindřich Zídek, člen výboru ČPVS
E-mail: zidekj@pla.cz
Pozdravný projev zemského hlavního
města Drážďany při příležitosti konference
26. Plavební dny v Ústí nad Labem ve
dnech 13. až 15. září 2011 přednesl
Dr. Christian Korndörfer
Vážený pane prezidente, pane předsedo,
vážené dámy a pánové,
mám velkou radost z toho, že se mohu
zúčastnit konference 26. Plavební dny a mohu
Vás tedy srdečně pozdravit jménem úřadujícího primátora zemského hlavního města
Drážďany pana Hilberta, který přeje Vaší konferenci a snahám k zajištění a rozvoji vodní
dopravy na Labi mnoho úspěchů.

Plavební komory Střekov

Město Drážďany si je plně vědomo významu
labské vodní cesty pro Českou republiku, ale
také pro dosavadní a budoucí rozvoj našeho
společného prostoru, hospodářství a osídlení.
Po katastrofální povodni v srpnu 2002 jsem
dostal za úkol vyprojektovat a zrealizovat
pro zemské hlavní město Drážďany moderní
protipovodňový ochranný systém v celém
povodí. Tyto práce se mezitím nalézají již
ve velmi pokročilém stavu, byla realizována
opatření v hodnotě více než 80 milionů eur.
Přitom jsme získali cennou podporu českých
expertů, například ze strany VRV Praha, DHI
Praha a Povodí Labe. V této době započala také
na německé straně diskuse o projektu jednoho
nebo dvou plavebních stupňů na Labi v blízkosti státní hranice. Diskuse probíhala od samého začátku kontroverzně. Přímluvci a odpůrci
tvrdili leccos, ale ne vždy to bylo podložené
přesvědčivými argumenty. Rozhodli jsme se
sami přezkoumat podklady a zjistit a vyhodnotit důsledky jednoho plavebního stupně Děčín
pro zemské hlavní město Drážďany. Za tímto
účelem jsem se setkával v Roudnici s panem
Zídkem a zástupci Ministerstva dopravy České
republiky ke studiu projektů. Některé otázky,
například k jakosti vody a transportu sedimentů, byly o několik týdnů později zodpovězeny
panem prof. Gabrielem. Poté jsem představil
projekt a naše kladné hodnocení příslušnému
výboru zatupitelstva Drážďan. Dámy a pánové,
členové městského zastupitelstva, po diskusi
k jednotlivým otázkám přijaly pozitivně naši
zprávu a potvrdili jednomyslně kladné stanovisko zemského hlavního města Drážďany
k projektu plavebního stupně Děčín. Toto kladné stanovisko bylo oficiálně použito v procesu
posouzení vlivu na životní prostředí.
Zemské hlavní město má existenciální zájem
na ekologicky intaktním toku a na fungující
labské vodní cestě. Plavební stupeň Děčín je
k tomu dobrým kompromisem. Kompromis však
nikdy neznamená, že by jedna strana prosadila
své zájmy na sto procent. Přejeme si, aby obě
strany byly ochotny plně akceptovat tento kompromis. Vidíme skutečně nebezpečí, že takzvaný
ekologický konflikt bude využit k tomu, aby
omezené veřejné prostředky byly z Labe staženy
a z krátkozrakého nazírání na efektivitu byl po
staletí rostlý dopravní systém redukován k bezvýznamnosti. Jsem přesvědčen o tom, že nákladní doprava na Labi se v důsledku stoupajícího
nedostatku zdrojů ve střednědobém horizontu
opět vrátí ke konkurenceschopnosti, kterou
měla před dobou levné ropy a upřednosťování
silniční dopravy. K tomu jsou nutné investice
do přizpůsobení infrastruktury pro budoucnost, která bude významně charakterizována
vyššími cenami za energie a pokračující změnou
klimatu Ty investice musí být realizovány nyní,
aby byly včas účinné. Jako zástupce zemského
hlavního města Drážďany přeji této konferenci
a nám všem při řešení této problematiky mnoho
úspěchů.
Projev na senátní konferenci Konference
o plavbě po labské vodní cestě, konané
dne 27. září 2011, přednesný panem
Enak Ferlemannem – státním tajemníkem
Ministerstva dopravy SRN
Pane předsedo senátu, vážení páni ministři,
vážení páni senátoři, vážení hosté, pane prezidente Astere, je pro mne velká čest hovořit
v těchto prostorách, na místě, kudy kráčely
evropské dějiny.
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Chceme-li prosperovat, potřebujeme také
vodní cesty. Potřebujeme dobré spojení po
silnicích, po kolejích, ale také po vodních
cestách. Unie komor Labe/Odra podporuje
rozvoj sítě vodních cest a já jsem vděčný
za práci, kterou odvádí. Jak už bylo řečeno,
kdyby území, na kterém Unie komor Labe/
Odra působí, byl jeden stát, tak by byl šestým
největším státem v Evropě. Je to region, kde je
velký potenciál ekonomického růstu.
Já sám pocházím z Cuxhavenu, kde Labe
ústí do moře. Já jsem tedy dítětem řeky Labe.
Hamburk je přístavem mezi Evropou a Asií,
Severní a Jižní Amerikou. Podle našich
dopravních prognóz očekáváme 90% zvýšení
námořní dopravy. Problém ale je, jak dopravené zboží, které doputuje do Hamburku, dostaneme do vnitrozemí nebo jak zboží z Německa
dostaneme do světa, když silnice jsou ucpané
a nemůžeme všechno transportovat po kolejích, které už se blíží své omezené kapacitě.
Labská vodní cesta má ohromný potenciál.
Je to životodárná tepna, kterou musíme využít.
Dnes se z celého kontejnerového provozu
z Hamburku přepravuje pouze 1,7 % po vodních cestách. Je to příliš málo. V roce 2015
až 2020, tak jak se bude vnitrozemská vodní
doprava rozvíjet, by to znamenalo, že bychom
mohli transportovat 1 000 000 kontejnerů,
což by znamenalo ušetřit 10 000 celých vlaků
ročně a tím také uvolnit železniční cestu pro
další transporty.

Čeká nás společný cíl, o který se musíme
zasadit. Říční lodě jsou nejekologičtější
dopravní prostředky, které máme, a téma
externích nákladů bude stále významnější
a s tím poroste i význam říčních lodí. Musíme
pro ně zlepšit podmínky, zatím se nevyužívají
dostatečně. To znamená, že by se hamburský
přístav musel naučit více překládat na říční
lodě. To by pro nás znamenalo, že by střední
a dolní Labe mělo být celoročně splavné, to
je věc, kterou jsme již měli, a já říkám, že
bychom to měli udělat co nejrychleji. Dalším
naším cílem je umožnit na Labi přepravu 3
vrstev kontejnerů říční plavbou. Tím bude
umožněna větší konkurenceschopnost vnitrozemské vodní přepravy kontejnerů nejen na
Labi. Doufám, že se nám to podaří.
Nejen v ČR, ale také u nás o všem diskutujeme. My máme také všude brouky a střevlíky,
ale je třeba najít rovnováhu, aby Labe sloužilo
ekonomii i ekologii. Pro ochranu životního
prostředí je důležité zmínit, že nejekologičtější
dopravou je vodní doprava. Splavnost Labe
je větší problém v ČR, ale my doufáme, že
česká vláda s podporou českého parlamentu
jej zvládne. My na naší straně podporujeme
snahu České republiky, aby postoupila v tomto problému, protože Labe je spojující řekou
mezi našimi státy.
Ale splavnost Labe není jen o ekonomii, je
i o ochraně životního prostředí. My nemáme
odpůrce jen ze strany ochránců životního pro-

Poznámky k „Poznámkám k tvarování kynety koryta
při intravilánových revitalizacích vodních toků“
Ing. Tomáše Justa (VH 11/2011, strany 435 a dále)
Jaroslav Zuna
V „Poznámkách k tvarování kynety koryta
při intravilánových revitalizacích vodních
toků“ se Tomáš Just zabývá možností využití
dvojitého profilu při protipovodňové ochraně intravilánů a doporučuje úpravy kynety
dvojitého profilu vhodné z hlediska vodních
ekosystémů.
Použití dvojitého profilu při kapacitních
úpravách vodních toků je vhodné zejména
dík soustředění nízkých průtoků vody v rozměrném korytě, především pro omezení nadměrné sedimentace splavenin, které mohou
výrazně snížit průtočnou kapacitu koryta.
Takové uspořádání průtočného profilu při
protipovodňové ochraně zastavěných částí
intravilánů obcí by mělo být nesporně více
používáno, i proto, že soustředění nízkých
průtoků je pozitivní také z hlediska vodní bioty. Navrhování dvojitého průtočného profilu
musí ovšem vycházet z principů hydrotechniky a nemůže být předmětem intuitivního
vytváření ekologicky lákavých tvarů.
Nemusím jistě zdůrazňovat, že při extrémním
průtoku vody je nejvíce zatěžováno dno koryta
a paty svahů jeho břehů, což odpovídá závislosti
hodnoty tečného napětí na hloubce vody. Protože je kyneta dvojitého profilu pod dno koryta
prohloubena, její zatížení vodním proudem se
ještě zvyšuje. Kyneta se jako samostatný hydrau-
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lický objekt projevuje pouze v rozsahu průtoků
do své břehové hrany. Při vyšších průtocích se
kyneta z hydraulického hlediska stává součástí
celého průtočného profilu.
Z rozdělení tangenciálního napětí po omo
čeném obvodu otevřeného koryta také vyplývá,
že část koryta s větší drsností přenáší větší část
zatížení vodním proudem, a to vlivem účinnější
disipace energie vodního proudu. Budou-li břehy koryta relativně hladké (pobřežní zdi) a dno
velmi drsné (členitá kyneta a bermy) bude dno
a kyneta vodním proudem velmi namáhány.
Účinkům namáhání pat svahů břehů, berem
a kynety dvojitého profilu vodním proudem je
pak nutné přizpůsobit jejich stabilizaci. Stabilita břehů koryta je závislá především na stabilitě
dna. Pokud dojde k nadměrnému prohloubení
koryta, břehy, včetně jejich opevňovacích konstrukcí, se zhroutí. Uvedené závislosti platí tím
více, čím je koryto užší.
Z uvedených hledisek si dovoluji uvést několik poznámek k „Poznámkám“ Tomáše Justa.
Opatření, doporučená v „Poznámkách“, jsou
předkládána obecně, bez ohledu na kategorii
vodního toku a velikost koryta. To je zavádějící, protože ne pro všechny typy koryt vodních
toků jsou tato opatření vhodná. Z uvedených
schémat koryt vyplývá, že se jedná o úzká
potoční koryta s hloubkou větší než je šířka

středí, ale z dalších je to především evangelická církev. Labe je u nás pod psychologickým
patronátem evangelické církve, to znamená, že
jí musíme dokázat, že to, co děláme na Labi,
není přírodě na škodu. Zbývá ještě upravit
poslední místa řeky tak, aby byla celoročně
splavná. My věříme, že se nám to podaří.
Co je podstatné, tak platí, že Labe bude
splavné na ponor 1,60 metru po 345 dní v roce
dle „Společného prohlášení z roku 2006“ mezi
ministerstvy dopravy SRN a ČR. To je věc,
která platí. Kategorie vodních cest se plánovaného stavu nedotkne, ta se týká především
zeštíhlení státní správy vodních cest v SRN.
Chtěl bych ještě jednou říct, že kategorizace
vodních cest v SRN nebude mít žádný vliv na
to, co se bude dít na Labi.
Celoročně splavné Labe je to, co potřebujeme, protože pak teprve vznikne efektivnější
doprava. Spolkové země požadují, aby bylo
Labe splavnější, a my tak budeme činit.
Příspěvek není recenzovaným pojednáním,
přesto si myslíme, že by se mnozí k věci
mohli vyjádřit. Očekáváme proto stanovisko
ke sdělení – jak je zvykem – do 29. února
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně tabulek
a obrázků. Příspěvky posílejte na e-mail:
stransky@vodnihospodarstvi.cz.

dna koryta. Také předložené obrázky ukazují
potoční koryta. Dále uvedené poznámky jsou
proto míněny především pro úpravy potočních koryt šířky dna do 3 až 5 m
Při provádění povodňového průtoku je třeba
zajistit, kromě dostatečné průtočné kapacity
koryta, i plynulost proudění. Uvažované místní rozšíření koryta (obr. 1 a 5 diskutovaného
článku) je z hlediska povodňového režimu
úpravy nevhodné, protože bude docházet
k významným průtokovým poruchám vlivem
bočních proudů a turbulencí. Za extrémních
průtoků tak bude docházet k poškození
koryta, k vybřežování vody a k nepříznivému ovlivnění průtoku splavenin, které jsou
velmi často významným činitelem při vzniku
povodňových škod.
Uspořádání kynety dvojitého profilu podle
obr. 3 dole neodpovídá zatěžovacímu schématu průtočného profilu a bude přenášet většinu
jeho zatížení vodním proudem. Taková kyneta
bude při první velké vodě s velkou pravděpodobností zničena. Protože stabilita břehů
koryta závisí především na stabilitě jeho dna,
může být prohloubením dna pod základy
břehových opevňovacích konstrukcí zcela
zničena celá úprava.
Úprava koryta, uvedená na obr. 7. není
„intravilánovou revitalizací“ ale rekonstrukcí dřívější úpravy a slouží k zabezpečení
protipovodňové ochrany města Hostomice.
Velikost kynety odpovídá požadavku převést
za povodňových průtoků štěrkové splaveniny
a zabránit zmenšování průtočné kapacity
koryta vlivem jejich intenzivní sedimentace, ke
které docházelo v minulosti. V bocích kynety
nejsou „jalové bermy“, ale dno koryta, pod které byla kyneta zahloubena. Provedení úpravy,
stejně jako stabilizace koryta, zcela jistě nejsou
nevhodné, jsou zdůvodněny hydrotechnickými
výpočty a jsou funkční. Pro dosažení lepšího
vzhledu měly být původně bermy překryty
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ornicí a osety travním semenem, k čemuž,
bohužel, nedošlo. Cílem této úpravy nebylo
vytvořit podmínky odpovídající požadavkům
příslušného ekosystému, je však zajištěna alespoň migrační prostupnost upraveného úseku
likvidací původních stupňů.
Na obr. 6 se zřejmě nejedná o kynetu, ale
o široké dno, v bocích zanesené splaveninami porostlými ruderální vegetací. Tento stav
je ekologicky příznivý a objem sedimentů
pravděpodobně neovlivňuje průtočnou kapacitu koryta. Nejedná se však o způsob úpravy,
ale o stav samovolné revitalizace. Potoční
koryto, uvedené na obrázku 8, pokud vzniklo
dík zanedbání údržby, je dobrým příkladem
samovolné revitalizace. Ta je ovšem velmi
přínosná ve volné krajině, z hlediska protipovodňové ochrany intravilánu však nemůže
být účinná. Totéž se týká transformace koryta,
uvedené na obr. 9.
Ještě pár slov k použitým termínům. Jako
kyneta bylo původně označováno lichoběž-

níkové koryto, opevněné ve dně a v celém
rozsahu břehů kamennou dlažbou. V současné
době se za kynetu považuje dolní část dvojitého
profilu. Proto nelze označovat za kynetu celé
dno koryta (např. v obr. 9 a 10.) Rozpaky také
vzbuzuje termín „dynamická stabilita koryta“,
jedná se pravděpodobně o poddajné konstrukce, které se vlivem účinků vodního proudu
mohou transformovat, avšak po skončení těchto účinků se do původního stavu nevrátí. Také
není přínosné tvořit nové „termíny“ (jalové
břehy, jalová kyneta, povodňový zpomalovač,
protisedimentační kyneta, usazeniny, zachycovač splavenin apod), protože jsou zavádějící
a do odborného textu se nehodí.
V „Poznámkách“ uvedené návrhy jsou jistě
vhodné pro revitalizace upravených vodních
toků mimo zastavěná území, kde je dostatek
prostoru pro samovolný vývoj koryta a pro
rozlivy za povodňových průtoků, a to jako
iniciační zásahy, vedoucí k deformacím koryta a k jeho následné žádoucí transformaci.

Metabolity léčiv v pitné vodě a jejich relevance
František Kožíšek, Hana Jeligová
Článek reaguje na sdělení kolektivu autorů o problematice metabolitů léčiv ve vodě
a jejich analýze a doplňuje výsledky screeningu vybraných léčiv v pitných vodách
České republiky publikované ve prosincovém čísle VTEI. Zamýšlí se nad tím, kdy lze
metabolity látek považovat ze relevantní
(pro sledování i ochranu spotřebitele), a to
zvláště ve vztahu k léčivům.
Ve Vodním hospodářství číslo 1/2012 jsme
s kolegy referovali o příznivých výsledcích
sledování vybraných léčiv v pitných vodách
v ČR [1]. Ještě v předchozím čísle (12/2011,
příloha VTEI), kdy už byl náš příspěvek v tisku, vyšel zajímavý článek autorského kolektivu VÚV Lze stanovit správnou koncentraci
farmak ve vodách? [2], který se nepřímo
vztahuje i k našemu příspěvku. Článek navíc
svým názvem klade provokativní otázku, na
kterou považujeme za užitečné pokusit se
odpovědět.
Autoři nám správně připomínají, že v případě léčiv (ale platí to i pro řadu dalších
organických látek, zvláště xenobiotik) se
ve vodě obvykle nevyskytuje jen primární
či mateřská látka, ale zároveň i směs jejích
různých metabolitů. A doporučují, aby se při
posuzování výskytu léčiv ve vodách braly
v úvahu i jejich metabolity. Zároveň však
připouštějí, že všechny metabolity dnes ještě
stanovit nedokážeme – nejen proto, že nám
chybí potřebná instrumentace, ale protože je
v mnoha případech možná ani neznáme.
Na otázku lze pak odpovědět dvojím způsobem. Ano, pokud si přesně definujeme, jaké
farmakum, popř. jaké jeho známé metabolity
chceme stanovit, a pokud jsou tyto látky
přítomny nad mez stanovitelnosti použité
metody, můžeme víceméně jejich správnou
koncentraci stanovit. Na druhou stranu si
nikdy nesmíme myslet, že ve vodě stanovujeme všechno, co v ní je, protože při vší
laboratorní snaze a nemalých nákladech bude
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naše instrumentální schopnost a kapacita
vždy o několik kroků pozadu za ohromným
počtem chemických látek, které člověk uvádí
do oběhu a potažmo do životního prostředí.
Mimochodem, počet takovýchto látek se dnes
na celém světě odhaduje asi na 120 tisíc.
Z toho jen v EU je cca 30 tisíc látek vyráběno
v množství větším než 1 tuna/rok a denně se
zde spotřebují miliony balení různých léčivých přípravků, které obsahují okolo 3 000
účinných látek.
Ovšem skutečnost, že ve vodě nejsme schopni identifikovat každou cizorodou molekulu,
nám ještě nemusí nutně vadit, pomineme-li
akademickou touhu vědět vše, protože ne každá
látka nás nějakým způsobem ohrožuje. Podobná
je totiž situace i v případě kontroly mikrobiologické kvality (pitné) vody. I zde víme, že běžně
používanými metodami stanovíme jen malou
frakci ve vodě přítomných bakterií (méně než
10 %, často méně než 1 %!) – nicméně víme
o tom a dokážeme s tím žít, jelikož víme, že ty
přítomné, ale nám v rutinním rozboru „skryté“
bakterie nepředstavují pro zdraví spotřebitele
žádné riziko (pomiňme nyní diskusi, zda mu
některé třeba i neprospívají).
Vraťme se však k metabolitům. Určitě
existují případy, kdy je nutno jim věnovat
zvýšenou pozornost, protože to třeba vyplývá
ze zákona. Typickým příkladem jsou pesticidy
v pitné vodě, které mají stanoven jednotný
limit (0,1 μg/l) a jsou definovány tak široce, že
je pamatováno i na jejich degradační proces:
pesticidy se rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty (např.
regulátory růstu) a jejich metabolity, rozkladné
nebo reakční produkty [3]. Česká legislativa
je touto definicí zcela ve shodě s příslušnou
směrnicí EU [4].
Limitní hodnota 0,1 μg/l je tak nízká, že
její překročení je u řady vodovodů reálné již
mateřskou látkou – a co teprve kdybychom

Lze je použít též ve vhodných podmínkách
při úpravách širokých koryt štěrkonosných
vodních toků v intravilánech. Při úpravách
potočních koryt z titulu protipovodňové
ochrany sídlišť a technické infrastruktury však
nejsou přijatelné.
S ohledem na to, že posílení ekologických
aspektů při úpravách vodních toků je nepochybně nezbytné, je třeba navrhování přírodě
blízkých úprav vodních toků věnovat náležitou pozornost a založit je na kvalifikovaných
metodách a postupech, které povedou k jejich
bezchybně fungující realizaci. Intuitivní, hydro
technicky nepromyšlené způsoby úprav, i když
se jeví z hlediska vodních ekosystémů příznivě,
mohou být z hlediska ochrany přírody zcela
kontraproduktivní.
doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc
Šluknovská 317
190 00 Praha 9
zuna.cifa@seznam.cz
vzali v úvahu její metabolity! Standardně se
však stanovení metabolitů, pokud víme, provádí jen u několika málo atrazinových pesticidů
(desethylatrazin a další), kde se mateřská látka
i její metabolity vzhledem k podobné toxicitě
opravdu sčítají. U jiných látek je stanovení
metabolitů spíše výjimečné. Každopádně je
i zde namístě hovořit ne o všech metabolitech,
ale jen o metabolitech zdravotně či toxikologicky relevantních, protože těžko má smysl
brát do úvahy např. H2O či CO2 jako konečné
metabolity rozkladu.
Mimo specifický případ pesticidů bychom
mohli najít i několik dalších případů, kdy
je záhodno věnovat metabolitům zvýšenou
pozornost – ale výhradně z hlediska jejich
toxicity. Jako příklad by mohl sloužit třeba
N-nitrosodimethylamin (NDMA), který může
vznikat při úpravě pitné vody jako nežádoucí
vedlejší produkt či „metabolit“ jiných látek.
Nicméně vraťme se k léčivům. Ty žádný
legislativně závazný limit ve vodách stanoven
nemají, a proto je možno jejich výskyt posuzovat pouze na základě hodnocení rizik – až už
pro člověka nebo pro zvířata, především však
asi vodní faunu. Vzhledem k mému zaměření
zůstanu u pitné vody a dopadu na člověka.
V našem článku [1] jsme pouze naznačili, že
z námi zjištěných koncentrací sledovaných
léčiv, které se v síti vyskytly maximálně v řádu
jednotek ng/l, neplyne žádné známé zdravotní
riziko (podrobnosti viz [5] a [6]).
V našem šetření jsme sledovali jen pět
mateřských látek, ale nikoliv jejich metabolity.
Kdybychom je sledovali a vyjadřovali je jako
sumu s mateřskou látkou, je pravděpodobné,
že by se tím počet záchytů nad mez stanovitelnosti o něco zvýšil. O toxicitě metabolitů
léčiv není dosud k dispozici mnoho informací,
nicméně se zdá, že ve většině případů je jejich
toxicita (či lépe účinnost) pro člověka nižší
než toxicita mateřské látky, maximálně stejná.
Jen výjimečně jsou známy případy metabolitů
s vyšší účinností či toxicitou.
Přičtením sumy metabolitů k mateřské
látce by došlo k navýšení zjištěných koncentrací o 50 či 100 %. Avšak i kdyby došlo
k (nepravděpodobnému) navýšení námi
zjištěných maxim třeba o 300 %, hodnoty
tzv. „margins of exposures“ (poměr mezi bezpečnou dávkou a zjištěnou expozicí z pitné
vody) se budou stále pohybovat v řádu 106 až
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107 (pro ibuprofen, karbamazepin, diklofenak
a naproxen), resp. 10 3 pro 17α-ethinylestradiol, což z hlediska ochrany zdraví stále
představuje ohromnou bezpečnostní rezervu.
Proto můžeme dojít k závěru, že u pitné vody
nemusíme metabolity léčiv považovat za látky
relevantní ke sledování. A pokud (v rámci
výzkumu) snad ano, tak cestou sledování
účinnosti jejich směsí pomocí biologických
testů, nikoliv cestou individuální chemické
analýzy. Nelze vyloučit, že v budoucnu nové
toxikologické a epidemiologické poznatky
tento názor změní, ale dosud tomu nic
nenasvědčuje.
Zatím se budeme potýkat s tím, že naše stále se zlepšující schopnost stanovit tisíce chemických látek v ultrastopových koncentracích
bude přispívat k obecné chemofóbii, i když
tyto koncentrace jsou často mimo jakoukoli
fyziologicky relevantní hodnotu.

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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Eliminácia druhého stupňa nitrifikácie
na ČOV Duslo a.s. Šaľa
Mikuláš Buday, Peter Németh, Alena Andrášiová
V náväznosti na článok autorov Vacková L.,
Vejmelková D., Wanner J. s názvom Metody
inhibice druhého stupně nitrifikace, publikovaný v 9. čísle tohto ročníka časopisu Vodní
hospodářství, informujeme odbornú verejnosť
o priebehu tohto procesu v biologickej ČOV
Duslo a.s. Šaľa.
Biologická ČOV v Duslo a.s. Šaľa bola koncipovaná ako dvojstupňová dvojkalová technológia začiatkom 80-tych rokov minulého storočia.
Prvý stupeň (I.°) aktivácie slúžil na odstránenie
organických látok a v druhom stupni (II.°) aktivácie mala prebiehať biologická nitrifikácia.
Postupom času ČOV prešla viacerými zmenami, z ktorých najvýznamnejšou bola realizácia
predradenej denitrifikácie v jednej polovici
objemu prvého stupňa aktivácie v roku 1998.
Koncom 90-tych rokov sa technológia ustálila
na hodnotách aktuálnych aj v súčasnosti:
• priemerný prietok odpadovej vody
300 m3.h-1
• objem anoxickej časti I.° aktivácie2 650 m3
• objem oxickej časti I.° aktivácie2 650 m3
• objem II.° aktivácie2 650 m3
Priemerná koncentrácia aktivovaného kalu
v I.° aktivácie je v oblasti 6 až 8 g.l-1 a v II.°
v oblasti 4 až 6 g.l-1. Priemerný vek kalu v I.°
aktivácie je v oblasti 8 až 12 dní a v II.° v oblasti 15 dní.
Významnú časť (130 m3.h-1) čistených odpadových vôd tvoria oteplené priemyselné
odpadové vody (varákové zvyšky a parné kondenzáty), z uvedeného dôvodu teplota vody na
výstupe z II.° aktivácie je v rozsahu 16 °C (v zime) až 29 °C (v lete). V období apríl 2009 až máj
2011 pred prvý stupeň aktivácie bol zaradený
denitrifikačný stupeň o objeme 870 m3 (s vlastným aktivovaným kalom) čistiaci priemyselné
odpadové vody z výroby produktov organickej
chémie a časti splaškových odpadových vôd
o prietoku 140 m3.h-1.
Významnými zložkami čistených odpadových vôd sú anorganické soli. Koncentrácia
NaCl je v oblasti 4 až 5 g.l-1 a NaHCO3 v oblasti
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2 až 3 g.l-1. pH odpadovej vody je medzi 8 a 9.
Z dôvodu vysokej koncentrácie NaHCO3 má
odpadová voda vysokú kyselinovú neutralizačnú kapacitu.
Priemerná koncentrácia anorganických
foriem dusíka na vstupe je v oblasti 130 mg.l‑1
NH4-N, 20 mg.l-1 NO2-N a 40 mg.l-1 NO3-N.
Vo vstupujúcej odpadovej vode sú prítomné
aj anilín a deriváty difenylamínu v koncentračnom rozsahu 50 až 100 mg.l-1 a 10 až
20 mg.l-1.
Vyššie popísaná kvalita vstupujúcej odpadovej vody (teplota, pH, koncentrácia NaCl
a NaHCO3, koncentrácia jednotlivých foriem
dusíka) je daná technológiami používanými
na výrobu jednotlivých komodít a.s. Duslo.
Ich významná zmena nie je dosiahnuteľná bez
vážnych ekonomických nákladov. Regulácia
koncentrácie rozpusteného kyslíka zmenou
otáčok povrchových aerátorov sa neosvedčila
z dôvodu veľmi nízkeho kalového indexu (25
až 35 ml.g-1) a tým zapríčinenou náchylnosťou
oboch aktivovaných kalov k usadzovaniu pri
zníženej intenzite miešania.
Po realizácii predradenej denitrifikácie v I.°
aktivácie očakávaná oxidácia NH4-N v II.°
aktivácie bola pozorovaná až od 3. 5. 2003.
Súčasne dochádzalo k poklesu koncentrácie
NH4-N a k rastu koncentrácie NO2-N. Je potrebné zdôrazniť, že k zmenám koncentrácií
uvedených foriem dusíka dochádzalo v identických dielčich časových úsekoch. To znamená,
že nárast koncentrácie NO2-N je dôsledkom
biologickej oxidácie NH4-N a nie čiastočnej redukcie NO3-N. Na výstupe z II.° aktivácie oproti
výstupu z I.° boli pozorované len minimálne
zmeny v koncentrácii NO3-N.
Nitritácia bola často prerušená na kratšie
alebo dlhšie obdobie. Od začiatku októbra 2006
až do konca októbra 2007 bola prerušená na
viac ako jeden rok. Je však potrebné uviesť, že
určité náznaky začatia tohto procesu boli často
badateľné, ale boli eliminované nevhodnou
kvalitou vstupujúcej odpadovej vody.

[4]
[5]

Směrnice Rady č. 98/83/ES o jakosti vody určené
pro lidskou spotřebu.
Kožíšek F., Jeligová H. (2012) Metody hodnocení
zdravotních rizik stopových množství léčiv v pitné
vodě. Časopis lékařů českých, 151(1): 5-8.
MUDr. František Kožíšek, CSc. 1,2)
MUDr. Hana Jeligová 1)
1) Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
e-mail: voda@szu.cz
2) Univerzita Karlova v Praze
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Z dôvodu realizácie opatrení na minimalizáciu prieniku surovín a pomocných chemikálií
do odpadových vôd a tým zapríčinený pokles
CHSK malo za dôsledok aj pokles koncentrácie
organických látok vhodných ako denitrifikačný
substrát. Z uvedeného dôvodu v I.° aktivácie
boli stále častejšie časové úseky, počas ktorých
bola registrovaná len čiastočná redukcia NO3-N
na NO2-N. Súčasne v II.° aktivácie boli stále častejšie a dlhodobejšie časové úseky, počas ktorých
bola registrovaná oxidácia NH4-N na NO2-N.
Tvorba NO3-N však pozorovaná nebola.
V letnom období roku 2010 došlo ku kumulácii príčin prerušenia produkcie alkalických
odpadových (s vysokou koncentráciou NaCl,
NaHCO3 a NH4-N), čo v prvom kroku viedlo
k poklesu pH v oboch stupňoch ČOV. Po jednom
mesiaci uvedených zmien bolo registrované
spontánne začatie premeny NH4-N na NO2-N
v I.° aktivácie. Dochádzalo k premene 60 mg.l-1
NH4-N na NO2-N. Avšak tvorba NO3-N ani v I.°
a ani v II.° aktivácie nebola pozorovaná.
Po ďalšom mesiaci už pri koncentrácii anorganických solí 6 až 7 g.l-1 na vstupe do II.° aktivácie bola koncentrácia NH4-N v oblasti 11 mg.
l-1 a na výstupe v oblasti 2 až 3 mg.l-1. pH bolo
medzi 7 a 8. Za uvedených okolností bola pozorovaná tvorba NO3-N z NO2-N v tomto technologickom uzle. Vytvorilo sa až 35 mg.l-1 NO 3-N.
Tvorba NO3-N prebiehala na úkor spotreby
NO2-N. Úbytok koncentrácie NO2-N nemohol
byť saturovaný oxidáciou NH4-N. Po dosiahnutí
obvyklých hodnôt kľúčových ukazovateľov
(koncentrácia NH4-N a pH) bola tvorba NO3‑N
v II.° aktivácie rýchlo eliminovaná. Tvorba
NO2-N však zostala naďalej zachovaná.
Uvedené hodnotenie blokácie druhého stupňa nitrifikácie (založené výlučne na údajoch
prevádzkového laboratória) potvrdzuje, že na
predmetnej ČOV čistiacej priemyselné odpadové vody má určujúci vplyv vysoká koncentrácia
NH3-N (vysoká koncentrácia NH4-N a vysoké
pH). Vysoká koncentrácia anorganických solí
a zvýšená teplota tiež jednoznačne napomáhajú uvedenému priebehu oxidácie NH4-N. Proces spontánne prebieha bez cieleného zásahu
na jeho optimalizáciu zmenou technologických
parametrov ČOV.
Ing. Mikuláš Buday1), Ing. Peter Németh2),
Ing. Alena Andrášiová1)
1)
VUCHT a.s. Bratislava
2)
Duslo a.s. Šaľa
mbuday@vucht.sk
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Zaměření konference
Cílem konference je seznámení vodohospodářských odborníků s novými poznatky v oblasti
navrhování, výstavby a provozu vodních děl na vodních tocích, zejména přehrad. V rámci
konference si specialisté vymění zkušenosti se širokým spektrem problémů souvisejících s vodními
stavbami, zástupci Českého přehradního výboru budou informovat odbornou veřejnost o průběhu
24. Přehradního kongresu ICOLD v Kjótu 2012, Japonsko.

Výstavba přehrady Seč, 1928

Povodí Labe, státní podnik, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Český
přehradní výbor si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci

Odborný program konference bude členěn do těchto hlavních odborných sekcí:
1. Bezpečnost přehrad:
• zkušenosti s průchodem extrémních povodní a zajištění bezpečnosti přehrad za povodní;
• navrhování, výstavba a provoz suchých nádrží (poldrů);
• riziko z neodborně spravovaných vzdouvacích objektů;
• stárnutí přehrad a finanční prostředky na nápravu technického stavu.
2. Těsnicí prvky, včetně zavázání do podloží, a opevnění svahů sypaných hrází
• trvanlivost a náročnost provozu;
• konkrétní příklady rekonstrukcí.
3. Sanace betonů na přehradách
• konkrétní realizace včetně „diagnostiky“ stavu;
• zajištění trvanlivosti;
• dosavadní provozní zkušenosti.
Podrobný program konference bude zveřejněn na internetových stránkách www.pla.cz po výběru
přednášek.
Přihlášky účasti, abstrakty přednášek a posterových sdělení zasílejte do 29. 2. 2012. na
elektronickém formuláři na adresu prehradnidny@pla.cz nebo v písemné podobě poštou na adresu:
Povodí Labe, státní podnik
Hana Bendová
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
e-mail: prehradnidny@pla.cz, tel.: +420 495 088 605
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Za sto let a jeden den
Nejen rodina Schwarzenbergů se zasloužila o ochranu původní
Šumavy, nýbrž i Hohenzollernové. Přesněji, první dali roku 1858 na
radu lesmistra Josefa Johna a vyhlásili ochranu zbytků Boubínského
pralesa. Druzí vyslyšeli doporučení botanika Hugo Conwentze (který je považován za zakladatele současného pojetí ochrany přírody)
a začali chránit lokalitu kolem Černého a Čertova jezera. Loni tomu
bylo přesně 100 let. Tehdejší zakládací listina se ztratila, citujme
proto aspoň z výnosu Ministerstva školství a národní osvěty z roku
1933, kterým se uzákonila ochrana některých území v tehdejším
Československu: „Normální učební osnovy pro obecné školy ukládají, aby žactvo bylo vychováváno k lásce k přírodě, k chápání její
zákonitosti a krásy, k probouzení lásky k domácímu kraji, k národu
a naší vlasti – Československé republice, k poučování o památkách
přírodních a kulturních a k pěstování smyslu pro jejich ochranu…
Podobně i podle učebních osnov pro střední školy… přírodopisné
vyučování nesmí býti v rozporu s ochranou přírody a mravními
zásadami, které hlásá…
Tady si dovolím povzdechnut, škoda že takové věty v dnešních
právních předpisech nelze číst. Možná je to tak dobře, protože by
v mnohých z nás takovéto věty vzbudily pohrdlivé pousmání. Nu ale
pojďme dál číst ve výnosu:
„… připomínajíc tato ustanovení uveřejňujeme k informaci profesorských a učitelských sborů a za účelem prohloubení a doplnění
přírodopisného a zeměpisného vyučování účelnými a se zřetelem
k ochraně přírodních památek připravenými vycházkami (školními
výlety) tento seznam chráněných území (reservací)...:
Název: Černé a Čertovo jezero na Šumavě; výměra: 174,86 ha;
doba založení: 1911, důvod ochrany: pralesová reservace (úplná)
vysokých poloh, vynikající geologicky, geomorfologicky a květenou
skalní, horských niv, lesů a jezera (šídlatka), porosty pralesového
charakteru; správa: státní lesní správa v Železné Rudě.“

Samovolná obnova lesa. Je zřetelné, že mladé stromky rostou především kolem padlých stromů, které jim
vytváří vhodné mikroklima k růstu

Od té doby se mnohé změnilo a dnes je lokalita pro běžnou turistiku
nepřístupná. Asi je to tak dobře. Poštěstilo se mi do jádrového území té
rezervace se dostat jako účastník exkurze, kterou u příležitosti onoho
stoletého výročí společně zorganizovaly NP a CHKO Šumava a Lesy
ČR. Bylo to neopakovatelné, meditativní, vzbuzující otázky. Mnohé
se totiž změnilo nejen v přístupnosti oné lokality rozkládající se pod
Jezerní horou. Ve Výnosu zmiňované „porosty pralesového charakteru“ byly totiž z velké části podťaty během divoké noci z 18. 1. na
19. 1. 2007 orkánem Kyrillem. Ty vznešené stromy, které vypadaly, že
budou stát věčně, najednou bezmocně ležely padlé k zemi. Z výzkumů však plyne, že až katastrofické obměny lesa v lokalitě (a tedy i na
celé Šumavě) byly i v minulosti. Lidská paměť je na to však krátká.
Jen bájná stará Swiza z šumavských pověstí někdy přemítá: „Za můj
život tu třikrát vyrostl les a třikrát padl…“
Proto dle mého oprávněně bylo rozhodnuto ty padlé starce nechat
na místě (jen byli odkorněni, aby se bránilo šíření kůrovce) a oblast
ponechat samovolnému vývoji. Bylo vidět, že části účastníků z lesnické obce se při pohledu na tu krajinu otevírala kudla v kapse. Emotivně zvolávali: „To je ale bordel! Kdo tu národohospodářskou škodu
uhradí?“ Myslím, že symptomatické bylo, že takto se vyjadřovala
(ať mi to promine) hlavně starší generace lesáků. Ti mladší už v lese
neviděli jen národohospodářský objekt, nýbrž i ochranu co nejméně
dotčené přírody. Emoce pak (aspoň u některých) přešly ve věcnou
diskusi nad budoucností lesa na Šumavě. Nedobrali se ke shodě, ale,
ač to na obou stranách byli povětšinou pánové, kteří už dávno oslavili
abrahámoviny, si vzali za rozhodce čas: „Za sto let a jeden den se tady
sejdeme a uvidíme, kdo má pravdu!“
Kdyby to šlo, mohli si vzít za rozhodce i našeho asi největšího
zoologa, profesora Juliuse Komárka, na něhož se obě strany často
odvolávají. Jako syn místního hajného ten kraj důvěrně od dětství znal.
V dospělosti snil o tom, že jednou bude Šumava Národním parkem.
Zajímalo by mě, jaký postoj by ve sporu zastával.
Přiznám se, já jsem na straně bezzásahovosti. Obávám se totiž,
aby se divoká Šumava nestala fabrikou na peníze, jako to předvádí
potomek Hohenzollernů na Velkém Javoru, který s NPR Černé a Čertovo jezero sousedí z německé strany. Přeměnil strhující divočinu
v lyžařský areál.
Když jsme sjížděli k vlastním jezerům, napadlo mě,
že je to obdobný spor, jako je spor o podobu správy
vodních toků a vodních ploch obecně. Zasahovat,
nezasahovat do jejich vývoje? Jak moc a jak kde jsou
vodní toky pro člověka a jak moc a jak kde pro přírodu? Ostatně ono Černé jezero je národohospodářsky
využíváno, vždyť slouží jako přečerpávací elektrárna.
Ale o tom příště!
Ing. Václav Stránský
(foto autor)

Spravovat les těžkou technikou se bez erozních jizev
neobejde

Estetika přírody a sportoviště. Pohled z Jezerní hory na Černé jezero a Velký Javor
se sjezdovkami

Necítíte, že za tím kamenem může být Swiza schou
lená ve vlčích kůžích s jeleními parohy na hlavě?

... nevídaně

široké použití

WTW spektrofotometrická sonda
O skok dále v technice UV-VIS sond!
• kontinuální, přesné měření v celém rozsahu spektra
(200–720 nm)
• minimální požadavky na údržbu, sonda se čistí
ultrazvukově
• extrémně odolná sonda s tělem z titanové slitiny
• možnost svislé i vodorovné instalce, spolehlivé použití i
v místech s kolísáním a nízkou úrovní hladiny

Slovensko
WTW, meracia a analytická technika s.r.o.
Banská Bystrica
Tel: +421 48 414 13 58
Fax: +421 48 414 64 58
e-mail: info@wtw.sk
Internet: www.wtw.sk
eshop: http://eshop.wtw.sk

• standardní připojení k WTW systémům IQ Sensor Net
bez žádných adaptérů

Česká republika
WTW, měřící a analytická technika s.r.o
Praha 8, Dolní Chabry
Tel: +420 286 850 331
Fax: +420 286 850 330
e-mail: info@wtwcz.com
Internet: www.wtwcz.com
eshop: http://eshop.wtwcz.com

http://www.wtw.com

