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Z cizího krev neteče
Několikrát jsem u nás v Bohumilicích navrhoval, že by bylo
dobré udělat podél frekventované silnice cyklostezku tak, aby po ní
mohly děti jezdit bezpečně do školy ve Čkyni. Vždycky mně bylo
vysvětlováno, jak je to složité a kolik by to stálo. Nějak se mi tomu
nechtělo věřit. Říkal jsem si: stromořadí už silničáři salámovou
metodou stačili celé vykácet, a tak na místo těch stromů tam udělat
nehlubokou rýhu, navézt na ni kamenivo a přikrýt asfaltem by snad
nestálo majlant. Obzvlášť kdyby šlo velkou část nákladů pokrýt jistě
z různých dotací. Nedávno jsem ale četl srovnání ceny cyklostezky
u nás a v Německu. Ty naše se staví asi třikrát dráže než v bohatším
Německu, kde je tedy i dražší pracovní síla. A navíc jsou i méně kvalitně stavěny! Tak jsem pochopil, že ta cyklostezka u nás asi nepovede.
Na konci minulého roku proběhla v tisku zpráva, že Metrostav
vyhrál zakázku na stavbu tunelu na Islandu přibližně za 1,6 miliardy
korun. Tunel je dlouhý přes sedm kilometrů. Asi nebude mít rozměr
tunelů v komplexu Blanka, na druhou stranu jde o stavbu v geologicky
nijak jednoduchém sopečném prostředí.
V té době se Praha přela s Metrostavem o ceně za dostavbu tunelového komplexu Blanka. Původně vysoutěžená cena v roce 2006 činila
21,2 miliardy včetně DPH. V únoru 2011 tehdejší primátor pan Svoboda oznámil, že stavba bude stát 37 miliard. A jaké jsou parametry
této stavby? Délka tunelů je asi 5,5 kilometrů. Jsem si vědom, že jsou
dvoutubusové a asi i většího průřezu než na tom Islandu Přesto při
srovnání částky 1,6 miliardy a 37 miliard musí člověka napadnout

neodbytná myšlenka: u nás stojí kilometr dálnice v nijak geologicky
složitém prostředí kolem miliardy. Kolik by u nás stál obdobný tunel?
Minulý týden vydalo MŽP tiskovou zprávu: „Výsledky šetření projektů OPŽP, u nichž byla v rámci zadávacího řízení použita losovací
zařízení“. Ve zprávě je citován náměstek ministra pro fondy EU pan
Kříž: „Situace je zcela nepochybně velmi vážná. Vzhledem k výši
korekcí, které budeme uplatňovat prostřednictvím finančních úřadů,
může dojít k zásadnímu ohrožení některých projektů, které jednotlivé
obce realizují. Zadavatel, tedy obec, byl však povinen zajistit transparentnost a zákonnost veřejné zakázky, svěřením realizace zadávacího
řízení jiné osobě se této povinnosti ve vztahu k finančním dotacím
nezbavil.“ Pan ministr Brabec tiskovou zprávu ukončil konstatováním,
že: „Zároveň tak apelujeme na orgány činné v trestním řízení, aby dále
prošetřily všechny zmíněné projekty. K tomu jsme jim zaslali potřebné
podklady a jsme připraveni s policií intenzivně spolupracovat.“
Níže uvádím tabulku z této tiskové konference, která uvádí zjištěné
netransparentní projekty. Všimněte si, kolik se jich týká oboru Vodovodů a kanalizací. Jinak to komentovat nebudu. Názor si jistě udělá
ctěný čtenář sám!
Doufám jen, že někdy v budoucnu se na nějakém obdobném seznamu neocitne třeba rekonstrukce pražské čistírny. Nezasloužila by si
to. Mohli bychom k tomu ostatně pomoci i my, vodohospodáři. Třeba
tím, že budeme požadovat, aby ve vrcholových funkcích v oboru a ve
státní správě a samosprávě byly přirozené autority, jak o tom na straně
23 píše pan Vítek.

Ing. Václav Stránský

vodní 5/2014
hospodářství
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Výsledky prvej etapy
rekonštrukcie ČOV
v Duslo a.s. Šaľa
Alena Andrášiová, Peter Németh, Mikuláš Buday,
Viktor Molnár

Abstrakt

Boli porovnané výsledky čistenia zmesi priemyselných a splaškových odpadových vôd na biologickej čistiarni odpadových vôd
v Duslo a.s. Šaľa, a to pred- a po prvej etape rekonštrukcie. Čistiareň je založená na dvojstupňovej (dvojkalovej) technológii. Pred
rekonštrukciou I. stupeň aktivácie bol tvorený kaskádou dvoch
rovnako veľkých nádrží. Prvá nádrž bola anoxická a druhá oxická.
V anoxickej nádrži prebiehala denitrifikácia. V oxickej nádrži bola
nitritácia pozorovaná len v prípade prerušenia výroby organických
produktov. Nitratácia nebola zaregistrovaná vôbec. II. stupeň aktivácie bol tvorený kaskádou štyroch rovnako veľkých nádrží. Prvá
a štvrtá nádrž bola oxická a druhá a tretia anoxická. V oxických
nádržiach prebiehala čiastočná nitritácia a v anoxických (endogénna) denitritácia. Nitritácia prevládala nad denitritáciou. Nitratácia nebola pozorovaná. Celkový dusík o priemernej koncentrácii
112 mg.l-1 v odpadovej vode na výstupe z II. stupňa bol tvorený
54 % Namon, 38 % NO2-N a 8 % NO3-N. V rekonštrukcii bol prvý
stupeň prebudovaný na technológiu Regenerácia-Denitrifikácia-Nitrifikácia, s vnútorným recyklom v členení objemov 25 %, 30 %
a 45 %. V druhom stupni boli všetky nádrže oxické. Celkové objemy
prvého a druhého stupňa aktivácie neboli rekonštrukciou dotknuté.
Po rekonštrukcii v denitrifikačnom reaktore I. stupňa prebiehala
denitrifikácia a v nitrifikačnom nitritácia. V II. stupni prebiehala
úplná nitratácia. Celkový dusík o priemernej koncentrácii 78 mg.l-1
v odpadovej vode na výstupe z II. stupňa bol tvorený 9 % Namon, 18 %
NO2-N a 73 % NO3-N. Po uvedení celej zrekonštruovanej časti ČOV
do prevádzky bude NO2-N a NO3-N odstraňovaný v denitrifikačných
reaktoroch zrekonštruovanej časti.
Kľúčové slová
dvojkalová aktivácia – priemyselné odpadné vody – odstraňovanie
dusíku – nitrifikácia – denitrifikácia – nitritácia – nitratácia – inhibícia

Úvod
Biologická čistiareň odpadových vôd (ČOV) v Duslo n. p. Šaľa
bola postavená v rokoch 1982 až 1984 ako dvojkalová dvojstupňová
aktivácia na biologické čistenie zmesi priemyselných a splaškových
odpadových vôd o celkovom prietoku 450 až 500 m3.h-1 a celkovom
objeme aktivačných nádrží 10 900 m3 (I. stupeň aktivácie) a 5 450 m3
(II. stupeň aktivácie). I. a II. stupeň aktivácie bol postavený v dvoch
paralelných linkách o polovičnom objeme. Podľa pôvodnej koncepcie
I. stupeň aktivácie slúžil na odstránenie biologicky rozložiteľných
organických látok. Biologická nitrifikácia Namon mala prebiehať v II.
stupni aktivácie. V tejto koncepcii sa s biologickou denitrifikáciou
neuvažovalo. Odstránenie biologicky rozložiteľných organických
látok prebiehalo s dostatočnou účinnosťou, biologická nitrifikácia
však nebola zaregistrovaná.
Po ukončení výroby niektorých organických produktov na začiatku
deväťdesiatych rokov minulého storočia klesla produkcia a znečistenie
odpadových vôd, čo viedlo k postupnej redukcii využívaného objemu
ČOV na polovicu vyradením jednej linky aktivácií z prevádzkového
využívania. Objem I. stupňa aktivácie bol 5 450 m3 a objem II. stupňa
2 720 m3. V roku 1997 v I. stupni aktivácie bola realizovaná predradená denitrifikácia [1].
V rámci očakávaného sprísnenia limitov na vypúšťanie odpadových vôd bola intenzívne študovaná možnosť zníženia CHSK, BSK5
a koncentrácie anorganických foriem dusíka (Namon, NO2-N a NO3-N)
vo vyčistenej vode opúšťajúcej ČOV. Bol urobený rozsiahly laboratórny
modelový výskum [2]. Na základe získaných poznatkov technologický
uzol v minulosti slúžiaci na fyzikálno-chemickú predúpravu priemyselných odpadových vôd (úprava pH, čírenie za použitia železitých
solí, biosorpcia) bol v roku 2009 zrekonštruovaný na kaskádu štyroch

1

denitrifikačných nádrží a dosadzovacej nádrže. Činnosť a dosahované
výsledky tohto denitrifikačného stupňa sú popísané v [3].
Na základe výsledkov laboratórneho výskumu a očakávaných
zmien v legislatíve boli stanovené ukazovatele kvality odpadovej vody
vystupujúcej z ČOV Duslo a.s. Šaľa. Výber z týchto ukazovateľov je
uvedený v tabuľke 1.

Popis technológie ČOV
Bloková schéma ČOV pred rekonštrukciou je znázornená na obrázku 1. Na obrázku nie je znázornený technologický uzol kaskády
štyroch denitrifikačných nádrží a dosadzovacej nádrže. V sledovanom
období bol tento uzol vyradený z činnosti z dôvodu realizácie rekonštrukčných prác na ňom.
Dvojica nádrží A1 a O1 v ďalšom sa nazýva I. stupeň aktivácie
a štvorica nádrží O2-A2-A2-O2 sa nazýva II. stupeň aktivácie. Aerácia
nádrží O1 a O2 bola zabezpečená povrchovými aerátormi. Koncentrácia rozpusteného kyslíka v oxických nádržiach bola v oblasti 5 až
7 mg.l-1. V anoxických nádržiach prebiehala denitratácia a denitritácia, takže koncentrácia rozpusteného kyslíka v týchto nádržiach bola
v blízkosti 0 mg.l-1. Zvláštnosťou ČOV v Dusle bola úplná inhibícia
tvorby NO3-N [4, 5].
V decembri 2011 bola ukončená rekonštrukcia prvej časti ČOV.
V rámci rekonštrukcie bol I. stupeň aktivácie prebudovaný na technológiu Regenerácia–Denitrifikácia–Nitrifikácia, v členení objemov
25 %, 30 % a 45 %, s vnútorným recyklom aktivačnej zmesi medzi
nitrifikačným a denitrifikačným reaktorom a všetky štyri nádrže II.
stupňa boli aerované. Používala sa strednobublinná aerácia. Koncentrácia rozpusteného kyslíka v oxických nádržiach bola v oblasti 2,5
až 3 mg.l-1. Bloková schéma ČOV po rekonštrukcii je znázornená na
obrázku 2.
V zrekonštruovanej časti ČOV sa čistila zmes odpadových vôd z organických výrob, z ionexovej čistiarne odpadových vôd a splaškových
odpadových vôd. K čisteniu boli využívané nádrže I. stupňa aktivácie
(o objeme 5 450 m3) a nádrže II. stupňa aktivácie (o objeme 2 720 m3).
Priemerný prietok čistených odpadových vôd bol 250 m3.h-1.
Vzhľadom na kolísanie vlastností vstupujúcej odpadovej vody
a následne aj vody na výstupe z I.° aktivácie a vody na výstupe z II.°
aktivácie (vyčistenej odpadovej vody), proces biologického čistenia
bol podrobne sledovaný odberom vzoriek vody z vybraných uzlov
a ich analýzou trikrát denne (vždy na začiatku zmeny, o 06:00, 14:00
a 22:00). Údaj pre ten ktorý deň sa získal ako priemer hodnôt jednotlivých analýz.
V ďalšom sú uvedené výsledky vyhodnotenia kvality odpadových
vôd a činnosti ČOV pred- a po rekonštrukcii. Za obdobie pred rekonštrukciou bol vybratý časový úsek 1. 1. až 14. 12. 2011. Nasledujúci
deň, 15. 12. 2011 bola zrekonštruovaná časť uvedená do skúšobnej
prevádzky. Posledným vyhodnoteným dňom je 31. 10. 2012. Nasledujúci deň, 1. 11. 2012, bol uvedený do skúšobnej prevádzky celý
Tab. 1. Prípustné hodnoty vybraných ukazovateľov vyčistenej odpadovej vody
ukazovateľ
CHSK [mg.l-1]
Namon [mg.l-1]
NOx-N [mg.l-1]

prípustná hodnota
max. 450
max. 11
max. 45

Poznámka: NOx-N = NO2-N + NO3-N

Obr. 1. Bloková schéma ČOV a.s. Duslo pred rekonštrukciou

Obr. 2. Bloková schéma rekonštruovanej časti ČOV a.s. Duslo
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komplex zrekonštruovanej ČOV. Podrobné vyhodnotenie je prezentované za celé uvedené obdobie, 1. 1. 2011 až 31. 10. 2012, t.j. za 670
kalendárnych dní.
Znázornenia časových závislostí vybraných ukazovateľov procesu
biologického čistenia odpadových vôd v sledovanom časovom úseku
sú uvedené na obrázkoch 3 až 17. Na uvedených obrázkoch zvislou
prerušovanou čiarou je znázornený posledný deň prevádzkovania nezrekonštruovanej ČOV, 14. 12. 2011, t.j. 348. deň sledovaného obdobia.

Vlastnosti odpadovej vody v jednotlivých stupňoch
aktivácie
Časový priebeh koncentrácie jednotlivých foriem dusíka na vstupe
a na výstupe z I. stupňa ako aj na výstupe z II. stupňa je znázornený
na obrázkoch 3 až 5.
Z porovnania priebehov koncentrácií na vstupe a výstupe z I. stupňa
pred rekonštrukciou (a v niektorých časových úsekoch aj po rekonštrukcii) vyplýva, že v I. stupni aktivácie dochádzalo k markantnému
úbytku oxidovaných foriem dusíka. Podľa znázornenia na obrázku 6
významná časť celkovej koncentrácie dusíka (Nc = ∑Namon + NO2-N
+ NO3-N) bola tvorená Namon.
Z porovnania priebehov koncentrácií na vstupe a výstupe z II.
stupňa po rekonštrukcii vyplýva, že v II. stupni aktivácie dochádzalo
k markantnému úbytku Namon a NO2-N v nádržiach tohto stupňa.
Podľa znázornenia na obrázku 7 významná časť celkovej koncentrácie
dusíka je tvorená NO3-N.

Zmena jednotlivých ukazovateľov v I. stupni aktivácie
V časových úsekoch 237. až 282. deň a 608. až 652. deň bola výroba
organických produktov prerušená s cieľom vykonania ročnej údržby
strojno-technologického zariadenia. Tieto časové úseky v ďalšom sú
označené U1 a U2 a na obrázkoch 8 až 17 sú vyznačené bodkočiarami.
Počas týchto dní bola prerušená aj produkcia odpadových vôd z ich
výroby, ktoré sú silne alkalické a zaisťujú potrebnú alkalitu zmesových odpadových vôd vstupujúcich do procesu biologického čistenia.
V týchto časových úsekoch pH na vstupe významne ovplyvňuje
prúd odpadových vôd z ionexovej ČOV v množstve 50 až 70 m3.h-1,
s priemerným obsahom 1 000 mg.l-1 voľnej HNO3. Pri nedostatočnej
kyselinovej neutralizačnej kapacite zmesovej odpadovej vody pH na
vstupe klesne až na 6,0 (výnimočne až na 4,5). V prípade veľmi nízkej
koncentrácie denitrifikačného substrátu minimálne hodnoty pH na
výstupe z I. stupňa aktivácie sú v oblasti 6,5. Denitrifikácia prebiehajúca v anoxickom reaktore tohto technologického uzla významne
zvyšuje pH odpadovej vody vo vyššie uvedených časových úsekoch.
Nárast činí 1,5 až 2 jednotiek.
Ako to vyplýva zo znázornenia na obrázku 8, za štandardného stavu kvality odpadových vôd hodnoty pH odpadových vôd na vstupe
kolísali medzi 6,8 až 9,3. Po prechode odpadových vôd nádržami I.
stupňa aktivácie sa vplyvom egalizácie kvality vody a denitrifikácie
krajné hodnoty pH zmenili na 7,5 až 8,8.
Počas časových úsekov U1 a U2 dochádzalo k prudkému poklesu
organického znečistenia odpadových vôd vstupujúcich do procesu biologického čistenia. Tento pokles bol pozorovaný aj v kvalite
odpadovej vody vystupujúcej z I. stupňa aktivácie. Znázornenie je
uvedené na obrázku 9.
V časovom úseku U1 sledovaného obdobia bol pozorovaný aj významný pokles koncentrácie Namon na vstupe do I. stupňa aktivácie.
Na výstupe boli stanovované nižšie koncentrácie ako na vstupe.
V časovom úseku U2 tento trend nebol jednoznačný. Vyskytovali sa
krátke úseky s nízkou koncentráciou Namon v oblasti 50 mg.l-1 ako aj
úseky s vysokou koncentráciou v oblasti 200 mg.l-1. Znázornenie je
uvedené na obrázku 10.
V oboch časových úsekoch U1 a U2 bola zaznamenaná veľmi
nízka koncentrácia NO2-N na vstupe. V obidvoch týchto časových
úsekoch na výstupe bola vyššia koncentrácia NO2-N ako na vstupe,
pozri obrázok 11.
V celom sledovanom 670 dňovom časovom úseku nebol pozorovaný stav, že by koncentrácia NO3-N na výstupe z I. stupňa aktivácie
bola vyššia ako na vstupe do tohto stupňa, pozri obrázok 12. V tomto
stupni prebiehala intenzívna denitratácia na úkor organických látok
prítomných vo vstupujúcej odpadovej vode.

Zmena jednotlivých ukazovateľov v II. stupni aktivácie
V časovom úseku U1 v II. stupni aktivácie bol pozorovaný pokles
pH oproti I. stupňu v rozsahu 0 až 0,5 jednotiek. V časovom úseku U2
pokles pH bol v rozsahu 0 až 1 jednotiek. V časovom úseku 560. až
581. dňa pokles pH bol v rozsahu 0 až 1,2 jednotky, pozri obrázok 13.
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Ako už bolo uvedené, v časových úsekoch U1 a U2 dochádzalo
k prudkému poklesu organického znečistenia odpadových vôd
vstupujúcich do procesu biologického čistenia. Tento pokles bol
pozorovaný nielen v kvalite odpadovej vody vystupujúcej z I. stupňa
aktivácie, ale aj v kvalite odpadovej vody vystupujúcej z II. stupňa
aktivácie, viď obrázok 14.
V celom sledovanom 670 dňovom časovom úseku nebol pozorovaný stav, že by koncentrácia Namon na výstupe z II. stupňa aktivácie
bola vyššia ako na vstupe do tohto stupňa technológie. To znamená,
že v tomto stupni prebiehala nitritácia. Obrázok 15 dokumentuje, že
intenzita nitritácie stúpla po uvedení rekonštruovanej časti ČOV do
prevdzky.
V časovom úseku 1. až 388. dňa koncentrácia NO2-N výstupe z II.
stupňa aktivácie bola vyššia ako na vstupe. V časovom úseku 392. až
561. dňa koncentrácia NO2-N na výstupe z II. stupňa aktivácie bola
v oblasti 1 mg.l-1 a menej. V tomto úseku rýchlosť nitratácie bola vyššia
ako rýchlosť nitritácie. Viď obrázok 16.
Ako zo znázornenia na obrázku 17 vyplýva, v časovom úseku 1. až
385. dňa koncentrácia NO3-N na výstupe z II. stupňa aktivácie bola porovnateľná s koncentráciou na vstupe do tohto stupňa. V ďalšom priebehu (až na výnimku v úseku U2) bola pozorovaná intenzívna nitratácia.

Vyhodnotenie a diskusia výsledkov
Idea rekonštrukcie ČOV vychádzala z výsledkov laboratórneho
modelového výskumu realizovanom v minulosti s cieľom skúmania
možností zlepšenia kvality vyčistenej odpadovej vody [2]. V rámci
modelového výskumu bola venovaná veľká pozornosť procesom nitritácie a nitratácie. Výsledky modelovania preukázali, že zvolenou
technológiou (oxickou regeneráciou aktivovaného kalu) je možné
dosiahnuť oxidáciu Namon. V modeli I. stupňa aktivácie asi 60 až 70 %
oxidovaného Namon bol oxidovaný len na NO2-N a len zvyšok na NO3‑N.
V modeli II. stupňa aktivácie podiel NO2-N z oxidovaného Namon bol
mierne nižší, v oblasti 50 %. Koncentrácia Namon na výstupe z tejto
časti modelu bola pod 8 mg.l-1. Následnou denitrifikáciou, prídavkom
externého denitrifikačného substrátu, bola dosiahnutá koncentrácia
všetkých troch sledovaných foriem dusíka v blízkosti spodnej medze
ich stanoviteľnosti.
Pred rekonštrukciou biologickej ČOV polovica objemu nádrží bola
oxická a druhá polovica anoxická, a to aj v I. stupni aktivácie aj v II.
stupni aktivácie. V I. stupni prebiehala redukcia NO2-N a NO3-N na
plynný dusík za využitia organických látok zo vstupujúcej odpadovej
vody ako denitrifikačného substrátu. Nitritácia bola pozorovaná len
ojedinele a nitratácia nikdy. V II. stupni prebiehala nitritácia. Výskyt
nitratácie nebol zaregistrovaný. Na výstupe z tohto stupňa celkový
dusík o priemernej koncentrácii 112 mg.l-1 v odpadovej vode bol
tvorený 54 % Namon, 38 % NO2-N a 8 % NO3-N. Po rekonštrukcii v I.
stupni aktivácie zostalo anoxických len 30 % objemu. V II. stupni
všetky nádrže sú oxické.
V pH hodnote odpadovej vody vstupujúcej do biologického čistenia
v obdobiach pred- a po rekonštrukcii nie je významný rozdiel. Rozsah
pH 6,8 až 9,3 bol dodržaný v obidvoch obdobiach. Výnimky tvoria
úseky prerušenia výroby organických výrobkov (U1 a U2). Je možné
však uviesť, že aj v týchto časových úsekoch časové priebehy pH si
boli vzájomne veľmi podobné. To isté sa dá uviesť aj o priebehu pH na
výstupe z I. stupňa s tým rozdielom, že rozsah pH sa mierne zmenil
na 7,5 až 8,8.
Analogická bola situácia aj v priebehu pH na výstupe z II. stupňa
až na to, že aj v časovom úseku 560. až 580. dňa došlo k poklesu pH.
Pokles bol v rozsahu 0 až 1,2 jednotky. V tomto časovom úseku v pH
hodnote vstupujúcej odpadovej vody a odpadovej vody vystupujúcej
z I. stupňa sa nezaznamenal významný pokles. Príčinou tejto odchýlky
boli cielené zmeny vo výrobných technológiách vyvolávajúce zmeny
v zložení odpadových vôd. Došlo k zníženiu kyselinovej neutralizačnej kapacity.
Zaujímavou skutočnosťou bolo zvýšenie pH v II. stupni v časových
úsekoch 382. až 528. dňa a opätovne 651. až 670. dňa pri prebiehajúcej
nitrifikácii. Podobný jav popisujú aj čínski autori v modeli SBR [6] aerovanom jemnobublinnou aeráciou pri vysokej koncentrácii NaHCO3
v používanej odpadovej vode. Vysvetľujú to vyprchaním nitrifikáciou
uvoľneného CO2 z vody vplyvom používaného spôsobu aerácie.
Priemerné hodnoty CHSK a koncentrácie jednotlivých foriem dusíka na vstupe do ČOV, na výstupe z I. stupňa aktivácie a na výstupe
z II. stupňa aktivácie pred- a po rekonštrukcii sú uvedené v tabuľke 2.
Vo väčšej časti sledovaného obdobia CHSK odpadovej vody na
vstupe bola v rozsahu 1 000 až 2 000 mg.l-1. Krátkodobo sa vyskytovali aj hodnoty nad 2 000 mg.l-1. Priemerné hodnoty CHSK v oboch
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Obr. 3. Časový priebeh koncentrácií jednotlivých foriem dusíka na
vstupe do I. stupňa aktivácie

Obr. 7. Časový priebeh koncentrácie NO3-N a celkovej koncentrácie
dusíka na výstupe z II. stupňa aktivácie

Obr. 4. Časový priebeh koncentrácií jednotlivých foriem dusíka na
výstupe z I. stupňa aktivácie

Obr. 8. Časový priebeh pH na vstupe a na výstupe z I. stupňa aktivácie

Obr. 5. Časový priebeh koncentrácií jednotlivých foriem dusíka na
výstupe z II. stupňa aktivácie

Obr. 9. Časový priebeh CHSK na vstupe a na výstupe z I. stupňa
aktivácie

Obr. 6. Časový priebeh koncentrácie Namon a celkovej koncentrácie
dusíka na výstupe z I. stupňa aktivácie

Obr. 10. Časový priebeh koncentrácie Namon na vstupe a na výstupe
z I. stupňa aktivácie
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Obr. 11. Časový priebeh koncentrácie NO2-N na vstupe a na výstupe
z I. stupňa aktivácie

Obr. 15. Časový priebeh koncentrácie Namon na vstupe a na výstupe
z II. stupňa aktivácie

Obr. 12. Časový priebeh koncentrácie NO3-N na vstupe a na výstupe
z I. stupňa aktivácie

Obr. 16. Časový priebeh koncentrácie NO2-N na vstupe a na výstupe
z II. stupňa aktivácie

Obr. 13. Časový priebeh pH na vstupe a na výstupe z II. stupňa
aktivácie

Obr. 17. Časový priebeh koncentrácie NO3-N na vstupe a na výstupe
z II. stupňa aktivácie

Obr. 14. Časový priebeh CHSK na vstupe a na výstupe z II. stupňa
aktivácie

Obr. 18. Časový priebeh koncentrácie jednotlivých foriem dusíka
na výstupe z II. stupňa aktivácie krátko pred- a po rekonštrukcii
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Tab. 2. Priemerné hodnoty CHSK a koncentrácie jednotlivých anorganických foriem dusíka

výroby organických chemikálií bol pozorovaný nárast koncentrácie NO2-N za súčasného
poklesu koncentrácie Namon, čo poukazuje na
koncentrácia [mg.l-1]
nitritáciu. Po opätovnom obnovení výroby
NO2-N
NO3-N
Nc
CHSK
Namon
proces nitritácie bol eliminovaný.
Po rekonštrukcii v I. stupni nebola stanovevstupujúca odpadová voda
ná významná zmena koncentrácie NO2-N mepred rekonštrukciou
1 177 ± 401
90 ± 38
27 ± 19
53 ± 23
169 ± 45
dzi vstupom a výstupom. Dôkazom priebehu
po rekonštrukcii
1 131 ± 263
87 ± 32
25 ± 20
57 ± 28
169 ± 49
nitritácie je významný pokles koncentrácie
Namon. Nárast koncentrácie NO2-N nebol zavýstup z I. stupňa aktivácie
znamenaný z dôvodu intenzívnej nitratácie.
pred rekonštrukciou
271 ± 70
99 ± 35
7,3 ± 9,2
7,2 ± 18,0
113 ± 30
NO2-N vytvorený v nitritácii bol následne
po rekonštrukcii
281 ± 66
59 ± 39
26 ± 25
9,5 ± 11,6
95 ± 43
eliminovaný v prebiehajúcej nitratácii.
V II. stupni prebiehala nitritácia počas celého obdobia pred rekonštrukciou. V časovom
výstup z II. stupňa aktivácie
úseku 1. až 388. dňa koncentrácia NO2-N na
pred rekonštrukciou
299 ± 66
60 ± 33
43 ± 22
8,2 ± 18,8
112 ± 28
výstupe z II. stupňa aktivácie bola vyššia
po rekonštrukcii
222 ± 57
7,4 ± 20
14 ± 32
57 ± 36
78 ± 42
ako na vstupe. To znamená, že v tomto uzle
prebiehala nitritácia a rýchlosť nitritácie bola
vyššia ako rýchlosť nitratácie. Po rekonštrukcii sa zvýšila intenzita nisledovaných obdobiach si boli vzájomne veľmi blízke (až štatisticky
tritácie. Po 32 dňoch od zmeny technológie (v 380. deň) koncentrácia
totožné). Rovnaká bola situácia aj na výstupe z I. stupňa. V časovom
NO2-N vystúpila na 170 mg.l-1. Za ďalších 12 dní (v 392. deň) klesla
úseku pred rekonštrukciou CHSK odpadovej vody vystupujúcej z II.
-1
na hodnotu pod 1 mg.l-1. Táto koncentračná hladina bola udržiavaná
stupňa bola mierne vyššia (priemerne o 28 mg.l ) ako odpadovej vody
prakticky až do konca sledovaného obdobia (do 670. dňa). Celé
vystupujúcej z I. stupňa (vstupujúcej do II. stupňa). Po rekonštrukcii
množstvo NO2-N bolo oxidované na NO3-N. Po tejto udalosti v trvaní
CHSK odpadovej vody vystupujúcej z II. stupňa bola nižšia (priemerne
160 dní koncentrácia Namon a NO2-N bola trvalo pod 1 mg.l-1. Jedinou
o 59 mg.l-1) ako odpadovej vody vystupujúcej z predchádzajúceho
anorganickou formou dusíka v odpadovej vode vystupujúcej z II. stuptechnologického stupňa.
ňa aktivácie bol NO3-N. Nitrifikačná kapacita II. stupňa aktivácie bola
Vo väčšej časti sledovaného obdobia koncentrácia Namon odpadovej
taká vysoká, že uvedená koncentrácia Namon a NO2-N bola udržaná aj
vody na vstupe bola v pomerne širokom rozsahu 50 až 200 mg.l-1.
v prípade inhibície nitritácie v I. stupni aktivácie. Vstupujúce množKrátkodobo sa vyskytovali aj hodnoty mimo tento rozsah. Priemerné
stvo Namon bolo oxidované v prvej a druhej nádrži štvorčlennej kaskády.
hodnoty Namon v oboch sledovaných obdobiach si boli vzájomne veľmi
Tento stav bol narušený až po poklese pH v II. stupni do oblasti 5,8
blízke (až štatisticky totožné).
až 6,2. Takýto stav sa vyskytoval medzi 562. až 564. dňom ako aj medzi
V období pred rekonštrukciou dochádzalo k miernemu nárastu
617. až 636. dňom. Nárast koncentrácie NO2-N sa dá jednoznačne
koncentrácie Namon v odpadovej vode jej prechodom I. stupňom aktivysvetliť analogicky ako nárast koncentrácie Namon inhibíciou nitratávácie. Priemerný nárast činil 10 mg.l-1 a bol zapríčinený uvoľnením
cie prítomnou toxickou HNO2 v odpadovej vode (resp. v aktivačnej
Namon z organických látok rozkladajúcich sa v I. stupni aktivácie.
zmesi) vyplývajúcou z nízkej hodnoty pH. Po zvýšení pH na 7 až 8
Nárast koncentrácie Namon v I. stupni aktivácie bol pozorovaný aj
koncentrácia Namon a NO2-N klesla do oblasti pod 1 mg.l-1.
v minulosti [5].
V celom sledovanom 670 dňovom časovom úseku nebol pozorovaný
Dôsledkom prerušenia výroby organických výrobkov v časovom
stav, že by koncentrácia NO3-N na výstupe z I. stupňa aktivácie bola
úseku U1 bol pozorovaný významný pokles koncentrácie Namon na
vyššia ako na vstupe do tohto stupňa. To znamená, že v tomto uzle
vstupe do I. stupňa aktivácie. Významný pokles koncentrácie bol
prevláda denitratácia nad nitratáciou. Neobvykle vysoká koncentrácia
zaznamenaný aj medzi vstupom a výstupom z I. stupňa aktivácie.
NO3-N na výstupe (až 105 mg.l-1) bola pozorovaná v časovom úseku
V časovom úseku U1 koncentrácia Namon na výstupe z I. stupňa aktiU1. V časovom úseku 1. až 385. dňa koncentrácia NO3-N na výstupe
vácie klesla do oblasti pod 10 mg.l-1.
z II. stupňa aktivácie bola porovnateľná s koncentráciou na vstupe
V období po rekonštrukcii dochádzalo k významnému poklesu
do tohto stupňa. To znamená, že v tomto uzle v uvedenom časovom
koncentrácie Namon v odpadovej vode jej prechodom I. stupňom akúseku neprebiehala nitratácia. V ďalšom priebehu (až na krátkodobú
tivácie. Pokles priemernej hodnoty činil 40 mg.l-1. V tomto období
výnimku v časovom úseku U2) vysoká rýchlosť nitratácie viedla k úplv I. stupni prebiehala intenzívna nitritácia. Tento proces eliminoval
nej eliminácii prítomnosti NO2-N na výstupe z II. stupňa aktivácie.
nárast Namon z dôvodu rozkladu organických látok. Avšak je potrebné
V I. stupni aktivácie aj pred- aj po rekonštrukcii prebiehala intenzívuviesť, že v časovom úseku 565. až 625. dňa proces nitritácie bol vo
na denitratácia. Pred rekonštrukciou sa na výstupe vyskytoval NO3-N
významnej miere narušený.
výlučne len počas prerušenia výroby organických výrobkov (úsek U1).
Jedným z dôvodov záporného ovplyvnenia nitritácie môže byť to, že
Príčinou zostatkovej koncentrácie NO3-N bol nedostatok organických
v časovom úseku 530. až 610. dňa boli urobené (krátkodobé) cielené
látok využiteľných na denitrifikáciu. Okrem tohto obdobia priemerzmeny vo výrobných technológiách vyvolávajúce zmeny v zložení
ná zostatková koncentrácia NO3-N bola 1,6 mg.l-1. Po rekonštrukcii
odpadovej vody vstupujúcej do ČOV. Došlo k zníženiu kyselinovej nepriemerná zostatková koncentrácia NO3-N bola 10 mg.l-1. Maximálna
utralizačnej kapacity, čo sa prejavilo poklesom pH len pri intenzívnej
koncentrácia však bola až v oblasti 60 mg.l-1.
nitrifikácii. Zo sledovaných ukazovateľov síce bolo zaregistrované len
V II. stupni pred rekonštrukciou nebola pozorovaná tvorba NO3významné zníženie koncentrácie NO3-N, ale v ukazovateli CHSK sa
-N. Vstupné a výstupné koncentrácie boli si vzájomne veľmi blízke
mohli vyskytovať inhibítory nitritácie.
až identické. Pred rekonštrukciou na výstupe sa vyskytoval NO3-N
V II. stupni počas celého sledovaného obdobia (670 dní) bol povýlučne počas prerušenia výroby organických výrobkov. Po rekonzorovaný pokles koncentrácie Namon. V období pred rekonštrukciou
štrukcii už od 392. dňa prebiehala intenzívna nitratácia, takže po
priemerná výstupná koncentrácia Namon bola 60 mg.l-1, čiže priemertomto dni jedinou anorganickou zlúčeninou dusíka na výstupe bol
ný pokles činil 39 mg.l-1. V období po rekonštrukcii na výstupe z II.
NO3-N. Odchýlka sa vyskytuje len v časovom úseku 617. až 638. dňa.
stupňa bol pozorovaný pokles koncentrácie Namon do oblasti pod
Počas 322 dní hodnotenia prevádzkovania novou technológiou na
1 mg.l-1. Táto hodnota sa dosiahla v 370. deň, t.j. za 22 dní po zmene
výstupe z II. stupňa aktivácie celkový dusík o priemernej koncentrácii
technologického usporiadania ČOV. Po tomto dni koncentrácia Namon
78 mg.l-1 v odpadovej vode bol tvorený 9 % Namon, 17 % NO2-N a 74
bola pod 1 mg.l-1 až po 562. deň. V ďalšom priebehu sledovaného
%
NO3-N. Toto zloženie z hľadiska odstránenia dusíka biologickou
obdobia (až po 670. deň) sa vyskytoval pokles pH do oblasti 5,8.
denitrifikáciou je podstatne výhodnejšie ako zloženie dosahované pred
Táto nízka hodnota pH vyvoláva kumuláciu zostatkového Namon. Jeho
rekonštrukciou. Má však určitú nevýhodu v tom, že väčšia časť dusíka
koncentrácia krátkodobo dosiahla hodnotu až 125 mg.l-1. Po zvýšení
je prítomná v NO3-N a nie v NO2-N forme, čo je významné z pohľadu
pH nad 7,2 koncentrácia Namon klesla do oblasti pod 1 mg.l-1. Nárast
spotreby denitrifikačného substrátu na zníženie koncentrácie NO3-N
koncentrácie Namon sa dá jednoznačne vysvetliť inhibíciou nitritácie
a NO2-N vo vyčistenej vode.
nízkou hodnotou pH a z nej vyplývajúcou prítomnosťou toxickej HNO2
Časový priebeh koncentrácie jednotlivých foriem dusíka na výstupe
v odpadovej vode (resp. v aktivačnej zmesi) [7].
z II. stupňa aktivácie krátko pred- a po rekonštrukcii je znázornený
Pred rekonštrukciou v I. stupni prebiehala intenzívna denitritácia.
na obrázku 18.
Výnimku tvorí časový úsek U1 sledovaného obdobia. Počas prerušenia
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V prípade štandardnej kvality vstupujúcej odpadovej vody (bez významného poklesu pH) koncentrácia Namon vo vystupujúcej odpadovej
vode bola v oblasti 1 mg.l-1, čo je hodnota hlboko pod prípustným
limitom (11 mg.l-1). CHSK vyčistenej odpadovej vody bola trvalo
pod prípustnou hodnotou 450 mg.l-1. V rámci prevádzkovania prvej
etapy rekonštruovanej ČOV v Duslo a.s. Šaľa koncentrácia NOx-N
(= NO2-N + NO3-N) vo vystupujúcej odpadovej vode niekoľkonásobne presahuje prípustnú hodnotu 45 mg.l-1. Táto cieľová hodnota
bude dosiahnutá po uvedení druhej časti zrekonštruovanej ČOV na
prevádzkové parametre. V druhej časti ČOV sú k dispozícii na využitie
dve nádrže o objeme 2 725 m3 každá a štyri nádrže o objeme 1 360 m3
každá. V týchto nádržiach sa dokončí nitritácia aj v prípade výkyvov
v kvalite vstupujúcej odpadovej vody a prebehne denitrifikácia prídavkom externého denitrifikačného substrátu (metanolu). Je reálny
predpoklad dosiahnutia kvality vyčistenej odpadovej vody na úrovni
hodnôt uvedených v tabuľke 1.
V rámci analýzy výsledkov dosiahnutých po rekonštrukcii bola
pozorovaná jedna nezrovnalosť. Bol to úbytok celkového dusíka v II.
stupni aktivácie. V tomto stupni všetky štyri reaktory boli oxické,
takže sa v nich nepredpokladala denitrifikácia. Napriek tomu priemerná koncentrácia Nc v tomto stupni klesla o 17 mg.l-1. Vyhodnotením časových sledov koncentrácií jednotlivých foriem dusíka
bolo stanovené, že priemerný pokles koncentrácie Namon bol v zhode
s priemerným nárastom koncentrácie NOx-N v časových úsekoch 1.
až 385. deň (ΔNamon = 39 mg.l-1 a ΔNOx-N = 38 mg.l-1) a 621. až 670.
deň (ΔNamon je = 36 mg.l-1 a ΔNOx-N = 37 mg.l-1). V časovom úseku
386. až 620. deň priemerný pokles koncentrácie Namon bol významne
vyšší ako priemerný nárast koncentrácie NOx-N (ΔNamon = 56 mg.l-1
a ΔNOx-N = 32 mg.l-1). Rozdiel bol 24 mg.l-1. Vzhľadom na obmedzenú dobu prevádzkovania technológie v tomto stave (do 31. 10. 2012)
a intenzívnu nitrifikáciu v II. stupni aktivácie (koncentrácia Namon pod
1 mg.l-1) problém nebol ďalej skúmaný.

Záver
Výsledky 322 dňového prevádzkovania zrekonštruovanej časti ČOV
v Duslo a.s. Šaľa preukázali, že vo vyčistenej odpadovej vode je reálne
dosahovať veľmi nízku koncentráciu Namon (pod 1 mg.l-1) biologickou
nitrifikáciou. Prevládajúcou formou dusíka bol NO3-N, ktorý bude
odstraňovaný denitrifikáciou v anoxických nádržiach ďalšej časti
ČOV po rekonštrukcii.
Hlavný cieľ rekonštrukcie ČOV, umožniť minimalizáciu znečistenia
vyčistených odpadových vôd zlúčeninami dusíka, bol dosiahnutý
v ukazovateľoch CHSK a koncentrácia Namon. Prípustná hodnota ukazovateľa koncentrácia NOx-N bude dosiahnutá po uvedení druhej
časti zrekonštruovanej ČOV na prevádzkové parametre.
Poďakovanie: Autori príspevku ďakujú vedeniu Duslo a.s. Šaľa za
financovanie výskumu v predmetnej oblasti a za udelenie súhlasu
na zverejnenie dosiahnutých výsledkov.
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The results of the first phase of reconstruction of WWTP Duslo
Šala (Andrášiová,A.; Németh,P.; Buday,M.; Molnár,V.)
Abstract

A mixture of industrial wastewater and sewage in the biological
waste water treatment plant (WWTP) Duslo Šaľa was treated before
and after its reconstruction. The results were compared. Wastewater
treatment in this WWTP is based on a technology with two-stage process of activated sludge (stages I and II). Before the reconstruction,
the activation stage I utilized a cascade of two equally sized tanks.
The first tank was anoxic and the second tank was oxic. Denitrification was observed in the anoxic tank. Nitritation has been observed
in the oxic tank only in case of interruption of the production of
organic products. Nitratation was not registered at all. The activation stage II before the reconstruction was performed in a cascade
of four equally sized tanks. The first and the fourth tanks were oxic,
the second and third tanks were anoxic. Only a partial nitritation
and denitritation took place in the tanks. Nitritation dominated
over denitritation. Nitratation was not observed at all. Average total
nitrogen concentration of 112 mg.l-1 in the effluent consisted of Namon
(54 %), NO2-N (38%), and NO3-N (8 %).
The first phase of the reconstruction has renovated the above
technology in the activation stage I and modified it into Regeneration – Denitrification – Nitrification process with an internal recycle
of the activated sludge mixture. Volumes of individual stages were
(25 %), (30 %), and (45 %) of the total volume. All tanks in the stage
II were oxic. Total volumes for the activation stages I and II were not
affected by the reconstruction. After the reconstruction, denitrification occured in the anoxic tank and nitritation occurred in the oxic
tank during the activation stage I. In addition, nitratation occurred
in the activation stage II. Average total nitrogen concentration of
78 mg.l-1 in the effluent consisted of Namon (9 %), NO2-N (18 %), and
NO3-N (73 %). Once the reconstructed part of WWTP will be in a full
operation, NO2-N a NO3-N will be removed in the denitrification
reactors of this reconstructed part.
Key words
two-stage process activated sludge technology – industrial waste
water – nitrogen removal – nitrification – denitrification – nitritation
– inhibition

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července
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Aktuální změny ve složení
„vodních květů“ sinic
v našich vodách
Jiří Komárek

Abstrakt

Tzv. vodní květy sinic (cyanobakterií) v našich obhospodařovaných a rekreačních vodních nádržích (vysoké produkce v podobě makroskopicky patrných kolonií, plovoucích ve vodě) jsou
významným ekologickým faktorem. Tyto populace fototrofních,
prokaryotních mikroorganismů nejsou stabilní a velmi plasticky
se mění v prostoru i v čase. Jejich složení je do značné míry závislé
na změnách v obhospodařovacích a technologických procesech,
velká adaptabilita jim však umožňuje jak přizpůsobení k měnícím
se podmínkám, tak i migrace v různých oblastech. Flóra vodních
květů se postupně mění i v ČR a jejich kontrola je trvalým úkolem
ve vodním hospodářství. V posledních letech byly jednak revidovány některé známé rody a druhy podle moderních molekulárních
metod, jednak se objevilo na našem území několik invazních druhů,
potenciálně významných pro rozvoj vodních květů. Jejich význam je
podtržen tím, že tyto nové druhy (např. z rodů Cylindrospermopsis
a Chrysosporum) produkují toxin cylindrospermopsin, dosud jen
málo sledovaný v našich vodách. V článku jsou stručně popsány
některé recentní změny ve flóře našich vodních květů.

letech 20. století a na začátku 21. století velice změnila v důsledku
nových poznatků z elektronové mikroskopie a zejména po aplikaci
molekulárních a genetických analýz. Tyto metody nejen vysvětlily
řadu enigmatických vlastností sinic, ale objasnily i řadu jejich fylogenetických vztahů. To mělo přirozený důsledek v přepracování celého
systému, který pochopitelně vedl k nutným nomenklatorickým změnám [3]. Pro uživatele biologických systémů a pracovníky aplikované
hydrobiologie to ovšem znamená nepříjemné komplikace. Změny
je nutí ke sledování těchto revizí a často vyvolávají problémy při
porovnávání současných výsledků s dřívějšími podklady a studiemi.
Jsme si toho plně vědomi, ale těmto korekcím, vyvolaným modernizací metodiky a zpřesňujícím naše vědomosti, se nelze vyhnout.
U cyanobakterií, u nichž došlo k velmi radikálnímu přehodnocení
cytomorfologických znaků v souvislosti s jejich fylogenetickou pozicí,
jsou tyto změny zvláště citelné.
Řada i velmi tradičních rodů byla rozdělena a musely být definovány nové znaky pro nově vymezené taxonomické jednotky. Např.
byl rozdělen rod Aphanizomenon a dále zejména Anabaena, kde bylo
zjištěno zcela odlišné fylogenetické postavení planktických druhů
s aerotopy a tvořících vodní květy od typických bentických druhů (obsahujících typ rodu Anabaena) [4, 5]. Zde došlo vedle molekulárních
zpřesnění fylogenetické pozice i k velmi radikálnímu přehodnocení
cytomorfologických znaků. Obě tyto skupiny (planktické a bentické)
jsou fylogeneticky vzdálené, a proto bylo nutno přijmout pro planktické druhy nové jméno Dolichospermum. Je zajímavé, že často byly
tyto nové taxony rozeznány a klasifikovány separátně již nejstaršími
autory, ovšem jimi vytvořené taxonomické jednotky byly později

Klíčová slova
cyanobakterie – vodní nádrže – diverzita – vodní květy – invazní druhy

1. Úvod
Vysoké produkce sinic (cyanobakterií) ve vodách téměř celé naší
planety a označované v případě planktických, makroskopicky patrných populací jako „vodní květy“ (water blooms), jsou trvalým fenoménem i v našich obhospodařovaných, většinou stojatých vodách
(rybníky, koupaliště, přehradní nádrže). Se zvyšující se eutrofizací celé
biosféry a samozřejmě i evropské krajiny lze předpokládat, že význam
sinic ještě poroste a stanou se trvale řešenou součástí hospodářství
v našich vodních ekosystémech. Sinice se uplatňují nejen jako intenzivní producenti organické hmoty, ale ovlivňují i potravní řetězce ve
vodních biocenózách a uplatňují se v nich i svou metabolickou aktivitou, např. schopností přijímat atmosférický dusík, srážením uhličitanu
vápenatého nebo produkcí cyanotoxinů. I když tato poslední vlastnost
se zatím u nás výrazně neprojevuje např. přímými zdravotními důsledky (intoxikace, alergie) přesto jsou sinice pro obhospodařovanou
krajinu trvalým potenciálním rizikem a ekologickým prvkem, jehož
soustavná kontrola je vysoce žádoucí.
Sinice v České republice jsou poměrně dobře zmapovány včetně
hlavních ekologických nároků a podmínek k rozvoji jednotlivých druhů [1]. Je to však velmi plastická skupina fototrofních bakterií, která je
přes své obrovské fylogenetické stáří neobyčejně životná a adaptabilní.
Tzv. „static evolution“, adaptabilita k nově vznikajícím, i člověkem
vytvořeným ekosystémům, nepohlavní formy rozmnožování, horizontální výměna genů a rychlé formy změn genomů následujících
po adaptačních procesech činí ze sinic vitální složku mikrobiálních
společenstev v našich eutrofních vodách [2]. To přináší významné
změny i do naší flóry sinic, které je nutno brát na vědomí a důsledně
je sledovat.
Mezi „vodní květy“ řadíme většinou planktické druhy, které obsahují v buňkách reverzibilní plynové měchýřky s čistě proteinovými
stěnami, které jsou sdruženy do nepravidelných svazkovitých shluků,
tzv. aerotopů. Tyto sinice se projevují makroskopicky jako práškovité,
pentlicovité nebo kulovité kolonie. V anglosaské literatuře jsou za
vodní květy označována často i různá vegetační zabarvení vody nebo
dokonce půdy, ale tato rozšířená terminologie se v češtině neujala.
Průběžné a recentní změny v hodnocení cyanobakteriálních taxonů
vodních květů v ČR se odehrávají ve dvou směrech.

2. Změny v hodnocení diverzity
Taxonomická klasifikace sinic, založená tradičně na morfologických
znacích rozeznatelných v optickém mikroskopu, se v posledních
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Obr. 1. Příklady invazních druhů sinic tvořících vodní květy v ČR:
a = Cylindrospermopsis raciborskii, b = Aphanizomenon yezoense,
c = Chrysosporum minor, d = Chrysosporum bergii, e = Chrysosporum ovalisporum. Fotografie [12], popisky druhů [13]
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pokládány za nepodstatné. Nicméně nyní lze použít často jejich původní jména, jako tomu je právě např. v případě Dolichospermum (=
planktonní „Anabaeny“).
Změny v takto revidovaném systému musí být plně respektovány už
proto, že u jednotlivých genotypů sinic byla zjištěna často vyhraněná
ekologická závislost a metabolické charakteristiky, a správné určení
jednotlivých druhů je proto primárně důležité. Koncepce druhů u sinic je v současné době velmi diskutovanou otázkou, prozatím však lze
považovat za druh i většinu známých dosavadních a rozeznatelných
taxonů (druhů), u nichž se projevují ekologické a morfologické specificity, které mají často i rozdílné metabolické charakteristiky (produkce
toxinů a dalších sekundárních metabolitů).

toxinů apod.), jsou významným ekologickým prvkem a je s nimi nutno
počítat při jakémkoliv plánování a činnosti ve vodním hospodářství,
úpravě krajinných celků apod. Jejich přesná determinace je tedy velmi
žádoucí [12, 13]. Počet druhů v jednotlivých rodech, vyvolávajících
vodní květy ve vodách České republiky v současné době, je uveden
v tabulce 1.

3. Invaze a migrace dosud neobvyklých druhů
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vyskytujících se na území ČR
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v ČR
v ČR
oblastech i v tropech dochází k jeho výrazné
po 1980
morfologické i genetické další diferenciaci [8].
Jednobuněčné a koloniální
Dalšími výrazně invazními druhy z oblasti
rody
předního východu a střední Asie jsou zástupci
Limnococcus
3
řídce, pouze součást vodních květů
nově geneticky i morfologicky definovaného
Merismopedia
1
potenciální druh, jako součást vodního květu
rodu Chrysosporum (C. bergii, C. minor, C.
Microcystis
9
1
produkující toxiny s výjimkou jednoho druhu
ovalisporum) (obr. 1). Tyto typy se objevily
Radiocystis
1
součást vodních květů
v 90. letech minulého století postupně v j.
Sphaerocavum
1
1
řídce, většinou tropické druhy
Rusku a na Ukrajině, později v Polsku, na
Woronichinia
1
jeden planktický druh, ostatní netvoří vodní
Slovensku a v současné době je známo již
květy
více lokalit v severních Čechách, v Německu
Vláknité typy bez heterocytů
a dokonce ve východní Francii [9, 10]. Rovněž
Arthrospira
(1)
tropický druh, kultivovaný, pouze
několik typů (morphospecies) z planktonních
sekundárně v přirozených vodách
rodů Dolichospermum a Sphaerospermopsis
Limnoraphis
1
pouze jeden druh, řídce, metafytický výskyt
se objevilo v našich vodách až v posledních
Limnothrix
2
slabé vodní květy
dvou desetiletích (D. compactum, D. mucosum, S. reniformis, S. aphanizomenoides
Planktothrix
5
1
tři druhy pouze s příležitostným výskytem
aj.) [3].
Tychonema
1
velice řídce
Závěrem je nutno opět zdůraznit, že straVláknité typy s heterocyty
tegie rozmnožování sinic a schopnost jejich
Anabaenopsis
4
řídce, většinou v tvrdých vodách
trvalé adaptace jim umožňuje přizpůsobení
Aphanizomenon
4
1
typický A. flos-aquae ubývá v posledních
k trvale měněným podmínkám kulturní kraletech
jiny. Zvyšující se eutrofizace biosféry je pro
Chrysosporum
3
3
pouze invazní druhy po roce 1980
jejich další rozvoj a diferenciaci pozitivním
Cuspidothrix
2
řídké vodní květy, většinou v nanoplanktonu
faktorem a v různých biotopech se může
Cylindrospermopsis
1
1
invazní druh od roku 1980
neočekávaně projevit a rozšířit někdy i dosud
Dolichospermum
22
3
dříve planktonní Anabaena, některé druhy
neznámý genotyp a vytvářet hromadné popuinvazní
lace. Je možno také počítat s možností šíření
Gloeotrichia
(1)
1
pouze dvě historické lokality, pravděpodobně
některých expanzních druhů [11]. Vzhledem
ustupující druh G. echinulata
k tomu, že kromě produkce biomasy mohou
Raphidiopsis
1
problematický rod, řídké vodní květy
sinice zpětně ovlivňovat prostředí ekofySphaerospermopsis
2
2
řídce vodní květy, invazní druhy
ziologickými a biochemickými aktivitami
„Aphanizomenon gracile“
1
dosud nerevidován taxonomicky
(ovlivněním dusíkového režimu, produkcí
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Recent changes in the composition of cyanobacterial „water
blooms“ in Czech reservoirs (Komárek, J.)

Odstraňovanie
2-merkaptobenztiazolu
z vôd pôsobením ozónu
Ján Derco, Angelika Kassai, Jana Tkáčová, Michal Melicher,
Lenka Sumegová

Abstrakt

2-merkaptobenztiazol sa často vyskytuje v priemyselných a komunálnych odpadových vodách i vo vodnom prostredí. Biologické čistenie odpadových vôd s obsahom 2-MBT je problematické
vzhľadom k jeho inhibičným účinkom. V laboratórnej ozonizačnej
kolóne boli skúmané možnosti využitia ozónu na degradáciu tejto
látky v modelovej odpadovej vode. Zo štatistického vyhodnotenia
výsledkov opakovaných experimentov a analýz vyplýva ich dobrá
reprodukovateľnosť. Najväčšia efektívnosť parciálnej oxidácie
2-MBT bola pozorovaná po 15 minútach procesu. Po 60 minútach
procesu boli namerané priemerné hodnoty účinnosti odstraňovania
DOC a CHSK iba menej než 31,7 %, resp. 65,5 %. Počas procesu
boli v reakčnej zmesi identifikované deriváty benztiazol, 2-hydroxybenztiazol a 2-metylbenztiazol. Z týchto výsledkov vyplýva,
že počas ozonizácie sú vytvárané aj ďalšie organické látky, ktoré
neboli identifikované. Priemerné oxidačné číslo uhlíkových atómov
vzrastá so zvyšovaním podielu parciálnej oxidácie, a to v dôsledku
zabudovania kyslíka do produktov jeho ozónovej oxidácie. Z uskutočnených testov toxicity s modelovou odpadovou vodou tejto látky
po jej 60minútovej ozonizácii na Daphnia magna Straus a Vibrion
Fishera vyplýva jej nedostatočná detoxikácia.
Kľúčové slová
benztiazolové deriváty – biologická rozložiteľnosť – kinetika – mineralizácia – parciálna oxidácia – ozón – rezistentné látky – toxicita

Úvod
2-merkaptobeztiazol (2-MBT) patrí medzi silný kontaktový alergény.
Je rozpustný v roztokoch solí blízkych ľudskému potu a spôsobuje

9

Abstract

Water blooms of cyanobacteria, developing in managed and
recreational water reservoirs in the Czech Republic, represent an
important ecological factor. The populations of these phototrophic
prokaryotic organisms are unstable, exhibiting a high temporal as
well as spatial plasticity. Their vegetation depends on the technology and management applied to fish ponds and other reservoirs.
Their adaptability ensures their occurrence under changing environmental conditions as well as migration between various regions.
The flora of cyanobacterial water blooms is gradually changing in
the Czech Republic as well, and their control is an ongoing challenging task in the water sector. In the past few years, some known
genera and species of cyanobacteria have been revised by modern
molecular methods and also several of invasive species, potentially
important for the development of water blooms, appeared in our
country. Their importance is underlined by the production of the
toxin cylindrospermopsine (produced by cyanobacteria of the
genera Cylindrospermopsis and Chrysosporum), which is not yet
commonly identified in Czech reservoirs. Several important recent
changes in the water–bloom forming microflora are described in
this article.
Key words
cyanobacteria – water reservoirs – diversity – water blooms – invasive
species
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
dermatitídu. Santodonatom [1] potvrdil, že alergická kontaktná dermatitída u ľudí je spôsobená stykom s gumárenskými výrobkami. Je
to látka xenobiotická, toxická a biologicky ťažko rozložiteľná látka [2,
3]. Podľa výnosu MH SR [4] je táto látka klasifikovaná ako nebezpečná
chemická látka pre životné prostredie. Polycyklické aromatické sulfidové heterocykly, medzi ktoré 2-MBT patrí, sú známe ako značne
odolné a perzistentné v biosfére, do ktorej sa uvoľňujú z priemyslu [5].
2-MBT sa najčastejšie využíva v gumárenskom priemysle ako
katalyzátor v procese vulkanizácie. Odpadové vody z gumárenského
priemyslu môžu obsahovať viac ako 200 mg.l-1 2-MBT [2, 5]. Používa
sa aj ako inhibítor korózie, fungicídny a protiplesňový prípravok
v medicíne, fungicíd v kožiarenskom a textilnom priemysle, aditívum
do náterov na kovové povrchy a hlavne ako akcelerátor vulkanizácie
kaučuku v gumárenskom priemysle [2, 6]. Pridáva sa taktiež do textilných a povrazových materiálov. Jeho sodné a zinkové soli sú známe
ako fungicídy, mikrobiocídy a baktériostatiká, používajú sa ako prísady
do adhezív, latexu, olejových farieb, textilných vlákien [7, 8]. Príkladom výskytu 2-MBT a benztiazolových derivátov (BT derivátov) sú aj
odpadové vody z výroby sulfenaxových urýchľovačov vulkanizácie.
Tieto zlúčeniny vzhľadom na prítomnosť heterocyklu obsahujúceho
atómy dusíka síry vykazujú silné toxické účinky na nitrifikačné mikroorganizmy aktivovaného kalu. K najproblematickejším BT derivátom
patria 2-MBT a BT [9].
2-MBT bol pozorovaný aj v povrchových vodách [5] a v mestskom
kanalizačnom systéme po výdatnejších zrážkach [10]. Bartaľ a kol.
[11] identifikovali kontamináciu organickými látkami v povrchovom
kanáli, ktorý sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Nové mesto, teda
v priemyselnej zóne, ale i v bezprostrednej blízkosti záhradkárskych
osád. V období rokov 2007–2010 bolo v Národnom referenčnom laboratóriu spracovaných a analyzovaných 379 vzoriek vody za účelom
stanovenia 2-MBT a benztiazolu (BT). V odobraných vzorkách z kanála bol okrem 2-MBT, BT stanovený aj metyltiobenztiazol (MeBT).
V roku 2007 bol stanovený obsah 2-hydroxybenztiazolu (OBT)
1193 µg.l-1, 2-MBT 13 µg.l-1, MeBT 44 µg.l-1 a BT 23 µg.l-1. V období
rokov 2007–2010 bolo po vyhodnotení analýz zistené, že koncentrácia BT sa v celkovom počte 223 vzoriek odpadovej vody pohybovala
v rozmedzí od 0,07 μg.l-1 do 225 mg. l-1, vo vzorkách povrchovej vody
v celkovom počte 135 v rozmedzí od 0,07 μg.l-1 do 79,2 mg. l-1, vo vzorkách podzemnej vody v celkovom počte 21 sa pohybovala v rozmedzí
od 0,07 μg.l-1 do 11,2 μg.l-1 [11].
Publikované údaje o jeho biologickej rozložiteľnosti a odstraňovaní
aktivovaným kalom sú dosť odlišné až protichodné. 2-MBT je schopný
inhibovať enzýmy in vivo a in vitro [12]. Gaja and Knapp [13] a Valdes
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[2] uvádzajú, že v aktivovanom kale má sklon k adsorpcii na bunkové
membrány, čo vedie k jeho bioakumulácii. 2-MBT môže byť metabolizovaný (aj keď nie úplne) mikroorganizmami, ktoré sú kultivované
na iných benztiazoloch [13]. Za podmienok Pitterovho testu 2-MBT
sa nerozkladá [14]. Repkina et al. [15] uvádzajú, že pokusy adaptovať
aktivovaný kal na samotný 2-MBT boli neúspešné, nakoľko mikroflóra
odumrela v priebehu 3 dní. Ale keď sa 2-MBT a BT použili ako substrát spoločne (podobne ako v reálnej odpadovej vode), tak pri nižších
hodnotách koncentrácií ako 10 mg.l-1, resp. 300 mg.l-1, (2-MBT, resp.
BT) bol pozorovaný úplný biologický rozklad. Hauck [16] uvádza, že
2-MBT inhibuje proces denitrifikácie, ale obzvlášť ruší prvý stupeň
nitrifikácie. Pri koncentrácii okolo 3 mg.l-1 2-MBT je proces oxidácie
amoniakálneho dusíka úplne inhibovaný, zatiaľ čo 40 % pokles rýchlosti oxidácie dusitanov zodpovedá koncentrácii 2-MBT 67 mg.l-1. De
Wever and Verachtert [17] uvádzajú, že v prípade zmesného substrátu
2-MBT a BT pri nižších koncentráciách ako 150 mg.l-1 vykazovali
tieto zložky vzájomný stimulačný efekt na ich biologický rozklad. Za
iných podmienok 2-MBT inhibuje rozklad 2-benztiazolsulfonanov
. Pri vyšších koncentráciách 2-MBT bola pozorovaná deaktivácia kalu a inhibícia procesu nitrifikácie [15]. Obdobné problémy
boli pozorované aj v prípade prekročenia vyššie uvedených hodnôt
koncentrácii u obidvoch zložiek (2-MBT a BT). De Wever a Verachtert
[18] a De Wever [19] uvádzajú, že 2-MBT bol biologicky rozkladaný
pri koncentráciách do 200 mg.l-1. Pri vyšších nárazových koncentráciách priemerná rýchlosť odstraňovania 2-MBT klesala. Uvádzajú
pritom, že zrejme nikdy nedochádza k úplnej oxidácii 2-MBT, ale iba
k čiastočnej oxidácii na rozličné koncové produkty. Pri koncentráciách do 75 mg.l-1 prebieha oxidácia za tvorby
a/alebo skupiny
neidentifikovaných polárnych zlúčenín, ktoré nepodliehajú ďalšiemu
biologickému rozkladu. Tomlinso et al. [20] udávajú 75 % inhibíciu
oxidácie amoniakálneho dusíka pri jeho koncentrácii 3,0 mg.l-1. Pri
koncentrácii 5,0 mg.l-1 spôsobuje 74 % inhibíciu celkovej nitrifikačnej
aktivity aktivovaného kalu. 2-MBT vykazuje akútnu toxicitu v rozličných testovacích systémoch [21].
Puig et al. [22] študovali ozonizáciu odpadovej vody s obsahom
ôsmich BT derivátov. Dosiahli úplné odstránenie 2-MBT, avšak nezistili
prítomnosť žiadneho benztiazolového derivátu hoci nedošlo k poklesu
rozpusteného organického uhlíka (DOC). V nadväznosti na túto prácu
Fiehn et al. [6] skúmali proces ozonizácie modelovej odpadovej vody
s obsahom 600 µmol.l-1 2-MBT pri hodnotách pH 3, 7 a 9. Všetky testy
boli uskutočnené pri konštantnom pH. Porovnávacie ozonizačné merania uskutočnili pri pH 7 s garbiarenskou odpadovou vodou po anaeróbnom čistení, do ktorej pridali rovnaké množstvo 2-MBT. Počas ozonizácie namerali maximálne hodnoty BT, OBT a 2-benztiazolsulfinanov
(
) po 6, 12,5 a 15 minútach procesu, pričom v priebehu 55 minút
boli odstránene všetky identifikované benztiazolové deriváty, vrátane
2-MBT. Neboli pritom pozorované rozdiely vo výsledkoch ozonizácie
pri jednotlivých vyššie uvedených hodnotách pH. Počas porovnávacej
ozonizácie s garbiarenskou odpadovou vodou boli pozorované rovnaké
intermediáty a v rovnakom čase. Pre BT boli namerané rovnaké koncentrácie ako pri ozonizácii modelovej vody. Koncentrácia OBT dosiahla
1,5násobok a maximálna koncentrácia bola cca polovičná v porovnaní
s nameranými hodnotami pri ozonizácii modelovej odpadovej vody.
Na základe celkovej bilancie rozpusteného organického uhlíka (DOC)
autori však uvádzajú, že na konci procesu zostalo neidentifikovaných
cca 75 % zo zvyškovej DOC.
Tento príspevok je zameraný na štúdium kinetiky rozkladu 2-MBT
a jeho transformácie na iné produkty s využitím kumulatívnych
(CHSK, DOC) a špecifických stanovení (2-MBT, BT, OBT a MeBT)
obsahu modelovej látky a jej derivátov počas procesu. Za účelom
posúdenia reprodukovateľnosti meraní boli uskutočnené štyri nezávislé ozonizačné experimenty. Na vyhodnotenie kinetických meraní
boli využité klasické modely chemickej reakčnej kinetiky. Na základe
nameraných hodnôt CHSK a TOC počas kinetických meraní bola
posúdená efektívnosť procesu oxidácie z hľadiska mineralizácie
a parciálnej oxidácie modelovej látky a produktov jej rozkladu [25,
26]. Na opis oxidácie 2-MBT bola použitá aj koncepcia priemerného
oxidačného čísla uhlíkových atómov (POČU) [27, 28] a zmeny špecifickej spotreby ozónu. So vzorkami ozonizovanej modelovej vody
2-MBT boli uskutočnené testy toxicity na Vibrio Fisheri [29] a Dafnia
magna Straus [30].

Obr. 1. Schéma ozonizačného zariadenia
1 – reaktor, 2 – deštrukcia zvyškového ozónu, 3 – zdroj kyslíka,
4 – generátor ozónu, 5 – zmes O2 a O3, 6 – distribúcia O3, 7 – odber
vzorky, 8 – odvod plynnej zmesi, 9 – oddeľovač vlhkosti, 10 – filter
zo sklených vlákien, 11 – UV detektor plynného ozónu

Ozonizačné zariadenie pozostáva z dvoch sklených kolón dĺžky
170 cm s vnútorným priemerom 5,2 cm. Jedna kolóna bola naplnená
roztokom 2-MBT a druhá roztokom jodidu draselného (10 g.l-1) na
deštrukciu zvyškového ozónu. V jednotlivých kolónach bol využívaný reakčný objem o veľkosti 1,0 litra. Na výrobu ozónu bol použitý
generátor firmy Lifetech s produkciou ozónu 5 g.h-1. Na meranie
koncentrácie ozónu v plynnej vzorke bol použitý UV detektor ozónu
Life ODU 100 od firmy Lifetech.
Pokusy boli uskutočnené pri prietoku kyslíka Q O2 = 30 l.h-1
(T = 22,8 °C, p = 107 650 Pa) a výkone generátora ozónu W = 70 %
z maximálneho výkonu. Doba ozonizácie bola 60 minút. V zvolených časových intervaloch boli odoberané vzorky a uskutočnené ich
analýzy v ukazovateľoch CHSK, DOC a benztiazolových derivátov
2-MBT, BT a OBT.
Stanovenia CHSK boli uskutočnené dichrómanovou semimikrometódou podľa STN ISO 14704 [23]. Stanovenia TOC boli uskutočnené podľa STN EN 1484 [24]. Bol použitý analyzátor Shimadzu
TOC-VCPH/CPN. 2-MBT a jeho degradačné produkty boli separované
pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s reverznou
fázou (RP-HPLC). Bol použitý prístroj HPLC 1090.
Na vyhodnotenie oxidovaných a mineralizovaných podielov znečistenia modelovej odpadovej vody počas procesu ozonizácie a určenie najvyššej efektívnosti parciálnej oxidácie, resp. podmienok pre
riadenú ozonizáciu, boli použité nasledovné rovnice (1 až 4) [25, 26].
αCHSKoxi = 1 - CHSKt/CHSK0

(1)

αCHSKminer = 1 - DOCt/DOC0

(2)

αCHSKparcoxi = αCHSKoxi - αCHSKminer

(3)

µCHSKparcoxi = αCHSKparcoxi/ αCHSKoxi

(4)

kde podiel αCHSKoxi predstavuje oxidovaný podiel organického znečistenia vyjadreného ako CHSK, αCHSKminer je podiel oxidovanej CHSK,
ktorá bola úplne mineralizovaná, αCHSKparcoxi predstavuje podiel iba
čiastočne, resp. parciálne oxidovanej CHSK v modelovej odpadovej
vode počas procesu. Efektívnosť parciálnej oxidácie zodpovedá podielu poklesu CHSK v dôsledku transformácie látok na medziprodukty
(αCHSKparcoxi) a podielu oxidovanej CHSK v modelovej odpadovej vode
(αCHSKoxi) v priebehu procesu.
Výsledky experimentálnych meraní boli vyhodnotené s využitím
klasických kinetických modelov nultého (rov. 5), prvého (rov. 6)
a druhého (rov. 7) poriadku reakcie.
St = S0 – k0.t

(5)

Metodika experimentov a spracovania výsledkov

St = S0 – exp (-k1.t)

(6)

Experimentálne merania s modelovou odpadovou vodou boli uskutočnené v laboratórnych podmienkach v prebublávanej ozonizačnej
kolóne. Schéma experimentálneho zariadenia je zobrazená na obr. 1.

St = S0 / (1+ S0.k0.t)
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(7)

kde S je koncentrácia substrátu [mg.l ], k0 je rýchlostná konštanta
–1
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kinetického modelu 0. rádu [g m–3 h–1], k1 je rýchlostná konštanta kinetického modelu 1. rádu [h–1] a k2 je rýchlostná konštanta kinetického
modelu 2. rádu [g–1 m3 h–1]
Na sledovanie oxidácie organických látok bola použitá aj koncepcia
priemerného oxidačného čísla uhlíkových atómov (POČU) [27, 28]:
POČU = 4 – 1,5 (CHSK/TOC)

(8)

Výsledky a diskusia
Na začiatku každého experimentu bol do ozonizačnej kolóny pridaný roztok 2-MBT s koncentráciou 1000 mg.l-1. Počiatočná hodnota pH
bola upravovaná prídavkom hydroxidu sodného za účelom zvýšenia
rozpustnosti 2-MBT.
Za účelom získania hodnôt kinetických parametrov a posúdenia
reprodukovateľnosti výsledkov experimentálnych meraní boli uskutočnené štyri nezávislé sady meraní. Počas 60 min ozonizácie sa
hodnoty pH vzoriek menili v rozsahu 5,9 až 12,2 (priemerné hodnoty
6,7 až 11,9).
Časové priebehy nameraných a vypočítaných hodnôt organického
znečistenia v ukazovateľoch 2-MBT, rozpusteného organického uhlíka
a chemickej spotreby kyslíka (CHSK) sú zobrazené na obr. 2 až 4.
Variabilita nameraných hodnôt 2-MBT pre jednotlivé reakčné časy
bola najväčšia zo všetkých sledovaných veličín, t.j. v porovnaní s variabilitou experimentálnych hodnôt DOC a CHSK. V počiatočnom
štádiu ozonizačných experimentov hranice intervalu spoľahlivosti
neprekročili 7,9 % zo zodpovedajúcich priemerných hodnôt 2-MBT.
Pri hodnotách účinnosti poklesu koncentrácie 2-MBT nad 86 % podiely hodnôt intervalu spoľahlivosti a zodpovedajúcich priemerných
hodnôt 2-MBT výrazne vzrastali a pri hodnote účinnosti nad 98 %
prekročili hodnotu 56 %. Je to dôsledkom toho, že vzhľadom na malé
hodnoty zvyškových koncentrácií 2-MBT (menej ako 2 mg.l-1) aj malá
variabilita nameraných hodnôt spôsobuje vysoké percentuálne podiely hodnôt intervalov spoľahlivosti a im zodpovedajúcich nízkych
priemerných hodnôt.
Na obr. 2 až 4 sú pre jednotlivé veličiny znázornené priemerné
hodnoty nameraných údajov a hranice 95 % intervalov spoľahlivosti.
Na výpočet hodnôt jednotlivých veličín boli využité kinetické rovnice
a hodnoty kinetických parametrov, ktoré zodpovedajú najlepšiemu
opisu priemerných experimentálnych hodnôt jednotlivých veličín.
Hodnoty kinetických parametrov a štatistických charakteristík sú
uvedené v tab. 1.
Po 20 minútach procesu bola nameraná 99,9 % priemerná hodnota
účinnosti poklesu hodnoty 2-MBT. V prípade DOC (obr. 3), resp.
CHSK (obr. 4) boli po 20 minútach ozonizácie namerané iba 6,2, resp.
28,1 % účinnosti poklesu. Priemerné hodnoty účinností odstraňovania
TOC, resp. CHSK po 60 minútach procesu boli 31,7, resp. 65,5 %.
Hranice intervalu spoľahlivosti neprekročili s výnimkou troch
časových meraní hodnotu 7,3 % zo zodpovedajúcich priemerných
hodnôt DOC (najväčšia hodnota bola 13,4 %).
Z týchto hodnôt je zrejmé, že pokles hodnôt koncentrácie 2-MBT
nie je spôsobený iba jeho mineralizáciou, ale hlavne jeho transformáciou na medziprodukty, ktoré vykazujú menšiu afinitu voči oxidácii
dichrómanom pri stanovení hodnôt CHSK. Hodnota pomeru CHSK/
DOC sa počas ozonizácie znížila z 4,4 na 2,5.
Hranice intervalu spoľahlivosti neprekročili u polovice časových
meraní hodnotu 7,7 % zo zodpovedajúcich priemerných hodnôt
CHSK. Najväčšia hodnota podielu hodnôt intervalu spoľahlivosti
a zodpovedajúcej priemernej hodnoty CHSK bola 19,9 %.
Hodnoty kinetických parametrov a štatistických charakteristík
(koeficient korelácie a reziduálny rozptyl) sú uvedené v tab. 1. Na
vyhodnotenie kinetiky bolo použitých celkove 34 nameraných časových hodnôt pre každú veličinu.
Najlepšie opisy nameraných hodnôt 2-MBT (obr. 2) a DOC (obr. 3)
boli dosiahnuté s využitím kinetického modelu 0. rádu (tab. 1). Odstraňovanie CHSK (obr. 4) zodpovedá kinetike 1. rádu (tab. 1).

Obr. 2. Časové priebehy nameraných (♦) a vypočítaných (–––) hodnôt 2-MBT počas ozonizácie vzorky modelovej vody

Obr. 3. Časové priebehy nameraných (♦) a vypočítaných (–––) hodnôt DOC počas ozonizácie vzorky modelovej vody

Obr. 4. Časové priebehy nameraných (♦) a vypočítaných (–––) hodnôt CHSK počas ozonizácie vzorky modelovej vody

Tab. 1. Hodnoty kinetických parametrov a štatistických charakteristík
Veličina

n

kn

Rozmer kn

2-MBT
DOC
CHSK

0
0
1

90,89
1,97
1,70.10-2

mg.l–1.min–1
mg.l–1.min–1
min–1

11

0,9880
0,6539
0,9239

2405
792
12526

Obr. 5. Časové priebehy BT derivátov (● 2-MBT, ♦ BT, ■ O BT,
▲ MeBT) počas ozonizácie
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Fiehn et al. [6] uvádzajú, že oxidáciou 2-MBT vznikajú produkty ako
sú benztiazol, 2-hydroxybenztiazol, 2-benztiazolsiričitan, 2(3H)-benztiazolón, mravčany, octany, oxalaty, glyoxalaty, sulfaty, disiričitany,
uhličitany. Počas uskutočnených ozonizačných experimentov sme
identifikovali v reakčnej zmesi BT, OBT a MeBT.
Časové priebehy jednotlivých BT derivátov počas jednej série našich meraní sú ilustrované na obr. 5. Z porovnania priebehov
jednotlivých BT derivátov vyplýva, že najväčšie hodnoty OBT a BT
zodpovedajú reakčnému času 10 minút. Maximálny prírastok látkového množstva OBT vzhľadom k poklesu látkového množstva 2-MBT
v ozonizačnom reaktore predstavoval iba cca 1,3 % a bol nameraný
v reakčnom čase 5 minút. V prípade BT bol jeho maximálny prírastok
iba 0,14 % vzhľadom k úbytku latkového množstva 2-MBT v reaktore.
Z týchto výsledkov vyplýva, že pri ozonizácii 2-MBT vznikajú aj ďalšie
medziprodukty a produkty, ktoré neboli nami použitými analytickými
metódami identifikované.
Na obr. 6 až 9 sú znázornené časové priebehy hodnôt parametrov
celkovej oxidácie, mineralizovania a parciálnej oxidácie 2-MBT počas
ozonizácie. Tieto zmeny sú vyjadrené pomocou rov. (1) až (5) s využitím nameraných hodnôt DOC a CHSK v priebehu procesu.
Počas 60 minút pôsobenia ozónu došlo k oxidácii 64 % (100 x
aCHSKoxi) z celkovej hodnoty CHSK na začiatku.
Z hľadiska parciálnej oxidácie, resp. podmienok pre riadenú oxidáciu sa ako efektívny javí reakčný čas 10 až 15 minút, ktorému zodpovedá 19 až 21 % čiastočne zoxidovanej CHSK (rov. 4; 100 x aCHSKparcoxi)
z celkovej zoxidovanej CHSK (rov. 1). Predĺženie doby ozonizácie na
trojnásobnú hodnotu bolo sprevádzané zvýšením podielu parciálnej
oxidácie na celkovej oxidácii CHSK o 13 %.
Po 20 minútach ozonizácie predstavuje mineralizovaný podiel
15 % (100 x mCHSKmin) z celkovej oxidovanej CHSK. Predlženiu
doby ozonizácie na trojnásobok zodpovedá zvýšenie zmineralizovaného podielu o viac než dvojnásobok, t.j. o 35 %. Z hľadiska riadenej
ozonizácie (odstránenie toxicity, zvýšenie biologickej rozložiteľnosti
a následná mineralizácia biologickou cestou, minimalizovanie nákladov na generovanie ozónu) je však výhodnejší väčší podiel parciálne
zoxidovanej a menší podiel zmineralizovanej CHSK, teda reakčný
čas 10–155 minút.
Z obr. 7 je zrejmá veľmi dobrá korelácia medzi hodnotami podielu
parciálnej oxidácie a priemerného oxidačného čísla uhlíkových atómov. So zvyšovaním podielu parciálnej oxidácie vzrastá aj hodnota
POČU, a to v dôsledku zabudovania kyslíka do produktov ozónovej
oxidácie 2-MBT. Hodnota POČU sa v dôsledku parciálnej oxidácie
modelovej látky a produktov jej rozkladu zvýšila z hodnoty -2,61
na 0,63.
Na obr. 8 sú zakreslené časové priebehy hodnôt efektívnosti parciálnej oxidácie CHSK (rov. 4) a špecifickej spotreby ozónu (∆O3/DCHSK).
Pre odstránenie 2-MBT (98,7 %) možno za vhodný reakčný čas považovať 15 minút (obr. 5). Rovnakému času zodpovedá aj najväčšia
efektívnosť parciálnej oxidácie (77,7 %, rov. 4) a najväčšia hodnota
špecifickej spotreby ozónu (3,1 g.g-1) na jednotku hmotnosti odstránenej CHSK (obr. 8). Z hľadiska celkových zmien a špecifickej spotreby
ozónu je za daných reakčných podmienok efektívnym reakčný čas
60 minút. Zodpovedajúci podiel celkovej zoxidovanej CHSK je 65 %
(rov. 1), z toho parciálna oxidácia 28,0 % (rov. 3) a mineralizácia
36,9 % (rov. 2). Efektívnosť parciálnej oxidácie na celkovej oxidácii je
42,7 %, špecifická spotreba ozónu 1,4 g.g-1 ∆O3/DCHSK.
Priemerná hodnota špecifickej spotreby ozónu počas ozonizácie
bola 2,6 g.g-1 ∆O3/DCHSK. Najväčšie hodnoty špecifickej spotreby
ozónu boli namerané v čase 10 až 20 minút s maximálnou hodnotou
3,12 g.g-1 ∆O3/DCHSK (v čase 15 minút). Týmto podmienkam zodpovedá aj najväčšia efektívnosť parciálnej oxidácie.
S ozonizovanou modelovou odpadovou vodou boli uskutočnené
testy toxicity podľa normy STN EN ISO 11348-2 [29]. Pre tieto účely
boli uskutočnené ďalšie tri pokusy ozonizácie modelovej vzorky vody
s obsahom 1 g.l-1 2-MBT. Všetky pokusy boli uskutočnené v prebublávanej ozonizačnej kolóne pri rovnakých podmienkach (prietok kyslíka
30 l.h-1, výkon generátora ozónu 70 % z maximálneho výkonu), ako
boli uskutočnené predchádzajúce pokusy. Rozdiel bol iba v reakčnom
čase. Prvá ozonizácia trvala 20, druhá 30 a tretia 60 min. Pri prvom
a druhom pokuse sa uskutočnili TOXlim iba na trofickej úrovni deštruentov. Vzorky z jednotlivých časových odberov mali vysoké pH, z toho
dôvodu sa pred ekotoxikologickou skúškou upravilo pH na hodnotu
v rozmedzí od 6 do 8,4. Pri treťom pokuse pH vzorky po 60 minútovej
ozonizácii kleslo na hodnotu 7,9. Táto hodnota už nevyžadovala žiadnu ďalšiu úpravu. Výsledky testov toxicity po 15 minútach expozície
sú znázornené na obr. 9.
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Obr. 6. Časové priebehy aCHSKoxi (▲), aCHSKparcoxi (♦) a aCHSKmin
(●) počas ozonizácie

Obr. 7. Časové priebehy aCHSKparcoxi (♦) a POČU (▲) počas ozonizácie

Obr. 8. Časové priebehy hodnôt mCHSKparcoxi (♦) a ∆O3/DCHSK (▲)
počas ozonizácie

Obr. 9. Závislosť hodnôt TOXlim v % inh Vibrio fischeri od času
ozonizácie
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Po vyhodnotení výsledkov testov toxicity z druhej ozonizácie sa
hodnota TOXlim pohybovala okolo 60 %. Na základe toho sa predpokladalo, že by sa predĺžením času ozonizácie mohli dosiahnuť aj nižšie
hodnoty toxicity. Z výsledkov limitných skúšok na prvej trofickej
úrovni vyplýva, že vzorka ozonizovaná 60 min dosiahla hodnotu
TOXlim15 = 40 a TOXlim30 = 44 %. Podľa Nariadenia vlády SR [30],
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
časť C: indikatívne hodnoty ekotoxicity priemyselných odpadových
vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd, percento
účinku: TOXind ≤ 30 %. Ani 60 min ozonizáciou sa nedosiahlo zníženie toxicity pod požadovanú hodnotu. Podrobné ekotoxické skúšky
si vyžadujú stanovenie toxických účinkov každého benztiazolového
derivátu zvlášť. Boli uskutočnené ekotoxikologické skúšky aj na ďalšej trofickej úrovni. Na ekotoxické skúšky boli použité konzumenti,
živočíchy Dafnia magna Straus podľa normy STN EN ISO 6341 [31].
Z hodnôt TOXlim v % inh DM vyplýva, že vzorky modelovej odpadovej vody vykazujú už po 24 hodinách vysoké (90 %) toxické účinky
na testované živočíchy. Po 48 hodinovej expozícii úhyn testovaných
živočíchov je 100 % bez ohľadu na dĺžku času ozonizácie. Korešponduje to so závermi prác [32, 33], v ktorých autori na základe výsledkov
ozonizácie 220 mikropolutantov v komunálnych odpadových vodách
(2-MBT nebol prítomný) potvrdzujú potrebu zaradenia ďalšieho stupňa pre detoxikáciu produktov ozonizácie.

Záver
Derivát tiazolu, 2-merkaptobenztiazol (2-MBT) je často detegovaný
v priemyselných i komunálnych odpadových vodách ako aj jednotlivých zložkách vodného prostredia. Biologické čistenie takých odpadových vôd je často problémové v dôsledku jeho toxických účinkov .
Z výsledkov štúdia procesu ozonizácie roztoku 2-MBT ako modelovej odpadovej vody vyplýva, že oxidácia ozónom predstavuje aj napriek vyšším nákladom reálny proces odstraňovania 2-merkaptobenztiazolu a súvisiacich benztiazolových derivátov z odpadových vôd.
Zo štatistického vyhodnotenia výsledkov opakovaných experimentov a uskutočnených analýz vyplýva ich dobrá reprodukovateľnosť.
Najväčšiu variabilitu vykazovali hodnoty meraní 2-MBT, a to pri
nízkych hodnotách zvyškovej koncentrácie 2-MBT. Podstatne lepšia
reprodukovateľnosť bola nameraná pre časové zmeny hodnôt DOC
a CHSK počas ozonizácie.
Najlepší opis odstraňovania 2-MBT a DOC bol dosiahnutý pomocou kinetického modelu 0. poriadku. Pokles hodnôt CHSK najlepšie
opisoval kinetický model 0. rádu. Už po 20 minútach procesu bola
nameraná priemerná hodnota účinnosti degradácie 2-MBT viac ako
99 %. Počas ozonizácie sme pozorovali produkciu benztiazolových
derivátov, a to OBT, BT, MeBT, avšak hodnoty ich koncentrácii boli
v porovnaní s 2-MBT nízke. Na druhej strane, priemerné hodnoty
účinností odstraňovania DOC, resp. CHSK po 60 minútach procesu
boli nižšie ako 31,7 %, resp. 65,5 %. Tieto výsledky ako aj identifikované produkty ozonizácie potvrdzujú, že pri oxidácii 2-MBT
ozónom pri daných podmienkach dochádzalo prevažne k transformácii na iné organické látky a že okrem nami identifikovaných
benztiazolových derivátov vznikajú ďalšie organické látky, ktoré
neboli identifikované.
Z hľadiska podmienok pre riadenú ozonizáciu, najväčšia efektívnosť
parciálnej oxidácie 2-MBT (77,7 %) bola pozorovaná po 15 minútach
procesu, pričom bola nameraná priemerná účinnosť jeho degradácie
98,7 %. Pre degradáciu 2-MBT je najvhodnejším reakčným časom 15
až 20 minút. Z hľadiska jednotlivých podielov oxidovanej CHSK a špecifickej spotreby ozónu je za daných reakčných podmienok efektívnym reakčný čas 60 minút. Hodnota POČU vzrastala so zvyšovaním
podielu parciálnej oxidácie, a to v dôsledku zabudovania kyslíka do
produktov ozónovej oxidácie 2-MBT.
S ozonizovanou modelovou odpadovou vodou boli uskutočnené
testy toxicity. Z hodnôt TOXlim v % inh na Daphnia magna Straus
vyplýva, že vzorky modelovej odpadovej vody vykazujú aj po procese
ozonizácie vysokú toxicitu. Pri testoch na Vibrio fischeri sa pohybovala
toxicita vzoriek TOXlim po 60 min ozonizácii už len v rozmedzí 40 až
44 % inh. Ani 60 min ozonizáciou sa teda nedosiahlo zníženie toxicity
pod požadovanú hodnotu.
Poďakovanie: Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0656-12 a MŠVVaŠ
SR v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park
STU Bratislava (UVP STU Bratislava), ITMS 26240220084, ktorý je
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Určení zdrojů fosforu
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nádrže
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Abstrakt

Příspěvek prezentuje výsledky společné odborné aktivity univerzitního pracoviště, vědeckovýzkumného institutu a odborné
firmy. Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže bylo
zjišťováno v rámci diplomové práce vypsané Ústavem vodního
hospodářství obcí Fakulty stavební v Brně v návaznosti na projekt
firmy ASIO, spol. s r.o., „Omezení růstu sinic v Hornoveské nádrži
ve Fryštáku“. S měřeními a odběrem vzorků na nádrži pomáhalo
Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického
ústavu AV ČR.
Na základě průzkumu povodí nádrže a rozborů vody a sedimentu
bylo zjištěno, že hlavními zdroji fosforu Hornoveské nádrže jsou
Hornoveský potok a sediment na dně nádrže. Hornoveský potok
přináší do nádrže menší část celkového fosforu, a to pravděpodobně
v kombinaci alochtonního znečištění a doznívajícího hnojení zemědělské půdy v minulosti. Větší část fosforu je do nádrže uvolňována
ze sedimentu, což dokládají i provedené rozbory.
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Removal of 2-MBT from water by ozone treatment (Derco, J.;
Kassai, A.; Tkáčová, J.; Melicher, M.; Sumegová, L.)
Abstract

2-Mercaptobenzothiazole (2-MBT) often occurs in industrial and
municipal effluents and the aquatic environment. Biological treatment of wastewater containing 2-MBT is problematic due to its inhibitory action. The possibility of using ozone for 2-MBT degradation
in model wastewater was studied in laboratory ozonation column. A
statistical evaluation of the results of repeated experiments and their
analysis shows good reproducibility. The highest efficiency of partial
oxidation was observed after 15 minutes of the process. However,
after 60 minutes of the process, DOC and COD removal efficiency
mean values were lower than 31.7 % and 65 % respectively. The
derivatives of Benzothiazole, 2-Hydroxybenzothiazole and 2-Methylbenzothiazole were identified in the reaction mixture during the
process. These results indicate that also other organic substances
that have not been yet identified are formed during ozonization
process. The average value of the mean oxidation number of organic
carbon increases with increasing proportion of the partial oxidation,
as a result of oxygen incorporation into the 2-MBT ozone oxidation
products. Toxicity tests of this substance conducted in model wastewater after 60 minutes ozonization on Daphnia magna Straus and
Vibrion fisheri reveals insufficient toxicity reduction.
Key words
benzothiazole derivatives – biodegradability – kinetics – mineralization – partial oxidation – ozone – resistant materials – toxicity
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července
2014. 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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Úvod
Některé nádrže na našem území, ať již menší nádrže a rybníky či
velké přehrady, trápí v letních měsících vodní květ, jenž je způsoben
přemnožením mikroorganismů, především sinic a řas. Zdrojem živin
sinic a řas jsou především fosfor a dusík. Při nadměrném přísunu
těchto živin do tekoucích i stojatých vod narůstá objem biomasy.
Eutrofizace se v posledních letech nevyhnula ani Hornoveské nádrži.

Popis zájmového území
Hornoveská nádrž se nachází na okraji města Fryšták ve Zlínském
kraji, přesněji severovýchodně nad zastavěným územím části města
nazvané Horní Ves (obr. 1). Zdrojem vody je Hornoveský potok a další
bezejmenné vodní útvary. Nádrž byla vybudována v roce 1975 přehrazením údolí zemní sypanou hrází, a to jako víceúčelová, především
k nadlepšení minimálních průtoků v Hornoveském potoce a dále
jako zdroj požární vody, náhradní zdroj užitkové vody, pro rekreační
využití a sportovní rybaření. Technické údaje o Hornoveské nádrži
uvádí tabulka 1.

Měření prováděná na nádrži
V období od dubna do listopadu 2011 probíhala na Hornoveské nádrži měření, která navázala na projekt firmy ASIO „Omezení růstu sinic v Hornoveské nádrži ve Fryštáku“. Měření bylo provedeno celkem
6krát, další výjezdy na nádrž byly absolvovány za účelem průzkumu
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Tabulka 1. Technické údaje o Hornoveské nádrži [2]

Obr. 1. Umístění Hornoveské nádrže [1]

terénu a k měření hloubek vody, aby bylo možné vykreslit podélný
a příčné profily nádrže. Měření a odběr vzorků vody i sedimentu byly
provedeny ze břehů i z pramice, a to vždy dopoledne. Obrázek 2
ukazuje jednotlivá místa měření a odběru vzorků. Modře jsou značena
místa, kde probíhalo měření parametrů vody přímo v terénu a odběr
vzorků povrchové vody pro laboratorní testy. Hnědou barvou jsou
pak značena odběrná místa sedimentů. Místa měření a odběru vzorků
povrchové vody byla označena PŘÍTOK, V1, V2, V3, ODTOK. Místa
odběru sedimentů byla označena S1, S2, S3, S4, S5, S6. Ke stanovení
lokace místa při opakovaných odběrech bylo použito GPS navigace.
V terénu byla měřena teplota vody, obsah kyslíku ve vodě, pH, konduktivita a oxidačně-redukční potenciál. Vzorky vody byly odebírány
pro stanovení celkového chlorofylu a, amonných iontů, fosforečnanů,
dusičnanů, CHSK dichromanem a celkového fosforu. V odebraných
vzorcích sedimentů byly prováděny tyto analýzy: CHSKCr, BSK5,
celkový fosfor, ztráta žíháním (organické látky) a množství sušiny.
Veškeré rozbory byly prováděny podle platných norem a to většinou
v laboratořích Vodárenské akciové společnosti, a. s. v Brně.

Zdroje fosforu v povodí nádrže
Z historie víme, že problém eutrofizace na mnoha nádržích v ČR
je způsoben právě antropogenními vlivy v povodí. Proto první kroky
byly směřovány k průzkumu povodí nad Hornoveskou nádrží. Bylo
nejdříve nutné zjistit, kde jsou přesné hranice povodí, tedy rozvodnice, k čemuž byl využit software ArcMap 9.2, který je schopný vykreslit
rozvodnici do mapy.
Celková plocha povodí nad nádrží činí 2 313 849 m2. Převážná část
povodí je pokryta smíšeným lesem, jenž je složen převážně ze smrku,
borovice, osiky, habru a akátu. Lesní část zaujímá 87,6 % plochy, zemědělská půda 11,1 %, přičemž celá tato plocha není v posledních
letech využívána jako orná půda a momentálně se na tomto pozemku
nachází louka, která je pravidelně sečena. Zbytek plochy povodí tvoří
zastavěné území a samotná vodní plocha Hornoveské nádrže.
Zdrojem fosforu je tedy pravděpodobně i samotný les, který do
Hornoveského potoka vnáší alochtonní znečištění, především se jedná
o rozklad listů a jehličí stromů. Významný výluh fosforu z horniny
lze vyloučit na základě geologické stavby daného území, jelikož se
zde nacházejí nezpevněné sedimenty, jako jsou písky, štěrky a spraše,
které nejsou bohaté na přírodní zásoby fosforu. Dále byl proveden
podrobný průzkum povodí, aby se zjistily další možné zdroje fosforu
v okolí Hornoveské nádrže.
V blízkosti nádrže na jihozápadní straně se nachází cca 30 m široký
zalesněný pás, za nímž je pozemek ohraničený plotem. Pozemek je
využíván jako pastva pro dobytek, na hranici pozemku je umístěn
chlívek pro kozy a ovce. Sklon celé pastvy je prudce spádován směrem
k Hornoveské nádrži, jedním z možných přísunů fosforu do nádrže
tedy může být i trus pasoucího se dobytka. Z hlediska množství přísunu fosforu do nádrže jistě smyv trusu nepatří k hlavním zdrojům
fosforu. V blízkém okolí nádrže již nebyl nalezen žádný neuspokojivý
fakt, který by zvyšoval přísun živin do nádrže.
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Obr. 2. Místa měření a odběru vzorků na Hornoveské nádrži [3]

Další průzkum byl veden podél přitékajícího Hornoveského potoka
směrem proti proudu. Voda přitékající do nádrže se jevila jako čistá
s dobrou průhledností, proud vody v potoce byl spíše bystřinného
charakteru, díky tomu byla voda dobře provzdušňována. Rozbory
povrchové vody na přítoku však přinesly neuspokojivé výsledky,
množství celkového fosforu v letních měsících dosáhlo až k hodnotě
0,21 mg/l (obr. 3), množství dusičnanů se pohybovalo až do hodnoty 2,60 mg/l. Amonné ionty ve vodě jsou znakem mikrobiologické
aktivity a můžou být výsledkem hnojení. Vzhledem k jejich nízkým
hodnotám, které nepřesáhly 0,04 mg/l, je patrné, že v oblasti se již
řadu let nehnojí.
Proti proudu Hornoveského potoka se na levé straně toku nachází
rozsáhlá louka, která v minulosti byla využívána jako orná půda.
Jelikož celá louka se svažuje právě k toku, je velice pravděpodobné,
že při hnojení dříve pěstovaných plodin docházelo ke smyvu fosforu
a dusíku do Hornoveského potoka. Ten pak sedimentoval na dně
nádrže a usazoval se v sedimentu. Celý tento proces je podpořen
geologickými podmínkami, celé zájmové území se totiž skládá z písčitého podloží, čímž docházelo k transportu půdy do nádrže. Hodnoty
fosforečnanů na přítoku jsou zřejmě výsledkem doznívajícího účinku
hnojení zemědělské půdy v minulosti.
Velká pozornost při průzkumu terénu byla soustředěna na chatovou
oblast Brusová, která se nachází cca 1 km od nádrže. V této oblasti se
nachází 12 chatových objektů a dětský tábor, chaty jsou až na jednu
výjimku využívány k letním rekreačním pobytům a podle sdělení
místních obyvatel mají chaty převážně suché WC nebo jsou odpady
vedeny do jímek. Dětský tábor byl vybaven také suchým WC, které
se nacházelo cca 300 m od toku.
Další průzkum terénu prokázal, že na trase toku se nachází 23 spádových stupňů s výškou od 10 cm až do 1,3 m. Tyto spádové stupně
mají pozitivní vliv na samočisticí schopnost vody.
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Jedním ze zdrojů fosforu Hornoveské nádrže je tedy samotný Hornoveský potok. Zvýšené koncentrace fosforu a dusíku na přítoku do
nádrže jsou pravděpodobně dány kombinací alochtonního znečištění,
které je způsobeno rozkladem listí a jehličí stromů, a dozníváním
hnojení zemědělské půdy v minulých letech.

Povrchová voda v nádrži
Vyhodnocení rozborů povrchové vody v nádrži poukazují na zvýšené
hodnoty fosforu a dusíku v letních měsících. V letních měsících se ve
všech odběrových místech v nádrži hodnota celkového fosforu pohybovala mezi 0,22 až 0,36 mg/l a hodnota dusičnanů dosahovala až k 3,20
mg/l. Tyto hodnoty jsou velice dobrým základem pro samotnou eutrofizaci v nádrži. Ta však v létě 2011 nenastala, pravděpodobně v důsledku
specifického vývoje letního počasí, jednalo se především o velké výkyvy
teplot. Z průběhu koncentrace celkového fosforu (obr. 4) a dusičnanů
(obr. 5) je patrné, že množství těchto látek se v celém podélném profilu
nádrže pohybovalo přibližně ve stejných hodnotách, pouze u odtoku je
patrný pokles koncentrace jak celkového fosforu, tak dusičnanů. Tento
jev ukazuje, že hydraulika nádrže není nijak složitá, což odpovídá jak
půdorysnému tvaru, tak podélnému profilu nádrže. Voda v nádrži tedy
proudí spíše kontinuálně. Doba zdržení v nádrži se pohybuje od 14 do
20 dnů v závislosti na průtoku v Hornoveském potoce.
V letech předcházejících roku 2011 se na Hornoveské nádrži projevil masový rozvoj vodního květu, tedy eutrofizace. Ve sledovaném
období v roce 2011 bylo vyhodnocováno množství sinic, řas, rozsivek
a skrytěnek, avšak i přes zvýšené množství fosforu ve vodě nedošlo
v roce 2011 k masovému rozvoji u žádného z výše jmenovaných
druhů. Pravděpodobná příčina, proč nedošlo k masovému rozvoji
vodního květu i přes vysoké hodnoty fosforu a dusíku, spočívá ve
specifickém počasí v létě 2011. Vývoj teploty vody ve sledovaném
období neodpovídal charakteristickému vývoji pro stejná období.
Na začátku června byla teplota nejvyšší, v průběhu dalších měření
teplota nepřesáhla více jak 20 °C. Na přelomu července a srpna pak
docházelo k častým extrémním přechodům počasí, kdy průměrné
denní teploty vzduchu přesahující 30 °C vystřídaly teploty okolo 16 °C.
Dalším vlivem můžou být zvýšené srážky v měsíci červnu a srpnu,
jenž způsobily vyšší průtoky v povodí nad Hornoveskou nádrží a tím
snížily dobu zdržení vody v nádrži. Jelikož sinice potřebují pro svůj
rozvoj vyšší doby zdržení než řasy, více se dařilo právě zeleným řasám.
Posledním vlivem může být také fakt, že v roce 2009 provedla firma
ASIO provzdušňování vody v nádrži.

Obr. 3. Množství fosforu v povrchové vodě na přítoku do nádrže

Uvolňování fosforu ze sedimentu
Výzkumy zabývající se eutrofizací vod v posledním desetiletí poukazují na to, že hlavním zdrojem fosforu jsou právě sedimenty. Proto
i na Hornoveské nádrži byl odebírán sediment za účelem stanovení
koncentrace celkového fosforu. Výška odebraného sedimentu se pohybovala od 15 do 35 cm. Z takto odebraného vzorku bylo možné odlišit
poměr černého a hnědého sedimentu. Černé bahno se nacházelo vždy
ve spodní vrstvě vzorku a indikovalo anaerobní hnití v této vrstvě,
které probíhá za absence kyslíku. Světlejší hnědá vrstva nacházející
se na rozhraní dno-voda indikuje zmineralizovaný sediment. Na této
mineralizaci se podílí právě kyslík. Zmineralizovaná vrstva sedimentu je z pohledu uvolňování fosforu do vody velice pozitivní, vytváří
jakousi „pokličku“ na sedimentu a zabraňuje tak uvolňování fosforu
do vody. V měsících duben až červen jsme pozorovali hnědou vrstvu
sedimentu od 4 do 6 cm. V letních měsících pak tato hnědá vrstvička
postupně slábla na 1–2 cm, u některých vzorků pak chyběla úplně,
takže fosfor se mohl lépe uvolňovat ze sedimentu do vody. Úbytek
zmineralizované vrstvy je způsoben pravděpodobně nedostatkem
kyslíku u dna nádrže v letních měsících.
Proces uvolňování fosforu ze sedimentu je velice složitý a ani dnes
na něj není jednotný názor, je však pravděpodobné, že probíhá i na
Hornoveské nádrži, neboť byly prokázány vysoké koncentrace fosforu
v sedimentech. Na uvolňování fosforu se nejvíce podílí pokles koncentrace rozpuštěného kyslíku na nulové hodnoty u dna nádrže. Hodnoty
ztráty žíháním v sedimentu dna Hornoveské nádrže překračovaly
pravidelně 10 %, což poukazuje na vyšší množství organických látek
a tím vyšší spotřebu rozpuštěného kyslíku u dna. Nejvyšší hodnoty
ztráty žíháním pak byly dosahovány ve střední části nádrže, kde se
pohybovaly od 10 do 15 %. Organické látky v sedimentu byly oxidovány, a byl tak spotřebováván rozpuštěný kyslík u dna nádrže. U dna
pak nastaly bezkyslíkaté podmínky a docházelo k uvolňování fosforu.
Graf na obr. 6 vykresluje ztráty žíháním, tedy množství organických
látek. Urychlit celý proces pak může rybí osádka, kdy se některé druhy
ryb zarývají do dna nádrže a víří sediment.
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Obr. 4. Množství celkového fosforu v nádrži a na odtoku

Obr. 5. Množství dusičnanů v nádrži a na odtoku

Výsledky rozborů sedimentů prokázaly vysoké hodnoty jak fosforečnanů, tak i celkového fosforu v sedimentu. Celkový fosfor v sedimentu
se pohyboval v letních měsících od 1,31 do 5,96 mg/g a fosforečnany
v sedimentu od 0,28 do 0,81 mg/g. Tyto hodnoty jsou pro samotnou
nádrž velice negativní a poukazují na to, že hlavním zdrojem fosforu
v Hornoveské nádrži je sediment.
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uvolňovány do vody ze sedimentu, což dokládá velké množství celkového fosforu a fosforečnanů při rozborech sedimentu. Tento proces
pak urychlují některé druhy ryb, které se zarývají do dna nádrže a víří
sediment. Ostatní vlivy, jako jsou vypouštění odpadních vod do Hornoveského potoka, nebyly prokázány, pouze drobné znečištění může
přicházet smyvem z blízké pastvy, kde se pase dobytek.
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Obr. 7. Množství celkového fosforu v odběrných místech S2 až S6

Identification of sources of phosphorus at eutrophic Reservoir
Hornoveská (Biela, R.; Maršálková, E.; Čech, D.; Palčík, J.)
Abstract

Obr. 8. Množství fosforečnanů v odběrných místech S2 až S6
Graf na obr. 7 vyhodnocuje hodnoty celkového fosforu v jednotlivých odběrných místech. Velký nárůst dne 7. 7. 2011 je způsoben
pravděpodobně přívalovými dešti, které přinesly do nádrže velké
množství fosforu, který sedimentoval na dno. Graf na obr. 8 vyhodnocuje hodnoty fosforečnanů, které v průběhu měření nevykazovaly
velké výkyvy, pouze v letních měsících byly vyšší než na jaře a na
podzim.

Závěr
Na základě výše uvedených výsledků lze konstatovat, že hlavními
zdroji fosforu Hornoveské nádrže jsou Hornoveský potok a sediment
na dně nádrže. Samotný Hornoveský potok přináší zhruba 1/3 celkového fosforu, což je způsobeno pravděpodobně kombinací alochtonního
znečištění, které je dáno rozkladem listí a jehličí stromů, a dozníváním
hnojení zemědělské půdy v minulých letech. Zbylé 2/3 fosforu jsou
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The paper presents the results of joint professional work of a
university department, a scientific research institute, and a professional firm. Sources of phosphorus in the eutrophic reservoir
Hornoveska were investigated within the framework of the thesis
listed in the Institute of the Municipal Water Management Faculty
of Civil Engineering in Brno and in relation to the project of ASIO
company named “Limiting the growth of cyanobacteria in reservoir
Hornoveská in Fryšták”. The Department of Experimental Phycology
and Ecotoxicology Institute of Botany of the Czech Republic helped
with measurements and with sampling in the reservoir. A survey
at the catchment of the reservoir and an analysis of the water and
the sediment were performed. Results indicated that the stream
Hornoveský and the sediments at the bottom of the reservoir are
the main sources of phosphorus. The stream Hornoveský delivers
a smaller part of the total amount of phosphorus into the reservoir
as a result of allochthonous pollution and fertilization of farmland
in the past. Performed analysis has proven that the greater part of
the phosphorus is released into the reservoir out of the sediment.
Key words
Eutrophication – cyanobacteria – algae – phosphorus – nitrogen –
reservoir – basin – sediment
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července
2014. 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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Svaz vodního hospodářství ČR – ohlédnutí za jeho
činností za poslední rok
Petr Kubala
Jak všichni víme, Svaz vodního hospodářství ČR (dále jen SVH ČR) je dobrovolné, neziskové, zájmové sdružení právnických osob,
jejichž hlavním předmětem je podnikání ve
vodním hospodářství a vytváření podmínek
pro to, aby v oblasti hospodářské politiky státu
byl podporován rozvoj tohoto odvětví. SVH
ČR působí v rámci území České republiky
a předmětem jeho činnosti je především:
- formulovat a hájit zájmy všech členů ve
věcech legislativních a ekonomických,
- plnit koordinační funkci ve vodním hospodářství,
- spolupracovat se zájmovými podnikatelskými svazy (sdruženími) v zájmu dalšího
rozvoje vodního hospodářství,
- spolupracovat s obdobnými organizacemi
v zahraničí a napomáhat vytvářet podmínky
pro přímou spolupráci s partnery v jiných
zemích,
- zabezpečovat činnosti a služby podle zájmů
a potřeb svých členů, zejména informačního, poradenského a výchovně-vzdělávacího
charakteru.
SVH ČR má své Stanovy, schválené na valné
hromadě dne 24. dubna 2003. Činnost svazu
řídí jedenáctičlenné Představenstvo SVH ČR
a na vše dohlíží tříčlenná Dozorčí rada SVH
ČR. V rámci SVH ČR vykonávají aktivní činnost dvě komise: Komise legislativně právní
a Komise internetové prezentace. Více informací o struktuře a hlavním předmětu činnosti
SVH ČR samozřejmě naleznete na webových
stránkách www.svh.cz.
V úterý 16. dubna 2013 na zasedání představenstva SVH ČR jsem byl zvolen předsedou
představenstva SVH ČR, a proto bych všechny
čtenáře časopisu Vodní hospodářství, mimochodem jednoho z mediálních partnerů SVH
ČR, rád seznámil s aktivitami Svazu za období
od valné hromady v dubnu 2013 do valné hromady v dubnu 2014. V této souvislosti bych
rád poděkoval mému přímému předchůdci
ve funkci předsedy představenstva SVH ČR,
ale i všem ostatním, kteří za dobu existence
SVH ČR tuto funkci vykonávali. Jedná se
totiž o funkci, kterou děláte nad rámec svých
pracovních povinností, zcela dobrovolně
a bezúplatně. Je zřejmé, že vás to musí bavit,
aby výsledky činnosti SVH ČR byly prospěšné
vodnímu hospodářství v České republice.
Červnová povodeň zapříčinila, že další
zasedání představenstva SVH ČR se uskutečnilo až v září 2013. Na něm byly přijaty
hlavní směry činnosti SVH ČR na následující
dvouleté období. Jedná se zejména o okruhy:
Koncepce vodohospodářské politiky
Představenstvo SVH ČR se ztotožnilo
s hlavními principy Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství (dále jen
MZe) na období do roku 2015, kterou schválila
vláda ČR v prosinci roku 2011, a bude i v následném období do roku 2015 prosazovat rea-
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lizaci těch částí Koncepce, které jsou v zájmu
vodohospodářů – členů SVH ČR. V současné
době představenstvo SVH ČR připravuje
podněty pro přípravu nové Koncepce vodohospodářské politiky pro období po roce 2015.
Zdokonalování legislativních a dalších
regulačních nástrojů státu v systému
vodního hospodářství
SVH ČR aktivně spolupracoval a spolupracuje s MZe i s Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) na přípravě a připomínkování nových a novelizovaných prováděcích
právních předpisů a metodik na úseku vodního hospodářství. Týkají-li se oboru vodovodů
a kanalizací, pak úzce spolupracuje se SOVAK
ČR. Připomínám, že právě v této oblasti
SVH ČR inicioval a připomínkoval novelu
vodního zákona, která reflektuje změny spojené s nabytím účinnosti nového občanského
zákoníku, zejména pokud se týká problematiky staveb na cizích pozemcích. V průběhu
podzimu loňského roku se uskutečnilo několik
jednání legislativně právní komise, jejichž
výstupy byly přijaty MZe jako podklad pro
předmětnou novelu vodního zákona. I když
nakonec v současné době k novele vodního
zákona v této věci nedojde, bylo zpracováno
mnoho relevantních podkladů, které je možné
využívat pro přípravu jiných způsobů řešení
celé této problematiky.
Vodohospodářská investiční politika
Česká republika nově koncipuje dotační
programy státu, resp. Evropské unie na období
2014–2020, včetně těch, které je možné využít
ve prospěch finančních podpor vodohospodářské infrastruktury. Možnosti využití programového financování např. prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí (dále
jen OPŽP) byly v uplynulém období, zejména
z důvodu složité administrace, přinejmenším
složité. V rámci prosazování zájmů vodního
hospodářství se uskutečnilo v loňském roce
pracovní jednání s ministrem životního prostředí. Na základě tohoto jednání byl SVH
ČR přijat jako člen platformy a účastnil se
připomínkování připravovaného OPŽP na období 2014–2020. Většina připomínek SVH ČR
byla přijata, a zabezpečila se tím tak možnost
čerpat finanční prostředky těmi vodohospodářskými subjekty, které by mohly a měly být
příjemci dotace. Současně byly uplatněny
praktické připomínky členů SVH ČR vedoucí
k zjednodušení a zprůhlednění administrace
žádostí v rámci OPŽP. Týkaly se například vypisování, či nevypisování výzev, které s ohledem na značné časové posuny v případě jejich
vypisování mnohdy znemožňovaly realizaci
mnoha akcí, a tím i docházelo (a případně by
mohlo v budoucnu i docházet) k nežádoucímu nevyčerpání finančních prostředků. SVH
ČR připravil připomínky, náměty a podněty
i k programovému financování v oblasti prevence ochrany před povodněmi, budování

nové infrastruktury i obnovy (modernizace
a rekonstrukce) vodních děl, jak v oboru vodovodů a kanalizací, tak i v oboru vodních toků
a zlepšení vodního režimu v krajině.
Jak vidno, těmito aktivitami SVH ČR svým
dílem přispěl k návrhu a nastavení základních
a reálných pravidel a podmínek finančních
podpor a k návrhu zvýšení efektivnosti
a urychlení administrace projektů. Pevně věřím, že se příslušným ministerstvům podaří
nové programové financování správně nastavit.
Plánování v oblasti vod
SVH ČR s odbornou podporou svých členů
pečlivě sleduje druhou etapu procesu plánování v oblasti vod. Cílem je, aby jeho výstupy
byly v zájmu členů SVH ČR jak z oboru vodních toků, tak i oboru vodovodů a kanalizací.
Bohužel ze strany MŽP nebyly opět, stejně
jako v minulém plánovacím období, včas zpracovány nezbytné podklady, zejména pokud se
týká hodnocení stavu vod. V souladu s časovým plánem, který implementuje Rámcovou
směrnici o vodní politice a Směrnici o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik,
se SVH ČR orientuje v následném dvouletém
období zejména na připomínkování konkrétních postupů a metodik pro zajištění plánů
dílčích povodí a národních plánů povodí a zajištění plánů pro zvládání povodňových rizik.
SVH ČR v rámci procesu projednávání plánů
s veřejností bude na základě podnětů svých
členů připomínkovat dílčí zveřejněné výstupy.
Vyhodnocení povodně z června 2013
Po červnové povodni 2013 byly příslušnými
správci povodí zpracovány zprávy o vyhodnocení povodně dle příslušných ustanovení
vodního zákona. Zároveň byl usnesením
vlády České republiky ze dne 3. července
2013 č. 533 odsouhlasen k realizaci projekt
Vyhodnocení povodně v červnu 2013, který
koordinuje MŽP a jehož řešitelem je Český
hydrometeorologický ústav. Široce jsou diskutovány zejména „priority využití“ vodních
nádrží, včetně Vltavské kaskády. Po každé
povodni, stejně tak jako po té loňské, existují
podněty k přehodnocení účelů Vltavské kaskády ve prospěch ochrany před povodněmi.
Sledovány však musí být i jiné účely a Vltavská kaskáda rovněž slouží k řešení např.
problematiky sucha, jak vidíme v současné
chvíli. SVH ČR chce být platným a uznávaným účastníkem celospolečenské odborné
diskuse na toto téma, zejména ve vazbě na
předpokládané scénáře možné změny klimatu, které v některých variantách uvažují s častějšími výskyty hydrologických extrémů, jako
jsou povodně a sucha. Prostřednictvím svých
členů SVH ČR již nyní formuluje relevantní
podklady pro výše uvedenou diskusi.
Spolupráce s odbornými profesními
sdruženími na úseku vodního hospodářství
SVH ČR velmi intenzivně spolupracuje
zejména se SOVAK ČR. Byly obnoveny společné tiskové konference předsedů těchto
dvou sdružení. Navázal jsem rovněž kontakt
s Asociací pro vodu CzWA. Mojí snahou i snahou SVH ČR je tedy obnova, případně zintenzivnění spolupráce s dalšími odbornými
profesními sdruženími v rámci oborů vodního
hospodářství tak, abychom zbytečně netříštili
síly a věnovali se společně shromažďování
a prosazování zájmů vodního hospodářství
zejména při jednání se zástupci vlády a ministerstev. Velmi dobrou spolupráci má SVH
ČR s ČVTVHS.
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Public relation, osvěta
Nedílnou součástí prosazování aktuálních
zájmů SVH ČR, resp. jeho členů je i osvěta
a komunikace s veřejností. V rámci osvěty
a propagace vodního hospodářství v České
republice a zejména při poukazování na životně důležitý význam vody v lidském životě
se SVH ČR připojuje každoročně k oslavám
Světového dne vody. V letošním roce pořádal
SVH ČR již dvacáté výročí oslav Světového
dne vody, kdy odborné konference konané
v pátek 21. března 2014 se zúčastnil i ministr
zemědělství Ing. Jurečka.
Součástí oslav Světového dne vody bylo
i tradiční vyhlášení vodohospodářské stavby roku, tedy roku 2013. Podrobnosti o této
akci se můžete dočíst v článku mého kolegy,

Ing. Plechatého, který navazuje na můj příspěvek. Nedílnou součástí osvěty je i provoz
webových stránek, které v průběhu uplynulého roku změnily svůj vzhled, a věřím, že na
nich naleznete základní informace o činnosti
SVH ČR a zajímavé odkazy a kalendář vodohospodářských akcí.
Vážení čtenáři, jsem rád, že jsem vám mohl
alespoň stručně přiblížit náplň činnosti SVH
ČR, včetně některých uskutečněných aktivit
v průběhu loňského roku. Jsem přesvědčen, že
činnost SVH ČR bude v následujících letech
stále více žádána a oceňována. Důvodem
bude zejména potřeba zajištění dostatečného
množství vody, a to nejen pro zásobování pitnou vodou, ale i třeba pro zemědělské využití
a pro další potřeby. Důraz bude i kladen pro

hospodárné nakládání s městskými vodami.
Již nyní SVH ČR tyto záležitosti s předstihem
řeší a rád bude spolupracovat se všemi, kterým jde o tvorbu životaschopných nástrojů,
ať již koncepčních, legislativních a dalších,
které jsou potřebné k zajištění dostatku vody
pro všechny.
RNDr. Petr Kubala
Předseda
představenstva SVH ČR
Poznámka redakce: Tento příspěvek je
upravenou a rozšířenou verzí vystoupení na
Světovém dni vody dne 21. 3. v Praze.

Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR schválilo udělení ocenění v soutěži
Vodohospodářská stavba roku 2013 následujícím stavbám:

Vodohospodářská stavba roku 2013

Kategorie I, podkategorie:
nad 50 mil. Kč

Jan Plechatý

Mimoň – přečerpávání na ČOV Hradčany
a rekonstrukce ČOV Hradčany
Navrhovatelé:
Investor: Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Projektant a inženýrská činnost: Severočeské
vodovody a kanalizace, a. s.
Zhotovitel: sdružení SYNER, s. r. o., a HST
Hydrosystémy s. r. o.

Svaz vodního hospodářství ČR spolu se
Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR
vyhlásily v prosinci 2013 soutěž Vodohospodářská stavba roku 2013. Nad soutěží přijali
garanci ministři zemědělství a životního prostředí. Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní
vodohospodářských projektů realizovaných
v České republice.
Do soutěže se mohly přihlásit vodohospodářské stavby ve dvou základních kategoriích,
a to:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou,
odvádění a čištění odpadních vod;
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání,
zadržování a usměrňování povrchových vod,
ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě
vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.
V každé této kategorii se samostatně hodnotily stavby ve dvou velikostních podkategoriích, a to o investičních nákladech nad 50 mil.
Kč a pod 50 mil. Kč.
Hodnotící kritéria se orientovala na:
• koncepční, konstrukční a architektonické
řešení;
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• vodohospodářské účinky a technické a ekonomické parametry;
• účinky pro ochranu životního prostředí;
• funkčnost a spolehlivost provozu;
• využití nových technologií a postupů, zejména v oblasti ochrany životního prostředí
a úspory energií;
• estetické a sociální účinky.
Do soutěže mohly být přihlášeny stavby
dokončené v ČR, a to v období od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2013. Přihlašovatelem mohl být
investor, zhotovitel stavebních nebo technologických prací, zhotovitel projektových prací
a firma pověřená inženýrskou činností.
Vyhlášení vítězů a předání cen oceněným
se uskutečnilo v Kongresovém centru Praha
dne 21. 3. 2014 při příležitosti slavnostního
setkání vodohospodářů k oslavě Světového
dne vody 2014. Za organizátory předávali
ocenění RNDr. Petr Kubala, předseda Svazu
vodního hospodářství ČR, a předseda SOVAK
ČR Ing. František Barák. Předání ocenění se
dále zúčastnili zástupci garantů soutěže – náměstek ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík
a náměstkyně ministra životního prostředí
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

Město Mimoň nemělo zajištěno odpovídající čištění odpadních vod v souladu s platnou
legislativou. Z důvodu zátopového území
Ploučnice nebylo možné rozšířit stávající ČOV
Mimoň dostavbou biologické části, a proto se
přistoupilo na převedení odpadních vod na
ČOV Hradčany a její rekonstrukci. ČOV Hradčany byla původně mechanicko–biologická
čistírna typu SIGMA – KOMBIBLOK.
Odpadní vody z Mimoně jsou přečerpávány prodlouženým výtlačným řadem 2x DN
220, dl. cca 1,3 km mimo objekt stávajícího
integrovaného hrubého předčištění v Mimoni
až na přítok na ČOV Hradčany. Trasa prochází územím NATURA 2000 (lokalita Horní
Ploučnice), a z toho důvodu byl zpracován
přírodovědecký posudek, který stanovil
podmínky pro průchod územím. Aby nebylo
narušeno případné hnízdění chráněných
druhů ptáků, byly výkopy pro položení potrubí prováděny až po vyhnízdění ptáků, tj.
po 1. srpnu.
ČOV Hradčany je po rekonstrukci mechanicko–biologická ve dvoulinkovém provedení,
se vstupním čerpáním, s předřazenou denitrifikací, nitrifikací, kruhovými dosazovacími
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nádržemi, aerobní stabilizací kalu, strojním
zahuštěním kalu a strojním odvodněním kalu.
Fosfor je eliminován chemicky, tj. dávkováním síranu železitého. Při rekonstrukci byly
maximálně využity stávající objekty, pouze
byla provedena dostavba dvou kruhových
dosazovacích nádrží. V prostoru původních
vertikálních dosazovacích nádrží vznikla 2x
nádrž denitrifikace a 1x nádrž aerobní stabilizace kalu. Původní aktivační nádrže jsou využity pro nitrifikaci s jemnobublinnou aerací.
V původním objektu kalového hospodářství
je umístěna dmychárna a strojní zahuštění
a odvodnění aerobně stabilizovaného kalu.
Maximální kapacita ČOV byla rekonstrukcí
zvýšena na 9 000 EO.
Intenzifikací stávajících procesů s užitím
moderních technologií čištění došlo ke stabilizaci a ke zlepšení kvality vypouštěných
vyčištěných odpadních vod v souladu s platnou legislativou, ke snížení zátěže recipientu
zbytkovým znečištěním i zátěže okolí aerosoly
a hlukem. Současně byly rekonstrukcí ČOV
vytvořeny volné kapacity pro další rozvoj území i zlepšeny podmínky jejího provozování.
Na ČOV po rekonstrukci mohou být na přítok
vyváženy fekální kaly z poměrně rozsáhlého
území. ČOV má dořešenou kalovou koncovku,
a tudíž se minimalizují nároky na dopravu,
neboť se odváží odvodněný kal.
Po dobu zkušebního provozu nedošlo ani
v jenom případě k překročení limitů v ukazatelích CHSK, BSK5, NL, N-NH4+, Pcelk
stanovených v rozhodnutí. Koncentrace
amonných iontů byla stabilní a velice dobrá,
a to i v zimním období. Stavba o investičních
nákladech 78.5 mil. Kč, financovaná s podporou Ministerstva zemědělství, byla zkolaudována v prosinci 2013.
Retenční nádrž Jeneweinova
Navrhovatelé:
Projektant: Pöyry Environment a. s.
Zhotovitel stavby: Sdružení IMOS Brno a. s.,
Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.,
OHL ŽS a. s.

vodních toků Svratky a Svitavského náhonu
před únikem znečištění z přepadů na odlehčovacích komorách kanalizační sítě za dešťových událostí. Jedná se o kruhovou nádrž se
dvěma akumulačními prostory – prostorem
vnitřní retence (včetně čerpací jímky) a prostorem vnější retence (prstenec okolo vnitřní
retence). K nátoku odpadních vod do retenční
nádrže dochází za dešťových událostí při
navýšení průtoku nad úroveň regulovaného
průtoku směrem k čistírně odpadních vod
v Modřicích. K napojení kanalizační sítě do
prostoru retenční nádrže slouží podzemní
nátokový žlab z odlehčovací komory na
kmenové stoce B a z odlehčovací komory na
hlavní stoce B01 na Komárovském nábřeží.
Odlehčená odpadní voda je přiváděna do
prostoru vnitřní retence. Vlivem tangenciálního nátoku je odpadní voda trvale udržována
v rotačním pohybu. Při nastoupání hladiny
odpadní vody do výšky plnění 2,0 m nad dno
nádrže budou uvedena do chodu čerpadla.
Ta budou odčerpávat odpadní vodu z vnitřní
retence za shybku pod Svitavským náhonem
zpět do kmenové stoky B. Po naplnění vnitřní
retence o objemu 4 000 m3 dojde k přepadu
speciální spadišťovou šachtou do prostoru
vnější retence o objemu 4 600 m3.
V případě naplnění užitného retenčního
objemu nádrže a trvajícího přítoku odpadní
vody do RN, za mimořádně vydatných srážek
nad městem Brnem, bude docházet k přepadu mechanicky předčištěných odpadních
vod z vnější retence přes škrticí štěrbinu do
Svitavského náhonu. Škrticí štěrbina udržuje regulaci maximálního odtoku z nádrže
(do 2,0 m3/s), a tím zabraňuje vypláchnutí
zachycených nečistot z nádrže. Při dostižení
maximální hladiny v RN dochází ke vzdutí
odpadní vody v systému tak, aby docházelo
k současnému přepadu do obou recipientů,
tedy jak do Svitavského náhonu, tak i řeky
Svratky. Po skončení dešťové události bude
objem vnitřní a vnější retence vyčerpán podle
kapacitních možností ČOV.
Po každém naplnění a vyprázdnění RN
dochází k oplachu nádrží. Vnitřní nádrž,
jež bude plněna častěji, bude čištěna v auto
matickém režimu za pomocí míchacích trysek.
Vnější nádrž, jež bude vytížena jen v případě
mimořádných srážek (navíc jen mechanicky
předčištěnou srážkovou vodou), bude oplachována z instalovaných hydrantů ručně.
Celkový objem retenční nádrže je 8 600 m3.
Na dokončenou stavbu o investičních nákladech přes 580 mil Kč, jejíž koncepce byla
odvozena od schváleného Generelu odvodnění města Brna, byl vydán Magistrátem města
Brna kolaudační souhlas v srpnu 2013.

jednoho stávajícího vrtu, vybudování jednoho
doplňkového jímacího vrtu a vybudování
dvou monitorovacích vrtů. Součástí stavby
byla i výměna přívodního potrubí od vrtu na
úpravnu vody.
Rekonstrukce úpravny vody byla nutná
z důvodu náhrady a úpravy dožívajících
konstrukcí a zařízení tak, aby vyhovovaly
současným požadavkům. Současně byla
zvýšena i kapacita odběru vody ze stávajícího
průměru 20 l.s-1 na 25 l.s-1 a ze stávajícího
maxima 25 l.s-1 na 30 l.s-1.
Celkové původní objemové řešení objektu
úpravny vody zůstalo nezměněno. Úpravy
vnitřní dispozice a instalace nové technologie
úpravy vody si vyžádaly jen drobné zásahy
do vzhledu objektu, přičemž bylo dbáno na
funkčnost a účelnost při dodržení hygienických, požárních a bezpečnostních požadavků.
Rekonstrukcí objektu úpravny vody bylo dosaženo i celkového zlepšení vnějšího vzhledu
budovy. Byla provedena výměna oken a dveří,
střechy nad halovou částí a celý objekt má
novou barevnou fasádu, V rámci rekonstrukce technologického zařízení byla provedena
náhrada stávající předúpravy surové vody,
náhrada stávajících filtrů a čerpací techniky.
Technologický provoz úpravny vody byl plně
automatizován.
Vybudovaný monitorovací systém (monitorovací vrty) slouží k vymezení plošného rozsahu a sledování případné migrace znečištění ve
spodnoturonské zvodni a stanovení optimálního režimu odběru podzemních vod z jímacího
objektu tak, aby bylo zcela eliminováno riziko
využívání podzemní vody kontaminované
chlorovanými uhlovodíky.
Stavba o celkových investičních nákladech
35,3 mil. Kč byla dokončena v září 2013.

Kategorie II, podkategorie:
nad 50 mil. Kč
MVE Litoměřice na řece Labi, ř. km 62,260
Navrhovatelé:
Investor: Dolnolabské elektrárny, a. s.
Projektant: Pöyry Environment a. s.
Zhotovitel: Metrostav a. s.

Kategorie I, podkategorie:
pod 50 mil. Kč

Retenční nádrž Jeneweinova (RN) je vybudována na jednotné kanalizační síti na
soutoku kmenové stoky B a hlavní stoky B01
před kanalizační shybkou pod Svitavským
náhonem. Úkolem retenční nádrže je ochrana

vh 5/2014

Intenzifikace úpravny vody, Česká Skalice
Navrhovatelé:
Investor: Město Česká Skalice
Projektant: RECPROJEKT, s. r. o. Pardubice
Zhotovitel stavby: Metrostav a. s. – stavební
část
KUNST, spol. s. r. o. – technologická část
Předmětem stavby bylo rozšíření zdroje
pitné vody a intenzifikace úpravny vody pro
město Česká Skalice, a to v území, které je
součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981 Sb. Rozšíření zdroje
pitné vody spočívalo v rekonstrukci vystrojení

Cílem stavby bylo optimální využití hydroenergetického potenciálu vodního díla České
Kopisty. Elektrárna je navržena jako příjezová
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a nachází se na pravém břehu Labe vedle
jezu České Kopisty. Dvě Kaplanovy turbíny
s průměrem oběžného kola 5,10 m umožňují
hydroenergetické využítí průtoků řeky Labe až
do Q=320 m3 při poměrně nízkém spádu jezu.
(H = 1,0–2,8 m, maximální spád dosahuje
Hmax = 3,0 m). Maximální instalovaný výkon
elektrárny je 7,2 MW a předpokládaná roční
výroba cca 30 GWh, což je množství elektřiny,
které dokáže zásobovat domácnosti města
velikosti Litoměřic.
Půdorysné rozměry byly limitovány polohou elektrárny na ostrově mezi hlavním
tokem a slepým ramenem. Slepé rameno
tvoří významný krajinný prvek toku a nivy
řeky Labe; porušení stability pravobřežního
jezového pilíře by mohlo způsobit havárii
sektorového jezu. Těmto požadavkům byla
přizpůsobena navržená koncepce se dvěma
velkými turbínami, která umožnila maximální
využití hydroenergetického potenciálu lokality při zachování půdorysných rozměrů díla.
Celá stavba je železobetonová, koncipovaná
tak, aby odolávala povodním minimálně do
výše velké vody z roku 2002.
Hlavními stavebními objekty je vtok a výtok
z MVE a horní a spodní stavba budovy elektrárny. Celková délka stavby je téměř 300 m
a šířka včetně dělicího pilíře 70 m, základová
spára je v nejhlubších partiích téměř 18 m pod
úrovní upraveného terénu. Šířka horní stavby
je 32 m, výška 8 m a hladina za povodně, které
musí objekt MVE odolat, je 3,7 m nad úrovní
upraveného terénu.
Vtok a výtok jsou tvořeny podzemními
kotvenými stěnami. Hloubka vtoku dosahuje
15,7 m, hloubka výtoku 11,5 m. Dna vtoku
a výtoku jsou tvořena zborcenými přímkovými
plochami.
Podmiňující stavbou elektrárny byla výstavba rybího přechodu. Jeho realizací došlo
k zprůchodnění do té doby zcela neprůchodného stupně České Kopisty a byl tak učiněn
další krok k návratu lososa obecného do
řeky Labe. Na vtokovém prahu MVE byla
instalována unikátní kombinace stroboskopického a akustického plašiče ryb. Vlastní
práh pak tvoří ozub navádějící migrující ryby
k rybochodu nebo vtoku do potrubí vábícího
proudu.
Na základě úspěšného vyhodnocení zkušebního provozu, který probíhal od 17. 12. 2012,
vydal Městský úřad Litoměřice dne 2. května
2013 kolaudační souhlas, kterým potvrdil,
že je stavba schopna řádného a bezpečného
užívání.
O kvalitě provedeného vodního díla svědčí
i výsledky neplánované a neočekávané zkoušky, kterou byla povodeň v červnu 2013, které
stavba odolala bez větších škod.
VD Těrlicko, převedení extrémních povodní
Navrhovatelé:
Investor: Povodí Odry, státní podnik
Projektant: Pöyry Environment a. s.
Zhotovitel: Sdružení „Těrlicko“, vedoucí
sdružení STRABAG a. s., odštěpný závod
Ostrava
Cílem stavby bylo snížení rizika poruchy konstrukcí přehrady údolní nádrže na
Stonávce v Těrlicku za povodní a zvýšení
bezpečnosti tohoto vodního díla tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél vodního toku
a ohrožení potenciálními poruchami vodního
díla odpovídalo současným standardům pro
bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně (cca 160 m3/s).
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Kategorie II, podkategorie:
pod 50 mil. Kč

zejména mlžů, žijících ve zdrži jezu Doksany,
která je součástí evropsky významné lokality –
soustavy NATURA 2000 Dolní Ohře.
Rekonstruovaný jez na řece Ohři v Doksanech byl původně postaven jako pohyblivý jez
o dvou polích s válcovou hradicí konstrukcí.
Rekonstrukce jezu zahrnovala výměnu původních válcových hradicích konstrukcí a s tím
spojené stavební úpravy (nově vybudovaný
dělicí pilíř v dolní vodě) pro instalaci nových
hradicích konstrukcí – dvou podpíraných
ocelových jezových klapek. Délka jedné klapky je 19,96 m a hradicí výška 2,44 m. Klapka
se sklápí po vodě v jezovém poli o světlosti
20 m mezi bočními štíty zabudovanými
v pilířích jezu. Boční štíty jsou vyztužené
ocelové konstrukce na lícní straně opatřené
nenamrzavou a UV stabilní speciální hmotou. Součástí konstrukce bočních štítů jsou
otvory zavzdušňovacího potrubí pro zamezení
vzniku podtlaků v uzavřeném prostoru pod
přepadovým paprskem vody. Na štíty dosedá
boční těsnění z notové pryže připevněné na
obou krajích klapky v rozsahu jejího pohybu.
Ve vodorovném směru je na jezovém prahu
pro zamezení průsaku pevně osazeno pryžové
těsnění tvaru Z, které těsní dolní část ocelové
konstrukce klapky.
Pohon hydraulických válců a vlastní pohyb
klapek zajišťuje hydraulický agregát společný
pro obě klapky. Kromě hydraulického agregátu
jsou ve strojovně umístěny nové rozvaděčové
ovládací skříně obou klapek propojené s automatickým řídicím systémem celého vodního
díla včetně levobřežní malé vodní elektrárny.
Hlavním přínosem rekonstrukce jezu Doksany je skutečnost, že nové klapkové uzávěry
zajišťují přírodě blízkou a plynulou manipulaci v zimním období, s minimálním dopadem
na ohrožené druhy žijící v jezové zdrži. Zimní
ledochody přepadají přes konstrukce jezových
klapek, a tím je zamezeno dříve nežádoucí
částečné vypuštění jezové zdrže způsobené
nutnou manipulací s původními válcovými
uzávěry.
Stavba, jejíž celkové náklady dosáhly
30,3 mil. Kč, byla spolufinancována z operačního programu Životní prostředí. Byla
realizována od října 2010 do dubna 2013
a kolaudační souhlas vydal Městský úřad
Roudnice nad Labem dne 31. 5. 2013.

Jez Doksany – zlepšení ekologických
podmínek pro život zvláště chráněných
druhů
Navrhovatelé:
Investor: Povodí Ohře, státní podnik
Projektant: VODNÍ CESTY, a. s.
Zhotovitel: Sdružení – NAVIMOR–INVEST
S. A. organizační složka
a Strojírny Podzimek, s. r. o.
Stavba byla vyvolána požadavkem na zajištění ochrany zvláště ohrožených živočichů,

Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 až
13,3 – ochrana proti vybřežování velkých
vod
Navrhovatelé:
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Projektant: Sweco Hydroprojekt a. s
Zhotovitel: Metrostav a. s.
Hlavním cílem realizované stavby bylo
zajištění dostatečné úrovně protipovodňové
ochrany zástavby města Hořovice. Stupeň
protipovodňové ochrany byl realizací stavby

V rámci stavby byly realizovány:
• Opravy povrchu dna stěn bezpečnostního
přelivu
Porušené povrchové vrstvy stěn i dna
byly odbourány a následně dobetonovány
v tloušťce cca 20–25 cm. Přelivná hrana byla
obložena tvarovými kameny. Součástí prací
byla i chemická injektáž všech ponechaných
původních konstrukcí a vybudování nového
drenážního systému.
• Nová konstrukce skluzu s výškovým a tvarovým řešením ověřeným na fyzikálním
modelu
V původní trase byl vybudován nový skluz,
který svou kapacitou umožní bezpečné převedení Q10 000. Konstrukce skluzu byla navržena
jako otevřený železobetonový polorám. Součástí konstrukce je i drenážní systém s kontrolními šachtami po obou stranách skluzu.
• Opravy hráze se zvýšením úrovně těsnícího
prvku, s vlnolamem, novou komunikací
a chodníkem na koruně hráze
Ze snížené úrovně hladiny byla hloubena
rýha š. 0,4 m až pod skutečnou úroveň zemního jádra hráze. Rýha byla následně zalita
jílocementovou zálivkou, do které byla v horní
části vložena PVC folie tl. 2 mm, chráněná
dvěma vrstvami geotextilie. Byla vybudována
nová komunikace na koruně hráze včetně
kabelových tras, zařízení TBD, osvětlení apod.
• Kompletní výměna nosných konstrukcí
obou mostů přes skluz
Původní nevyhovující nosná konstrukce
byla nahrazena nosnou konstrukcí ze tří
prefabrikovaných betonových dodatečně
předpínaných nosníků se spřahující deskou.
Konstrukce byla provedena jako jedno prosté
pole s rozpětím 13,25 m zakončené koncovými ztužidly.
• Oprava vývaru
Úpravy vývaru zahrnovaly opravy poško
zených betonových konstrukcí, částečně
reprofilace a nátěry betonového opevnění
svahů vývaru.
Kolaudační souhlas k užívání dokončené
stavby vydal dne 1. 8. 2013 odbor životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
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mu vzdutí zvýšených průtoků do kanalizačního systému.
Stavba byla před jejím dokončením, v červnu 2013, zatížena povodňovým průtokem
Q 20–Q 50, který prokázal plnou funkčnost
realizovaných opatření. Ještě nedokončená
stavba zajistila bezpečný průchod povodně
skrz urbanizovanou část města a zamezila
případným škodám na majetku a ohrožení
lidských životů.
Realizace stavby byla spolufinancována
z programu Prevence před povodněmi II.

navýšen z průtoku Q10 na požadovaný průtok
Q100.
Technický návrh stavby byl navržen s ohledem na potřebu řešení málo kapacitních
úseků původní úpravy Červeného potoka,
v souladu s územními limity a složitými vlastnickými poměry v intravilánu města.
Realizovaná opatření spočívala v realizaci souboru různorodých technických opatření, která dohromady zajišťují stanovené cíle
projektu. Jedná se zejména o:
• Provedení prohrábky dna koryta Červeného
potoka (snížení úrovně dna a zvýšení jeho
kapacity);
• Snížení nivelety přelivných hran u dvou
historických spádových stupňů ve dně koryta. Jeden ze spádových stupňů byl v rámci
úprav nahrazen přírodě blízkým balvanitým
skluzem v souladu s požadavky orgánů
ochrany přírody a v souladu s požadavky
na zajištění možné migrace ryb a dalších
vodních živočichů přes balvanitý skluz;
• Rozšíření koryta vodního toku;
• Vybudování nových nábřežních zdí v délce
240 m s úrovní koruny zdi s převýšením
nad úroveň terénu;
• Vybudování nové zemní protipovodňové
hráze podél levého břehu vodního toku
a dále zvýšení úrovně vozovky místní komunikace podél pravého břehu toku;
• Zkapacitnění bezpečnostního přelivu z nádrže na mlýnském náhonu;
• Zajištění kanalizačních výustí proti zpětné-

V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže
schválenými představenstvem SVH ČR, vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii
II k udělení zvláštního ocenění SVH ČR za
technický návrh a realizaci stabilizace vodního toku v mimořádných podmínkách CHKO
v souběhu s mezinárodní komunikací, a to:
Úpravy Rožnovské Bečvy, Horní Bečva
ř. km 32–36
Navrhovatel:
Investor: Povodí Moravy, s. p.
Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o.
Zhotovitel: Metrostav a. s.

Stavba řeší konstrukci příčných stabilizačních objektů ve vodním toku – spádových
stupňů a prahů. Protože předmětný úsek toku
je v souběhu s trasou mezinárodní silnice
E422, je součástí stavby i opevnění břehů
toku tam, kde břeh volně přechází ve svah
násypu tělesa této komunikace. Spádové
stupně a prahy jsou realizovány v místech
stupňů a prahů původních, které byly poškozeny povodněmi.

Prahy jsou zřízeny z kulatin ze smrkového
dřeva. Dno je v případě vícenásobných prahů
zpevněno mezi prahy lomovým kamenem
velikosti 0,5–1,0 t a tvoří skluz. Břehy v místě
prahů (skluzů) jsou opevněny rovnaninou
z lomového kamene. Opevnění pak plynule navazuje na opevnění koryta nad a pod
objekty.
Spádové stupně jsou vyzděny z lomového
kamene a sestávají z přelivné hrany, vývaru
a stabilizačního prahu vývaru. Dno vývaru
je z dlažby z lomového kamene. Opevnění
svahů v místě objektů je provedeno dlažbou
z lomového kamene, případně je tvořeno opěrnými stěnami zděnými z lomového kamene.
Opevnění svahů nad a pod objekty navazuje
plynule na opevnění svahů koryta.
Opevnění svahů koryta je buď řešeno záhozem z lomového kamene s urovnaným lícem,
nebo rovnaninou z lomového kamene. Patky
opevnění jsou buď vyzděny z lomového kamene, nebo jsou zřízeny ze smrkové kulatiny.
Realizací díla je zabráněno dalšímu prohlubování erozní činnosti vody a tím postupné
ztrátě stability břehů vodního toku a ohrožování okolní zástavby sousedící s korytem
vodního toku. Především se jedná o stabilitu
tělesa mezinárodní silnice E422 v úsecích,
kde poloha koryta je nejblíže k tělesu silnice.
Technickými parametry nových objektů je
zajištěna jejich stabilita i při průchodu budoucích povodňových průtoků.
Stavba v chráněné krajinné oblasti probíhala pod přísným dohledem místních ochránců
přírody. Aby nebyl poškozen ekosystém toku,
musely být stavební stroje zabezpečeny proti
úniku ropných látek a veškeré mechanismy
pohybující se v blízkosti toku anebo přímo
v něm byly opatřeny ekologickými náplněmi.
Stavba o investičních nákladech 11,8
mil. Kč bez DPH byla zahájena 12. 9. 2012
a dokončena 31. 7. 2013.
Ing. Jan Plechatý
Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s.
e-mail: plechaty@vrv.cz

XIV. ročník mezinárodní konference a výstavy Městské vody
2.–3. října 2014, Velké Bílovice
Organizační pokyny
Místo konání: Kulturní dům, Velké Bílovice
Vložné (ceny jsou i s 21% DPH):
3 993,- Kč
členové AČE ČR
3 872,- Kč
studenti a důchodci
2 783,- Kč
studenti a důchodci – členové AČE ČR 2 662,- Kč
Sleva 10 % pro účastníky, kteří se přihlásili a zaplatili do 30. 6. 2014.
Pro účastníky ze státní správy k dispozici
sponzorované vložné – sleva 50 %.

Cíl konference
Cílem konference „Městské vody 2014“ je vytvořit reprezentativní fórum pro prezentaci nejzajímavějších a nejnovějších poznatků v této
oblasti z ČR, SR a ze zahraničí a také pro výměnu názorů mezi účastníky konference. V rámci
konference se uskuteční setkání odborníků v oblasti hospodaření s dešťovými vodami z České
republiky, Slovenska, Polska a Maďarska „Storm
Water Management in V4 Countries“.

Adresa pro korespondenci, kontakty:
ARDEC s. r. o., Údolní 58, 602 00 Brno • Mobil: +420 602 805 760
E-mail: mestskevody@ardec.cz • www.ardec.cz • mestskevody.ardec.cz • www.czwa.cz

Okruh témat konference a výstavy
• Vodní hospodářství v roce 2014
• Systémy zásobování pitnou vodou, vodní
zdroje
• Zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů
• Koncepce řešení městského odvodnění
• Městské vodní toky
• Protipovodňová ochrana ve vztahu
k městskému odvodnění
• Progresivní technologie čištění odpadních
vod
• Technologické procesy ČOV
• Zkušenosti z realizace staveb městského
odvodnění.
Přihlášky příspěvků a posterů zasílejte do
31. 5. 2014
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Bez autorit to nepůjde!
Jiří Vítek

V zemi, kde přes půl století vládla diktatura,
ve státě, kde demokracie ještě nikdy nedospěla,
ve společnosti, která se každé ráno probouzí
s obavou, kde se tentokráte negativně projeví
nekompetentnost našich politických představitelů, se může zdát být nepatřičné domáhat se
autorit. Leč možná právě proto. Nedostávalo se
nám jich v minulosti, nedostává se nám jich ani
dnes. Tedy těch autorit, které by nebyly přes
svoje zjevné a nezpochybnitelné kvality nějak
deformovány vlastní hamižností, egoismem,
zbabělostí, anebo jen nedostatkem kuráže.
Minulost se změnit nedá. A ani současnost
nezměníme, když budeme spoléhat nebo se
vymlouvat na jiné, když nepůjdeme příkladem
svým kolegům, svým dětem.
Vodní hospodářství ve světě prochází velikou změnou, reformou priorit. Voda se stává
národním zájmem. Strach z její přemíry a nedostatku zaměstnává odborníky téměř všech
oborů. Český stát nějaká priorita vody netrápí
a nechává své obyvatele napospas vlastním
možnostem, v duchu hesla: Poraď si, jak můžeš.
V hospodářsky vyspělých a kulturních zemích
pochopili, že se jedná o tak významnou změnu
ve vnímání vody, že jde o strategicky závažná
rozhodnutí, která je nutné učinit, která se
nemohou nechat řešit na nižších úrovních
řízení. Proto je tato problematika tam řešena
systematicky a systémově.
To je z hlediska možnosti využít zkušenosti
ze zahraničí dobrá zpráva, leč omezenost a netečnost našich ministerstev jsou neochvějné.
Česká republika je v pochopení důležitosti
toho, oč tu běží, poměrně zaostalá a vůči
obyvatelům nezodpovědná.
Jestli je to blahobyt, co nás zbavuje přirozených instinktů, nebo zkorumpovanost, je
z mého pohledu vodohospodáře úplně jedno.
Mne zajímá to, že se může stát, že dostatek
vody nemusí být za pár let běžným stavem.
Nejsem příznivcem katastrofických scénářů,
ale rozumného vyhodnocování poznání v širších souvislostech. A současné poznání nám
sděluje: když budeme chtít zachovat zhruba
stejnou životní úroveň, měli bychom přijmout
v rámci ochrany proti povodním a proti následkům sucha zásadní systémová opatření.
Pozornost věnovaná systémům včasných
varování je jistě na místě, ale mám někdy dojem, že zapomínáme, že lepší než superrychlá
informace o valící se vodě je mít dobře vyřešenou prevenci, aby k takovým situacím tak
často docházelo. Domnívám se, že je nejvyšší
čas, aby si autority této země uvědomily, že
tato společnost si musí osvojit nové zásady,
které povedou k jinému přístupu k vodě.
Stejně tak si tyto autority musí uvědomit, že
bez nich to nepůjde. Nebo musí počítat s tím,
že budou jednou vzaty k odpovědnosti. Rčení
„neznalost zákona neomlouvá“ bych v tomto
případě upravil na „neznalost následků zákonů neomlouvá“.
Že správné postupy mohou vést ke správným řešením, lze odezřít z jedné úctyhodné
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společnosti. Jde sice o humanitární organizaci,
ale o to je věc zajímavější. Společnost Člověk
v tísni pomáhá lidem v neštěstí na celém světě.
Před pár měsíci jsem pochopil, proč mají ve
světě tak obrovský kredit a získávají finanční
podpory od samotných hlav světových velmocí. Bylo a je to i tím, když Šimon Pánek
po několika posledních povodních v ČR, po
kterých pomáhal řadě lidí, řekl, že vyvíjí snahu
učinit něco pro prevenci proti záplavám a povodním. Tato humanitární společnost se chystá
zmapovat a hledat řešení, jak obyvatele lépe
připravit na hrozící nebezpečí, a to nejenom
včasným varováním. Bylo pro mne zahanbující, že jsem mu nemohl jako vodohospodář říci,
ať se o to nestará, že je vše v pořádku, že se na
tom pracuje. Bohužel. On ale vidí a řeší! My
nechceme vidět a nechceme řešit! My, když
je blízko novinář nebo nebezpečí, že by nás
někdo mohl mít za staré zasloužilé vodohospodářské struktury, se bijeme v prsa a holedbáme
se, že jak je nám vše jasné, ale to musí ti nahoře. Rozdáváme rozumy coby kdyby, a přitom
z pozice svých profesí a funkcí neprokazujeme
ani část prozíravosti a cílevědomosti jako tihle
lidi z terénu, co pro ně pot, slzy a krev nejsou
vzácností. Salónnost našich postojů je proto
povrchní a neodpustitelná.
O co tu vlastně jde?
Planeta je vystavena změnám klimatu
a z pohledu vodohospodáře je jedno, kdo za
to může. Informace o tom, jde-li o dílo Všemohoucího nebo Jeho nezbedného dítka, je
z pohledu následků na vodní režim v krajině
irelevantní. Důležité je to, že se odborníci
shodují na tom, že návrat k tomu, čemu jsme
si zvykli říkat normál, nastane (jestli vůbec)
kdoví kdy. Bude to trvat dlouho, i když se na
čas budeme dívat lidským, a ne vesmírným
měřítkem. Počasí nám zkrátka i přes samolibou ignoranci některých českých politických
autorit každý další měsíc předkládá důkazy
o tom, že se mění, že je více extrémní a že si
v tom čím dál více libuje.
Bude proto na nás, homo sapiens „sapiens“,
jak tyto výzvy vyhodnotíme, jestli se z nich
včas poučíme a přistoupíme k systematickému řešení, nebo se budeme chovat jako
doposud. Změny, které je nutné provést,
mají celospolečenský dopad a musí je řešit ti,
jejichž odpovědnost odpovídá rozměru toho,
o co tu jde. Bez autorit to nepůjde.
Jsme v situaci, kdy se vlivem oteplování
mění srážková činnost. Mění se roční srážkové úhrny (ve střední Evropě zatím ne tak
výrazně), mění se periodicita a intenzita
srážek. Nastávají delší období sucha a srážky
jsou daleko intenzivnější než dříve, přicházejí
v jiných měsících v roce, než jsme byli zvyklí.
Následkem toho dochází k častějším lokálním záplavám, k větší erozi a k úbytku
podzemní vody. To vede ke škodám na majetku a zdraví obyvatel, ke zvětšujícím se
problémům při zásobování pitnou vodou,
v zemědělství a v odkanalizování měst a obcí.

K zachování bezpečnosti a životní úrovně
jejich obyvatel je potřeba stále větších finančních výdajů. K vážnosti této situace je nutné
přidat i to, že ani okamžité systematické
a perspektivní řešení se neprojeví dříve než
za několik roků či desetiletí.
Změna ve vodním hospodářství se netýká
jen odvodňování urbanizovaných území, ale
i volné krajiny. Ve způsobu odvodňování nezastavěné krajiny žádné systémové změny nenastaly. Proti minulosti se naše společnost musí
naučit vypořádávat s omezenou dostupností
soukromých pozemků, na kterých se mají
zřídit protierozní a protipovodňová opatření.
V odvodňování měst a obcí je situace zcela
jiná. Koncepce odvodnění není již tvořena na
veřejných prostranstvích, jak jsme u konvenčního odvodňování byli zvyklí, ale na jednotlivých parcelách staveb, které se odvodňují.
Základním principem je pravidlo, že je vodu
po dopadu na zem nutné zadržet a pomalu
z parcely odvádět. Nenechat ji rychle odtéct
a smíchat s vodami splaškovými. Jen tak ji
můžeme účinně vypařovat, vsakovat, využívat
k provozu domů a nezatěžovat odvodňovací
systémy okamžitými nápory přívalových
vod, jak to bylo doposud zvykem. Podstata
systému je velice jednoduchá, jeho aplikace
je naopak velice složitá, a proto je role státu
nenahraditelná.
Je nutné vodě vrátit její přirozený koloběh.
Abychom ale tento koloběh z volné krajiny
mohli přenést i do urbanizovaného území, je
nutné se vypořádat se vším, co v přírodě není.
Smyslem zmíněné změny je stavět stavby, které
se budou ke srážkové vodě chovat tak, aby voda
nepoznala, že nespadla do lesa nebo na louku.
Nové stavby musí umět srážkovou vodu:
• co nejvíce dostat do ovzduší, jak se tomu
děje evapotranspirací z rostlin;
• co nejvíce, ale bezpečně dostat do podzemí,
aby voda do řek putovala pomalu a pozvolně podzemím a přes prameny, aby se
do koryt dostávala, když to řeky potřebují,
a nikoliv náhle z povrchu za přívalových
srážek;
• vracet vodu k doplnění a zvětšování rezervoárů podzemních vod;
• zadržovat a akumulovat v jejich bezprostřední blízkosti, aby se výstavbou nových
sídel nezatěžovaly stávající stokové systémy
a koryta povrchových toků a města a obce
se mohly bezpečně podle principů udržitelného rozvoje rozvíjet.
Už je jasné, o co tu jde! A proč to bez autorit nepůjde?
Řešitelé všech staveb, každého zpevněného
povrchu musí k zadání zaujmout zcela nový
přístup. Zkrátka to, co stačilo nebo nebylo důležité doposud, to je zásadní nyní! Když jsme
deště s jejich intenzitou odváděli nejkratší
cestou z domů, ze sídlišť a měst, měli jsme
na zřeteli jen to, aby nám srážky na místech,
kam spadnou, nenatropily škody. A moc jsme
neřešili, jak to dopadne o pár kilometrů níže.
Nyní se tak nezodpovědně chovat nemůžeme,
protože urbanizace pokročila natolik, že už
není kam odkládat vzniklé problémy s náhlým
množstvím znečištěné vody. Navíc už není
peněz ani místa na větší a větší profily stok
a koryta řek.
Nyní je nutné negativní dopady tradičního
způsobu odvodňování měst a obcí zastavit.
Musíme stavby naučit vodu vypařovat,
vsakovat a zadržovat. Musíme nachystat pro
vodu, která spadne na stavby, cesty, které se
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budou co nejvíce blížit jejich původní přirozené podobě. To je jasné. Problém je v tom, že
to, co patří k přirozenosti lesa a louky, nepatří
do rejstříku schopností staveb, tedy alespoň
většiny těch, které zatím stavíme.
Naučili jsme stavby být energeticky nenáročné. Stát přispívá na zateplování domů.
Chápu, že to má smysl s ohledem na omezené
energetické zdroje. Má v tomto srovnání voda
menší hodnotu, nebo nevznikla doposud ta
správná podnikatelská lobby, která by starost
o vodu prosadila?
V červnu 2007 jsme dokončili mezinárodní
projekt RainDROP, kterým statutární město
Karviná získala podklad pro zapracování principů hospodaření s dešťovou vodou (HDV) do
územního plánu, od března 2009 do února
2011 jsme byli v týmu zpracovatelů Studie odtokových poměrů (SOP) Hradce Králové a nyní
jsme v týmu zpracovatelů Koncepce vodního
hospodářství (KVH) města Olomouce, kde opět
spolupracujeme na SOP. Ve SOP jsme byli vždy
autory těch částí, které řešily koncepci odvodnění pro novou i stávající zástavbu novým
systémem odvodnění, podle principů HDV.
Máme letité zkušenosti se zaváděním odvodnění s HDV, dostalo se nám té cti pracovat
na projektech, které pro rozvoj měst mají
a ještě více budou mít veliký význam. Systém
aplikace HDV jsme propracovali včetně výkladu legislativy a metodiky pro státní správu,
ve které jsou popsány postupy a pravidla pro
schvalování, povolování, kolaudace a předávání/přebírání staveb do provozu a která města
zbaví problémů a pomohou jim udržitelně
se rozvíjet. Obě SOP jsou plnohodnotnými
podklady pro územní plán.
Přes všechno, co se nám v této chaotické
situaci podařilo dosáhnout, nemohu se zbavit
pocitu podomního obchodníka s pravými brilianty. Tím, že každý ví, že se takto brilianty
neprodávají, nikdo nevěří, že jsou pravé.
Podomní obchodník tak o pravosti svého
zboží musí přesvědčovat za každými dveřmi.
A nejhorší na celé věci je to, že ústřední orgány státní správy doposud nevydaly jednotná
pravidla pro to, co je diamant, a co je sklo.
Výsledek? Mnoho podomních obchodníků,
žádný řád, mnoho okradených obyvatel.
Takhle se národní vodohospodářská politika
neprosazuje!
Dokud ti, kteří stavby schvalují, povolují,
kolaudují, nebudou mít jasno v tom, jak má
odvodnění podle zásad hospodaření s dešťovými vodami (HDV) vypadat, jaká je k jeho
funkční podobě cesta a jak se nenechat zmást
špatným řešením, budou každý den zadělávat
na smutek a neštěstí budoucím majitelům novostaveb, kteří si koupí drahý zmetek. A nebude to jejich chyba. Nejednoznačná legislativa
je neustále důvodem mylných výkladů a toho,
že není požadováno plnění důležitých předpokladů ke správné aplikaci HDV.
Jak to, že je tu tolik otázek: Jak to, že...?
Ode dne 1. 1. 2007 (26. 8. 2009) je v platnosti vyhláška č. 501/2006 (269/2009) Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území,
jež je prováděcí vyhláškou Stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. Jak to, že jsou ještě dnes povolovány stavby, které seriózně neprokázaly
splnění/nesplnění povinnosti srážkovou vodu
ze zpevněných ploch přednostně vsakovat na
stavebním pozemku?
Jak to, že se pořád povoluje výstavba nových ulic, ve kterých není kanalizace nebo
vodoteč pro napojení a odvodnění nových
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staveb, když je tato povinnost ode dne 26. 8.
2009 garantovaná vyhláškou č. 268/2009 Sb.?
Domy, které v takových ulicích vznikají, nemají zajištěno odvedení srážkové vody, jak
jim tato vyhláška resp. stavební zákon slibuje,
a jsou tak vystaveny nebezpečí vytopení vlastními vodami. Je tím také porušena povinnost
majitele stokové sítě umožnit připojení srážkových vod na kanalizaci.
Jak to, že je zcela běžné, že státní správa
vůbec nepožaduje splnit základní povinnost stanovenou v § 5 Vodního zákona č.
254/2001 Sb., o vodách platného ode dne 1.
8. 2010 (...při provádění staveb nebo jejich
změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni zavést opatření HDV do stávající
zástavby)?
Jak to, že někde objekty hospodařící se
srážkovou vodou podle vyhlášky 501/2006 Sb.
vodními díly jsou, a jinde nikoliv? Přitom
rozdíl v povolování normálních stavebních
objektů a vodních děl je podstatný! Vodní díla
povoluje vodoprávní orgán a musí vždy projít
územním řízením, na rozdíl od řady staveb,
pro které se tato odvodnění navrhují. Vodní
díla se povolují v přísnějším režimu a je tak
větší šance, že státní správa může lépe pohlídat kvalitu odvodnění pro budoucí majitele,
a také provoz takových objektů lze snadněji
kontrolovat, když se jedná o vodní díla.
Ale také se lze ptát: jak to, že vyhláška č.
428/2001 Sb. předepisuje návrh stokových
sítí podle normových hodnot ČSN 75 6160
Stokové sítě a kanalizační přípojky? Tento
způsob dimenzování uličních stok je poplatný
konvenčnímu odvodnění, které norma ČSN
75 6160 předepisovala. Podle tohoto předpisu
se uliční stoky z pohledu systémů HDV předimenzovávají. Tím zbavujeme stavebníka a celou společnost ekonomického efektu z těchto
odvodňovacích systémů a vnášíme do pohledu na novou metodu odvodnění pochybnosti
o tom, že je levnější. Jak to s těmi finančními
úsporami je, když stavíme retence u každého
domu, aby do uličních stok teklo co nejméně
vody, a přitom stoky v ulici necháme stále
stavět, jako když tam teklo všechno? Návrhový
průtok tradičního odvodnění je výrazně větší
než regulovaný odtok ze staveb HDV. Vymáháním dimenzí stok na intenzitu dvouletého
15minutového deště znevěrohodňujeme HDV
jako systém. Kromě toho vzniká větší ohrožení
pro stávající zástavbu. Problém se přenese do
lokalit, kde nevznikl a nic se tam o něm neví,
a není možné se na něj připravit.
Toto je jenom část všech komplikací, se kterými se všichni účastníci výstavby potýkají.
Jelikož se ale jedná o nedodržování zákonů,
o jejich nejednotný výklad a chaotickou činnost státní správy, je snad evidentní, že bez
autority státu to nepůjde. Zbývá vyřešit už
jediné – kdo stát přinutí k tomu, aby se tou
autoritou stal a plnil svoji roli?
Myšlenka, že to bez autority státu půjde,
byla mylná.
Při tvorbě koncepce odvodnění stotisícového města lze snadno podlehnout myšlence, že
je možné pro město vytvořit pravidla, která
budou vycházet z platné legislativy a technických předpisů, které dávají smysl, a že
se je pro měřítko města podaří zkoordinovat,
dát jim jednoznačný a srozumitelný význam.
A hlavně, že se budou vymáhat.
Když tvoříme koncepci odvodnění města,
stavíme ji na třech základech:
• na obecných jednotných pravidlech HDV,

která platí na celém území města a budou
zakotvena v územním plánu města;
• na harmonizaci zásad HDV mezi krajskou
a místní státní správou;
• na metodické příručce pro státní správu
o aplikaci systému HDV.
Vše se daří do doby, než je potřeba celou
koncepci projednat s jednotlivými odbory,
správci a státní správou. Najednou je i dobrá
vůle projevená z obou stran málo, protože
nejednoznačná legislativa není oporou, špatné
zkušenosti berou chuť věřit tomu, že objekty
DSO budou fungovat, a všude je přítomna
nezodpověditelná otázka: ...a co se stane, když
zaprší víc? A najednou je jasno, bez autority
státu to nejde. Stát totiž nemusí na každé akci
vysvětlovat elementární principy systému.
Jednou je stanoví, a pak už se jen dodržují. Ani
sebeosvícenější a sebezkušenější řešitel takovou moc nemá, aby ho všichni poslouchali!
Další ukázkou zájmu/nezájmu státu o zavedení šetrného způsobu odvodňování našich
měst a obcí je to, jak pravidla pro odvodňování urbanizovaných území šíří a koordinuje
s těmi profesemi, které tyto stavby navrhují
a řeší. Pravidla, kterými se návrhy pozemních
staveb a dopravních staveb řídí, neumožňují
řešení, jež jsou potřebná pro aplikace principů
HDV prostřednictvím řešení blízkých přírodě
a která se ve světě již běžně používají. U nás
naprostá většina urbanistů, dopravních inženýrů a architektů o novém systému odvodnění
doposud nic neví. Důvodem je i to, že se
o nové metodě odvodnění neučí na technických univerzitách. Na fakultách architektury
a dopravních staveb panuje o principech HDV
obrovská neinformovanost.
Informaci o tom, jestli se systém HDV jako
jediný způsob odvodnění veškerých staveb
dostal do témat autorizačních zkoušek nemám, ale divil bych se, kdyby byla situace něčím uspokojivá. Důvodem je i to, že odborníků
znalých problematiky HDV je velice málo.
S ohledem na to, že návrh nových odvodňovacích systémů je daleko víc závislý na schopnosti a ochotě všech ostatních profesí vyjít
vodohospodáři vstříc, je neznalost systému
HDV vážným nedostatkem! Nepochopení zásad a smyslu nového odvodnění se nejvíce podepisuje na špatných návrzích nové zástavby.
Zde je nutné uvést, že největším důvodem
toho, proč se v ČR nehospodaří se srážkovou vodou, jsou výjimky udělené v zákoně
o vodovodech a kanalizacích o poplatcích za
odvádění srážkových vod ze staveb k bydlení
a ze všech komunikací a silnic. Zde je absence
role autority státu nejtíživější.
V souvislosti s celkovým dopadem, jaký
bude HDV na společnost mít, je nutné si
uvědomit, že tyto principy se musí objevit ve
výuce v celém vzdělávacím systému země.
Netýká se to jen technicky zaměřených škol
a univerzit. Všechny univerzity a vysoké
školy by se měly zabývat vztahem k vodě
a připravovat své absolventy k tomu, co nás
čeká (technické obory, sociální vědy). Společnost se musí připravovat prostřednictvím své
inteligence, budoucích vůdců k zodpovědnému přístupu k budoucnosti. A taky nejde
pouze o to, aby jen odborníci věděli, co se má.
Jde o to, aby celá společnost uměla přijmout
řešení těchto odborníků. Případně je od nich
vyžadovala. Bez ochoty společnosti nová
řešení odborníků přijmout a plně je uvést do
života bude účinnost aplikací nových řešení
malá nebo chybná.
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Na závěr ukázka toho, jak se autorita ministerstev v ČR promítá do běžné aplikace HDV.
Z dopisů (dotazů a odpovědí) si lze udělat představu o tom, jaké jsou podmínky
ke schvalování projektů a staveb s novým
systémem odvodnění, který má být zárukou
bezpečného rozvoje našich měst a obcí, který
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má hrát významnou roli v prevenci zejména
proti lokálním záplavám.
Při řešení KVH Olomouce jsme pro vypracování koncepce a metodiky odvodnění
podle principů HDV chtěli mít jednoznačnou
informaci o dvou důležitých podmínkách pro
povolování staveb: jestli jsou objekty HDV

vodními díly a jestli v rámci změny stavby
a změny užívání stavby je nutné přebudovat
její odvodnění na decentrální systém odvodnění (DSO).
K dotazu na to, zda objekty HDV podle
vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou vodními díly, je
nutné poznamenat, že vodní díla se schvalují
speciálním stavebním úřadem, tzv. vodoprávním. Tím pádem pro ně lze v rámci jejich
povolení předepsat pravidla k prokazování
jejich stálé funkčnosti, např. u objektů DSO
u soukromých staveb. Pro vodní díla musí
být vydáno i územní rozhodnutí. Pozornost
věnovaná systému HDV při schvalování je
klíčová pro výslednou podobu a funkci díla.
Problém u vodního zákona je v tom, že změnu
stavby nebo změnu užívání stavby lze schválit
podstatně jednodušší procedurou než způsobem, který v rámci těchto změn předepisuje
vodní zákon. Pro stavby na pouhé ohlášení,
kterým se má přestavět odvodnění, a to prostřednictvím vodního díla, je vyřízení formalit
komplikace překračující význam původního
stavebního záměru.
Kromě toho je obecnou zkušeností při určování toho, co je vodní dílo a co nikoliv, to,
že v jednom kraji může být zákon praktikován
podle třech různých výkladů. 1. Objekty DSO
vodními díly nejsou. 2. Objekt DSO na soukromém pozemku vodním dílem není a 3. Na veřejném prostranství stejný objekt DSO vodním
dílem je. Asi není nutné zdůrazňovat, že zájem
státní správy se projeví na kvalitě jednotlivých
objektů při jejich vzniku i provozování. Tím
spíš, když se budou realizovat v rámci nějakého
„vykutáleného“ developerského projektu.
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Jednoznačný výklad pojmu vodního díla je,
myslím, v případě HDV zcela zásadní. Tvoří
se nový systém, a jestli nebude tato klíčová
podmínka státní správě jasná, nebude často
moci vyžadovat plnohodnotné funkční dílo.
Druhý dotaz se týkal § 5 Vodního zákona.
Jelikož jsme se ještě nesetkali s tím, že by toto
základní ustanovení Vodního zákona někdo
vyžadoval, chtěli jsme vědět, jestli zákonu
dobře rozumíme a jaký má správný výklad.
I v tomto případě je informace a jednoznačný
výklad tématu pro celou proceduru povolování zásadní.

Prof. Miloslav Drtil
Profesor Miloslav Drtil se narodil v roce
1960 a absolvoval Slovenskou vysokou
školu technickou, chemicko-technologickou
fakultu v Bratislavě. Ve své činnosti vědecké
i učitelské se věnuje široké škále problémů
spojených s čištěním odpadních vod jak
městských, tak i průmyslových, od vlastního čištění a odstraňování nutrientů přes
zpracování kalů až po hydrochemii. Počet
jeho publikací – dovolím si říci u nás na
Slovensku a v Čechách, ale i v zahraničí – se
už počítá na stovky. Byl a je členem mnoha
i zahraničních institucí. Spoluzakládal Asociáciu čistiarenských expertov SR, ale léta
je i členem Asociace pro vodu ČR. Důvodem
je jeho snaha udržet co nejužší vztahy mezi
čistírníky slovenskými i českými.
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A co lze vyčíst z postoje zástupců české
politické scény a jejich ministerských úředníků k téměř strategickým otázkám národního
hospodářství? Nejspíš to, že několik utopenců
nebo nešťastníků, kterým voda odnese obydlí,
nemá šanci pohnout státní mašinou. K tomu
dojde, až se najde nějaká vlivná lobby, které
zavedení systému HDV přinese finanční profit. Ta potom pohne celým aparátem a autorita
státu ožije. Co ale bude výsledkem takové iniciativy, lze předem těžko odhadnout. Motivace
a těžiště zájmu takové lobbistické skupiny se
nemusí překrývat s potřebami HDV a nakonec

se tato spása může neblaze podepsat na roli
autority státu, bez které to nejde.
Co lze očekávat od jednoho článku jednoho
podomního obchodníka? Pokud tím, co přijde,
bude diskuse, prosím o jedno. Pokuste se, prosím, proniknout do podstaty nového zadání
pro vodu, do úkolu vrátit vodě původní podobu jejího přirozeného koloběhu v přírodě,
tentokrát ale v zastavěném území.

Jak jste se k čistírenství dostal?
S technológiou vody a čistením odpadových vôd som sa prvýkrát stretol na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave.
Študoval som tu úplne nový odbor Technológia vody a životného prostredia, v 1983
sme boli jeho prví absolventi. Tým, že odbor
v tom čase ešte nemal na Slovensku v podstate žiadnu tradíciu a referencie, bola to pre
učiteľov aj absolventov „hodená rukavica“,
aby sa pokúsili v tejto oblasti niečo urobiť/
dokázať. Po ukončení školy som nastúpil do
Východoslovenských vodární a kanalizácií
(VVaK) v Poprade a zamestnal som sa ako
technológ pre kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Tam som zistil, že to, čo som
študoval, je živý problém, že to môže byť
zmysluplná práca. Toto poznanie sa ale rodilo len postupne. Priznám sa, do Popradu som
nešiel kvôli vode, ale kvôli Tatrám. Ešte dva
roky po škole som úplne vážne meditoval,
či budem vodár alebo napr. „zamestnanec
Tatier“. Ale postupne ma zlomila technológia, otvoril som múdre knihy a začal som

ich čítal s kalkulačkou (tú bulharskú ELKA
kalkulačku na baterky mám ešte schovanú;
tie knihy, aj keď už v historickom stave, mám
stále v pracovnej a domácej knižnici). Tým,
že som doštudovával niečo, čo som hneď na
druhý deň mohol vidieť v reálnej prevádzke,
tak občasné abstraktno, ktoré pociťuje asi
každý študent, ma nemuselo trápiť. Začal
som tušiť, prečo procesy naozaj fungujú alebo nefungujú. A toto ma „chytilo“. Navyše
popradské vodárne a kanalizácie boli ideálnou stimuláciou pre mladícke profesné ambície, vždy tam bola snaha byť o krok vpredu.
Realizovali alebo aspoň plánovali sa tam na
dané podmienky najnovšie myšlienky, procesy, objekty (jeden z prvých selektorov, jedna
z prvých odstrediviek atď. atď.; v čase môjho
pôsobenia sa začal pripravovať na danú dobu
výnimočný projekt odkanalizovania celej
podtatranskej aglomerácie, aj keď vtedy sa
tomu ešte nehovorilo aglomerácia. To, že sa
tento projekt zrealizoval až v 2006, t.j. po
20 rokoch, je už o inom). Takže keď som sa
v roku 1987 roku sťahoval za novou rodinou

Ing. Jiří Vítek
JV PROJEKT VH s.r.o.
www.jvprojektvh.cz
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naspäť do Bratislavy, nebol pre mňa žiadny
problém povedať „adieu Tatry, už viem, čo
budem robiť“. V Bratislave ma zamestnala
moja alma mater najskôr ako doktoranda,
neskôr ako odborného asistenta, docenta
atď. atď. ☺ Doktorantúru som síce začínal
na téme z analytickej chémie, ale už po niekoľkých mesiacoch som svoje výskumy aj
pedagogiku začal preorientovávať na čistenie
odpadových vôd tušiac, že „člověk má být to,
co je“. A môj múdry školiteľ prof. Tölgyessy
mi v tom nebránil, naopak ma nenápadne
podporoval vediac, že „člověk má být to, co
je a ne to, co není.“ Ale to už je iný príbeh,
príbeh čistiarnika a učiteľa, a toho sa už táto
otázka netýka.
Kdo byl vaším vzorem?
Vzorov mám veľa, v podstate každý rok si
nájdem nejaký vzor, aby korešpondoval s mojim vekom a energetickou a intelektuálnou
kapacitou. Preto vždy bola a je odpoveď na
túto otázku pre mňa jednou z najťažších. Ak
by som ju mal zúžiť len na profesné a zároveň
nadčasové vzory, tak potom sú to kolegovia,
ktorí mi ukázali, ako robiť technológa, ako
robiť učiteľa, prípadne ako tieto dve „funkcie“
spojiť. Možno sám seba prekvapím, ale po
niekoľkohodinovej úvahe som prišiel na to,
že začnem s Ivanom Tokárom z popradskej
VVaK, mojim prvým šéfom, ktorý ma svojim
talentom prikazovať s úsmevom a bez príkazu
donútil chodiť po čistiarni s knižkou a kalkulačkou. V podstate on ma prvýkrát dostal „na
udicu“. Pokračujem mojimi pánmi učiteľmi
Jurajom Lesným a Tölgyessym (toto poradie
je abecedné, žiadne iné ma ako lepšie nenapadlo), ktorí mi ukázali, že učiteľ na vysokej
škole, učiaci v podstate dospelých ľudí, by
mal byť komplexný, pripravený na akúkoľvek
odbornú a neodbornú diskusiu. Ináč riskuje,
že študent „ani nezaberie“. A na záver spomeniem vzory čistiarnikov a učiteľov, ktorí ma
„chytili a pritiahli až na breh“. Je ich viacero...
S niektorými som mal možnosť sa stretávať
len veľmi zriedka alebo občasne, a tak som
ich hlavne čítal a učil sa, že o odborné texty
sa treba deliť s čitateľom, a preto sa majú konfrontovať s praktickou realitou (a že sa môžu
písať epicky aj lyricky; a potom sa budú čítať
ako beletria aj doma pred spaním). Medzi
tieto vzory patrili najmä páni Chudoba, Pitter,
Dohányos atď. A potom to bol kolega, ktorý
je tzv. „z iného poschodia“. Kolega, ktorého
som nielen čítal, ale s ktorým som sa aj často
stretával, ktorý sa mi stal nielen učiteľom,
ale aj priateľom a s ktorým som sa mohol
kedykoľvek konfrontovať a radiť sa o všetkom
profesnom a osobnom. Týmto vzorom bol
Jiří Wanner. Po opätovnom prečítaní tejto
spontánnej odpovede som si všimol, že som tu
uviedol len samých pánov. ☺ Vážené dámy,
nabudúce pri takomto rozhovore uvediem
ženské vzory; takisto sú.
Co zásadního se během vaší profesní kariéry v oboru stalo?
Táto odpoveď by vydala na niekoľkostranový samostatný článok. Ale to nie je účelom
nášho rozhovoru. Preto uvediem to najdôležitejšie. Je to posledných 15–20 rokoch, keď
sa v SR aj ČR stavali, resp. rekonštruovali
v podstate všetky väčšie ČOV za účelom
odstraňovania nutrientov, keď sa do praxe
zaviedli nové procesy a technológie pre čistenie komunálnych/priemyselných odpadových
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vôd a spracovania čistiarenských kalov. Síce
sme nesplnili všetky ciele (časové horizonty,
percentá odkanalizovaných obyvateľov atď.
atď.), ale to sa ani nedalo, pretože viaceré
boli stanovené nerealisticky. Napriek tomu
sme prispeli k revolučnej (myslím tým skokovej) zmene v úrovni čistenia odpadových
vôd. A čo je hlavné, prevažnú väčšinu týchto
„vodných diel“ sme navrhli, vyprojektovali,
zrealizovali a sprevádzkovali sami. Vznikli tu
desiatky slovenských a českých firiem, ktoré
si našli svoju pozíciu na trhu a uplatnili sa.
V podstate tu spontánne vzniklo nové priemyselné odvetvie, ktoré okrem ochrany našich
vôd zamestnalo a dalo prácu a obživu tisícom
ľudí. Snáď k tomu svojou troškou prispeli aj
učitelia na vysokých školách.
Jaký vývoj ve svém oboru očekáváte v budoucnosti?
Najbližšie roky budeme musieť dokončiť
rekonštrukcie ČOV s odstraňovaním nutrientov (aspoň v SR; v ČR by už okrem Prahy
mala byť táto úloha v podstate splnená) a postaviť stokové siete a ČOV v menších obciach.
Zákon síce píše o aglomeráciách nad 2 000
obyvateľov, ale realita ukazuje, že kanalizáciu
produkujúcu vyčistenú vodu bude chcieť mať
skoro každý. Pod dokončením rekonštrukcií
samozrejme myslím aj ich sprevádzkovanie
a v tomto prípade tuším, že to nebude až také
jednoduché.
A čo ďalej? To bude závisieť od legislatívy,
ktorá spúšťa aktivity v každej oblasti, t.j. aj
v čistiarenstve. Dúfam, že bude pragmatická,
t.j. okrem iného primerane stimulujúca pre
ekologické aktivity a zároveň rešpektujúca
ekonomické možnosti riešení (paragrafy požadujúce niečo nesplniteľné, a tým pádom
nefunkčné aj v oblasti čistenia odpadových,
tu už máme desiatky rokov).
Podľa mňa bude zvýšená pozornosť venovaná trom hlavným oblastiam (bez poradia):
(I) spracovaniu kalov so snahou o ďalšiu
redukciu ich množstva a energetické zhodnotenie; (II) dočisteniu odpadových vôd so
snahou o odstránenie rizikových a prevažne
rezistentných zlúčenín (prioritných látok,
zvyškov liečiv, hormonálnych prípravkov
atď.) a zabráneniu ich vniknutiu do povrchových a podzemných vôd a tým pádom aj do
potravinového reťazca; (III) znovuvyužívaniu

vyčistených odpadových vôd, pretože oblastí
s nedostatkom vody pribúda.
Špecifická oblasť budú priemyselné odpadové vody; tu očakávam rýchlejší rozvoj aj
nových procesov a technológií. Aj kvôli tomu,
že v priemyselnom a prevažne súkromnom
sektore sa môže účinnejšie dosahovať progres
– sú v ňom adresné peniaze.
Na záver tejto otázky si dovolím ešte jednu
poznámku k legislatíve. Myslím si, že viaceré
environmentálne legislatívne predpisy budeme musieť prijímať na národnej úrovni. Nezdá
sa mi, že bude veľa takých smerníc, ako bola
Urban Wastewater Directive 91/271 EEC, ktorá
bola akceptovaná v celej Európe a naštartovala
výnimočné aktivity na stokových sieťach
a ČOV. Neúspechy niektorých európskych
smerníc, napr. o nakladaní s čistiarenskými
kalmi atď., ukazujú, že na spoločnú environmentálnu politiku a legislatívu nie je ekonomicky diverzifikovaná EÚ ešte pripravená.
Preto sa budeme musieť pripraviť na to, že
si vo viacerých prípadoch prijmeme vlastné
legislatívne pravidlá a sami si tým pádom
určíme, čo bude v ochrane vôd prioritné a ako
na to minieme naše vlastné peniaze. „Nie vždy
sa budeme môcť vyhovoriť na Brusel...“ Pozn.:
v tomto odstavci schválne neuvádzam Rámcovú smernicu o vodách. Musel by som otvoriť
polemiku o jej potrebnosti a využiteľnosti
v tej forme a obsahu, v akom bola prijatá. Asi
naozaj bude lepšie, keď niektoré legislatívne
predpisy si prijmeme sami.
Čo sa týka pokroku v špecifických procesoch a technológiách, nevidím nič revolučné,
čo by v najbližšej dobe zmenilo chod čistiarenstva. Membrány, anammox atď. atď. – to
všetko sú super procesy, ktoré poznáme už
dlhé roky/desiatky rokov, a progres smerom
k výraznejšej aplikácii nenastal. Svojim študentom hovorím: „V dobe, keď lietame do
vesmíru, sme nenašli masívne uplatniteľné
technické riešenie; buď neexistuje, alebo nie
je až také potrebné...“. Ale ja som vždy patril
k tým viac opatrným.
Mohl byste srovnat obor v SR a v ČR?
V ČR je nepochybne výrazne vyššia napojiteľnosť obyvateľstva na ČOV, a s tým spojená
vyššia účinnosť odstránenia komunálneho
znečistenia. (Priemysel si netrúfam zhodnotiť,
ale tam rozdiely nevidím tak významné). Je

Mal som poslať „neprofesné“ obrázky. Tak posielam momentky, keď som bol šťastný.
Toho kapra, čo vyzerá ako albín a šéfoval miestnym rybám, som chytil na rybníku, ktorý
bol eutrofizovaný a v žiadnom prípade tam neboli splnené imisné limity (prepáčte, ale
nepriznám, kde sa nachádza ☺). Je to taký môj „raj“. Zjavne v raji nemusia byť splnené
imisné limity... Verejne potvrdzujem, že som ho ako kapitálneho kapra pustil späť. Aj ryby
potrebujú svojho šéfa...
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to dané historicky, tento rozdiel tu bol desiatky rokov a nevnímam ho dramaticky. V SR
máme zase väčšie zásoby kvalitnej podzemnej
a povrchovej vody a jej masívne znehodnotenie nevidím reálne (a keď, tak určite nie zo
strany tzv. bodových producentov, akými sú
komunálne a priemyselné ČOV; oveľa väčšie
riziko je a bude na strane producentov difúznych zdrojov...). A s trochou nadsázky a ☺:
aspoň máme postarané na dlhší čas o prácu,
ktorú budeme musieť urobiť, aj keby sa zdalo,
že nemáme voľné peniaze. Ale kolegom v ČR
odkazujem: nezúfajte, budete mať zase viac
práce na úpravniach vody...
Z tejto situácie vyplývajú aj určité rozdiely
legislatívne (v ČR sú prísnejšie imisné limity
v povrchových vodách, prísnejšie požiadavky
na čistiarenské kaly využiteľné na pozemky
atď. atď.). Ale ani tu nič dramatické za tým
nevidím. Spoločné a v súčasnosti aj rovnaké
máme jedno: v úrovni čistiarenstva patríme k európskej špičke a sami sme sa o to
zaslúžili.
Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři
a ekology?
V SR by som si to dovolil zhrnúť ako osobný
pocit: počúvame sa, čítame sa, rešpektujeme
sa, na viaceré problémy nemáme rovnaké
názory. Toto považujem za optimálny vzťah.
Akonáhle by tieto profesné skupiny mali buď
rovnaký názor na všetky problémy ochrany
vôd, alebo by sa nečítali, nedajbože nerešpektovali, tak to by bolo zlé.
Možno to vyzerá že zľahčujem, ale v tomto
vzťahu naozaj nevidím problém. Akurát na

úrovni štátnej správy by som ocenil vyššiu
komunikatívnosť, resp. vyššie využívanie
verejne dostupnej odbornosti. Ale aj k tomu
príde, len čo sa niektorý problém ukáže ako
vážny. Tak tomu bolo v minulosti, osobne som
to zažil ja alebo moji blízki kolegovia. Akurát
je tu riziko, že riešenie bude ex post, a to je
zbytočné.
V ČR je při hodnocení práce výzkumníků
a vysokoškolských pracovníků kladen důraz na publikování v impaktovaných nebo
SCOPUSovaných časopisech. Jak je tomu
na Slovensku?
V SR platí rovnaké: impakt, current, scopus
počujem zo všetkých strán. Občas sa to dostane až do nezmyselnej roviny podceňovania
všetkého, čo nie je vo vyššie uvedených kategóriách. Môj názor je: za každým článkom
je práca, častokrát práca v dobrej vôli; a takú
prácu si treba vážiť. Môj postoj je: príspevok
do Vodního hospodářství alebo na konferencie
Odpadové vody, Voda, Moravská Třebová,
Kaly a odpady, Městské vody, Rekonštrukcie,
Blansko atď. (používam familiárne názvy;
na tieto akcie chodí moja profesná família)
ma stojí viac prípravy a nervov než väčšina
publikácií do impaktovaného časopisu. Do
takéhoto časopisu píšem pre neadresného
čitateľa. Do „Vodního“ alebo na niektorú
z uvedených konferencií píšem pre adresného
čitateľa a navyše poslucháča, ktorý má čas
na verejnú diskusiu a ktorý je veľmi často na
slovo vzatý odborník. Tam nesmiem zaváhať,
nedovolí mi to profesný strach a profesná česť.
Keby ste tak videli do mojej mysle a duše, keď

Spotřební materiál pro Vaše laboratoře
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Cítíte-li potřebu odpovědět na něco, co
nebylo obsahem předešlých otázek, prosím
položte si sám sobě otázku a zodpovězte si ji.
Hmmm, tak napr.: Čo by ste si osobne
zaželali?
Aby som občas dal hokejový aj nehokejový
gól, aby moja manželka Iva chcela so mnou
chodiť bicyklovať, aby moje dcéry Svetlana
a Terez ma občas poškrabali po šedinách a aby
som so synom Matejom konečne vytiahol toho
sumca, na ktorého už roky chodíme. Ostatné
príde samé.
A čo by ste zaželali Vodnímu hospodářství?
Aby tento časopis, ktorého skrátene nazývam Fénix, bol ešte dlho medzi nami,
aby nestál na 2–3 ľuďoch a aby sa netrápil
s impaktom. Pokiaľ nemá impakt a autori napriek tomu, že za publikáciu dostanú „menej
bodov“, v ňom publikujú, je to jasný dôkaz,
že sa jedná o dobrý časopis s osvedčenou
čitateľskou základňou. A ako som už písal
v niektorej z predošlých odpovedí, čistiarnici
v SR aj ČR sú odborníci na slovo vzatí. Vedia
čo je dobré a čo je lepšie...
Ing. Václav Stránský

Analýzy vod
⇨

Centrifugační zkumavky
se zúženou vnitřní špičkou

začínam prednášku pred plnou sálou... ☺ je
ochranné sfarbenie; a to mám za sebou vyše
25 rokov prednášania a písania publikácií
a kníh. Ale môj názor na vedecko-výskumno
alebo akademično nebol vždy konvenčný. Nepochybne sú odbory oblasti vedy a výskumu,
kde je impaktované delenie sa o poznanie
žiadúce. Ale sú odbory, kde to považujem za
úplnú zbytočnosť.

Odpadních dle nařízení vl. č. 61/2003 Sb., vyhl. č. 123/2012 Sb.
a 428/2001 Sb.

⇨

Povrchových dle nařízení vl. č. 61/2003 Sb.

⇨

Pitných a teplých dle vyhl. č. 252/2004 Sb.

⇨

Balených dle vyhl. č. 275/2004 Sb.

⇨

Surových a vyrobených dle vyhl. č. 428/2001 Sb.

⇨

Bazénových a vod ke koupání dle vyhl. č. 238/2011 Sb.

⇨

Podzemních dle metodického pokynu MŽP 1/2014

Poskytujeme
⇨

Akreditované odběry vzorků certifikovanými vzorkaři

⇨

Kvalitní a spolehlivá data

⇨

Vysokou kapacitu laboratoří

⇨

Zajištění logistiky vzorků a vzorkovnic

⇨

On-line přístup zákazníků k výsledkům svých analýz

ALS Czech Republic, s.r.o. je moderní analytické centrum akreditované ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických,
radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření a analýz v různých
matricích.

ALS Czech Republic s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9,
telefon: 226 226 228, email: customer.support@alsglobal.com
www.alsglobal.cz
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Quo vadis hydromeliorace?
František Kulhavý

Úvod
V článku je uveden dějinný vývoj hydromelioračních staveb s upozorněním na jejich
význam pro hospodaření s vodou v naši krajině a popisem jednotlivých etap vývoje příslušné legislativy i státních institucí řešících
danou problematiku. Po analýze současného
stavu jsou uvedeny nové možnosti plánování
údržby a modernizace těchto staveb s cílem
udržet nebo zlepšit ekologickou stabilitu
krajiny a jejího vodního hospodářství. Dále
upozorňuje na absenci legislativy umožňující v souladu s novým občanským zákonem
realizaci údržby a modernizace těchto staveb
spolu se stanovením principů managementu
zemědělské krajiny v zájmové oblasti.

Historie meliorací
První „stavy“ (umělé přehrazení vodoteče)
u nás provedli kolem roku 1240 [1] příslušníci
řádu Německých rytířů povolaných Vítkovci
z Hradce a z Krumlova do jižních Čech (např.
Vajgar v Jindřichově Hradci). Ve stejném období byly vybudovány „stavy“ na Loučné (např.
rybník Velký Košíř o ploše 30 ha).
Začátek činností úředně autorizovaných
„kulturních stavitelů“ lze podle kronik [2, 3]
přičíst roku 1340, kdy byli u nás „pro práce
a pořádek na vodách a vodních tocích ustanoveni zemští přísežní mlynáři“. V této době
byl biskupem Albertem ze Šternberka vybudován rybník Hvězda (86 ha) na Litomyšlsku
a v následujících létech pak rybníky Žehuňský
na Cidlině, Blato (996 ha) včetně Lánského
respektive Sánského kanálu délky 17 km pro
odběr vody z Cidliny. V roce 1498 Vilém II.
z Pernštejna zahájil výstavbu Opatovického
kanálu délky 34,7 km jako přívod labské vody
do soustavy rybníků Oplatil (435 ha), Rozkoš
(274 ha), Bohdaneč (320 ha) Velká Čeperka
(570 ha) a Malá Čeperka (432 ha).
Ve výčtu dalších významných předchůdců
kulturně-technických inženýrských prací
nelze opomenout tak zvané „rybníkáře“ [4],
kteří putovali od panství k panství a pracovali
výhradně na stavbách rybničních hrází, splavů, náhonů, jezů a dalších vodních stavbách.
V této oblasti nutno připomenout především
díla Josefa Štěpánka z Netolic, který ve službách Rožmberků počínaje rokem 1506 vytvořil
rybniční soustavu na Třeboňsku a která v roce
1559 dokončil Jakub Krčín z Jelčan.
Do oboru kulturní techniky patří také práce
zahrnované do agrární operace [5], tj. soubor
technickohospodářských zásahů do pozemkové držby, které mají půdu přizpůsobiti její
největší výkonnosti a zemědělskému podniku
dáti možnost racionální výroby. První návrh
scelovacího zákona, vypracovaného ministerstvem orby v roce 1853, nebyl přijat. V dalších
létech se o jeho přijetí snažil zemský poslanec
František Skopalík, který v létech 1859 až
1861 provedl dobrovolné scelení rodné obce
Záhlinice. Teprve v roce 1883 byl vydán říšský
zákon o agrárních operacích a v roce 1884

29

Moravský zemský sněm vydává zemský zákon
a následně v roce 1888 jej vydalo i Slezsko.
Současně s komasacemi se řešily i vodohospodářské problémy v krajině.
Činnost inženýrů byla Císařským patentem
č. 227 ř. z. ze dne 20. 12. 1859, jímž byl vydán
živnostenský řád, prohlášena za „svobodné
povolání“ a Nařízením státního ministerstva
ze dne 11. 12. 1860 č. 36.413-2194 [6] byl
založen „stav civilních inženýrů“, kam byl
zařazen i kulturní inženýr. Protože se jednalo
o zastoupení státní moci, patřila jim také
mimo správní agendy i technická kontrola
vodních děl, dozor nad vedením vodních
knih, ale byli i odbornými znalci a veřejnými
žalobci s právem stíhat přestoupení vodního
zákona.
V polovině devatenáctého století se začínají
na území Čech objevovat první meliorační
stavby jako odvodnění, zavodnění (gravitační
závlahy) a drobné úpravy potoků [7]. Tyto
práce na pozemcích velkostatkářů prováděli
z Hanoverska pozvaní „inženýři – lukaři“, například na Rohanském panství svijanském byl
to Döhrmann a jeho mladý figurant František
Václavík. Po absolvování kursu na hospodářské škole a díky získané praxi u Döhrmanna
v padesátých létech se ujal sám vedení podniku na projekci a provádění těchto prácí, kde
zaměstnal řadu odborníků, mimo jiné i Ing.
K. Hůlku a Ing. B. Trojana – byli to první tři
průkopníci meliorací u nás. V této době vycházejí první meliorační publikace [8, 9, 10, 11].
Na začátku osmdesátých let devatenáctého
století začali kulturní inženýři pod vedením
Ing. B. Trojana přesvědčovat představitele
zemského sněmu a Zemědělské rady pro
království České o nutnosti koordinovat

technickou činnost v zemědělské oblasti.
Následně dne 4. srpna 1883 byl zemským
sněmem návrh přijat a dne 1. června 1884
byla oficiálně zřízená „Kulturně-technická
kancelář“ (obr. 1), která měla plnit následující
úkoly (velmi aktuální a žádoucí z hlediska
managementu krajiny i v dnešní době) [6, 7]:
• podpora přímých výnosných meliorací
odvodňováním a povodňováním (obr. 2),
• podpora nepřímých meliorací zamezováním povodní (regulace toků),
• pomáhat stavebníkům při vyřizování subvencí a laciných úvěrů,
• poučení odborné veřejnosti a uživatelů pozemků o prospěšnosti staveb melioračních,
• postarat se o výchovu odborníků,
• vytvořit příznivé podmínky pro meliorace
ve vodním právu,
• vést státní a samosprávné instituce k podpoře vytváření „vodních družstev“,
• kancelář musí provést šetření v celé zemi
a výsledky zanést do pedologických a hydrografických map a vybudovat pokusnou
stanici pro meliorace,
• má se věnovat pozornost soustavné úpravě
vodního hospodářství v krajině včetně využitkování hnojivého účinku říční vody.
Dne 30. června 1884 byl přijat říšským
sněmem první meliorační zákon a v Čechách
byl zřízen meliorační fond pro podporu kulturně technické činnosti spolu s vytvořením
Služby lesnicko-technických melioraci.
V tomto období byl vybudován důmyslný
systém přeronových polí, propustí, přivaděčů
a sběrných struh v povodí Úpy a Metuje, který
zavodňoval pozemky povodňovými vodami.
Pro vlastní obor kulturně-technický je
významným mezníkem zřízení vysoké školy
zemědělské ve Vídni (1884) a později ministerským nařízením č. 8152 ze dne 8. 11. 1886,
založení oddělení kulturně-technického na polytechnice v Praze. Ve školním roce 1891/1892
bylo na c. k. České vysoké škole polytechnické
v Praze již zavedeno 3leté kulturně-technické
oddělení a od roku 1906 čtyřletý odbor kulturního inženýrství [12]. Podobně jako v Praze
bylo začátkem našeho století kulturně-technické vzdělání zajištěno i na České vysoké škole
technické v Brně (založené r. 1899), Německé

Obr. 1. První členové technické kanceláře [6]
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Obr. 2. Přehled odvodněné půdy v Čechách [6]
vysoké škole technické v Praze (založené r.
1869) a v Brně (založené r. 1850).
Na Moravě a ve Slezsku byla zemědělsko-technická oddělení vytvořená v roce 1887 přímo u Zemských úřadů. Kulturně-inženýrské
úřady uherské byly státní a podléhaly přímo
ministerstvu orby v Pešti. První zemědělsko-technické oddělení bylo založeno v Košicích
(1880) a postupně v Bratislavě, v Báňské
Bystrici a Komárně.
Podle zákona č. 193 ze dne 26. 12. 1893
o činnosti stavebních živností kulturnímu
inženýru náleží stavby meliorační, regulování
potoků a menších řek, přehrady, vodovody,
kanalizace, silnice a cesty, menší mosty,
pokud s předchozími stavbami souvisí. Dále
bylo v této době zdůrazněno: Práce meliorační
a jmenovitě drenážní vyžadují, mají-li vyhovovati, odborné znalosti, opatrnosti a svědomitosti,
jakož i důvěry, jelikož při dohotoveném díle jeho
výrobní kvalita se snadno zjistit nedá a musí
efekt těchto staveb býti jedině zabezpečen zodpovědností provádějícího, kteroužto vlastností se
honosí jedině civilní inženýr kulturní.
V roce 1894 byla technická kancelář Zemědělské rady rozšířena o složku půdoznalství,

v níž působili prof. Dr. A. Slavík a prof. Ing.
J. Kopecký, kteří svým dílem přispěli k vydání směrnic pro volbu rozchodů a hloubek
drenážních, v mnoha případech dosud používaných. Současně byly zahájeny teoretické
práce na intenzivním výzkumu v oblastech
slinování, jakosti vody v tocích, závlahy a odvodnění, v mnoha případech ve spolupráci
se zahraničím. Rozvoj agrárně-technických
prací na Moravě si vyžádal v roce 1906 zřízení
druhého a v roce 1911 třetího komisariátu
s příslušnými technickými odděleními.
Od roku 1906 v Čechách, 1909 na Moravě
a 1920 na Slovensku v propagaci melioračních
staveb a při zakládání melioračních družstev
spolupůsobily i meliorační svazy, ve kterých
se soustředili zájemci o tyto stavby, odborníci,
kteří je navrhovali a stavěli, i veřejní činitelé.
Zákonem č. 11/1955 Sb. byla „vodní družstva“ zrušena a jejich majetek přešel na stát
do správy orgánů ústřední správy vodního
hospodářství. Zákon č. 12/1959 Sb. umožnil
Jednotným zemědělským družstvům a jiným
organizacím socialistického sektoru sdružovat
se v „meliorační družstva“, která zajišťovala
management melioračních staveb. Zákonem

Tab. 1. Přehled hydromelioračních opatření v České republice [15, 17]
Hydromeliorační opatření
Odvodnění
Závlahy
Zemědělské vodní toky
Z toho upravené
v tom otevřené
kryté
Odvodňovací kanály
z toho otevřené
kryté
Závlahové kanály
Čerpací stanice
Vodní nádrže a rybníky
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Jedn.
ha
ha
km
km
km
km
km
km
km
km
ks
mil. m3

1960
217 888
7 092

1988
1 079 582
141 249
34 182
10 333
9 685
648
16 027
11 565
4 462
590
458
29,9

2011
1 064 999
132 401

č. 77/1969 Sb. Státní fond pro zúrodnění
půdy vytvářel podmínky pro subvenční
politiku zúrodňovacího procesu. Od 1. 1.
1970 rozhodnutím Ministerstva zemědělství
a výživy ČSR čj. 860/69-1/3 byla zřízena
Státní meliorační správa, jejímž úkolem
bylo zajišťovat plánování a komplexní provádění melioračních a zúrodňovacích opatření
v krajině (viz tab. 1). V tomto období byla
výstavba hydromelioračních staveb v rámci
vládního programu potravinové soběstačnosti
významně podpořena státními příspěvky,
a tím v některých lokalitách byly odvodňovací stavby nekoncepčně navrženy, především
v hraničních a podhorských oblastech. V této
době odvodňovací stavby byly hodnoceny
pouze z hlediska zvýšení zemědělské produkce a u mnoha staveb byly přehlíženy některé
environmentálně negativní účinky závislé
na místních stanovištních podmínkách [14],
mimo jiné například snížení infiltrací do geologického podloží, umožnění vzniku velkých
honů, zvýšení mineralizace půdní organické
hmoty, nepříznivý poměr Fe2+ : Fe3+, ale také
nekvalitní provedení staveb i použitých drenážních trubek.
Zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, byla
Státní meliorační správa transformována se
stejnými kompetencemi na Zemědělskou
vodohospodářskou správu. Od založení této
instituce byly zde soustředěny dostupné
projektové i realizační podklady o hydromelioračních stavbách a tyto podklady byly soustavně doplňovány. Současně byla zahájena
spolupráce s Výzkumným ústavem meliorací
a ochrany půdy Praha-Zbraslav, v. v. i., na koordinaci datového modelu informačního systému Zemědělské vodohospodářské správy (IS
ZVHS) s podmnožinou informačního systému
hydromelioračních staveb (IS HMS) [16].
Oba zmiňované systémy pracují s grafickou
nadstavbou využívající mapové a projekční
podklady, které měla ZVHS k dispozici.

Současný stav
Opatřením Ministerstva zemědělství čj.
192140/2011-MZE-12142 ze dne 9. 12. 2011
byla Zemědělská vodohospodářská správa
zrušena ke dni 30. 6. 2012 s tím, že veškerý
majetek (vyjma podrobného odvodňovací
zařízení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků), práva a závazky přešly
dnem 1. 7. 2012 na státní podniky Povodí,
státní podnik Lesy ČR a stavby hlavního melioračního zařízení pod správu Pozemkového
fondu ČR. Touto transformací se snížením
počtu dobře informovaných zaměstnanců jak
o stavbách hlavního melioračního zařízení,
ale také o podrobném odvodňovacím zařízení, je značně ohrožen management vodního
hospodářství krajiny. Nepříznivým následkem
transformace ZVHS je také nebezpečí ztráty
nebo poškození při přesunu environmentálně
významné dokumentace těchto staveb, ale
i skutečnost, že s archivovanými dokumenty
přestane být vhodně nakládáno v provozu
těchto environmentálně významných staveb.

Kam směřují hydromeliorace?
11 712
7 202
4 510
133

Odpověď na výše uvedenou otázku je závislá na odborné vodohospodářské erudici
tázaného, ale především na jeho vztahu
a odpovědnosti k naší krajině a životnímu
prostředí, bez ohledu, zda je pracovníkem státní správy, samosprávy, členem parlamentu,
majitelem pozemků nebo řadovým občanem.
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S ohledem na omezený rozsah příspěvku, je
v dalším věnována pozornost pouze nejvíce
ohroženým odvodňovacím stavbám.
Jak vyplývá z údajů uvedených v tab. 1,
v současné době máme na rozloze 1 064 999
hektarů (tj. cca 25 % zemědělské půdy,
v hodnotě více jak 90 miliard Kč) vybudovány podzemní odvodňovací systémy, které
prakticky více jak 30 let nejsou systematicky
udržovány a jejich značná část je na hranici
předpokládané fyzické životnosti. Pokud
v nejbližším období nebude o tyto stavby
řádně pečováno, případně nebudou modernizovány k víceúčelovému využití, hrozí vznik
četných zamokřených míst, někdy s tendencí
k sesuvu půdních bloků, s nedozírnými materiálními i environmentálními škodami. Bude
tak významně ohrožena ekologická stabilita
krajiny, která je podle článku 7. Ústavy ČR
veřejným zájmem. Nutno také uvést, že při
vhodném managementu těchto staveb lze
zásadním způsobem regulovat (zvýšit) využití atmosférických srážek, které představují
významný zdroj vody v krajině.
Podle § 126 odst. (3) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách „bylo podrobné odvodňovací zařízení
ve vlastnictví státu umístěné na cizím pozemku
bezúplatně převedeno do vlastnictví nového
nabyvatele pozemku“, přičemž obvykle při
restitucích nebylo novým majitelům pozemků oznámeno, že na nich bylo v minulosti
vybudováno podrobné odvodňovací zařízení.
Tito majitele přijali pozemky v dobré víře, že
s převzetím nesouvisí žádné další závazky
ani podzemní stavby. Současně v §§ 56, 120
a 125e vodního zákona jsou jím ukládány
nové povinnosti včetně sankcí, pokud nedodrží zákonná ustanovení.
Ve snaze umožnit stávajícím majitelům pozemků s odvodňovacími stavbami koncepčně
řešit jejich údržbu nebo opravy s cílem eliminace jejich nepříznivých funkcí vydalo Ministerstvo životního prostředí Pracovní postupy
eliminace negativních funkcí odvodňovacích
zařízení v krajině pro podporu žadatelů o PBO
v Prioritních osách 1 a 6 ( OOV-metodická_příručka-20121101.pdf) [17].
Další environmentálně vhodnou možností
řešení této problematiky je navrhnout soustavnou údržbu nebo modernizaci stavby
s víceúčelovým využitím [18]. V praxi mohou
přicházet v úvahu na základě vyhodnocení
stanovištních podmínek například následující
technická řešení modernizace hydromelioračních staveb:
• Stávající hlavní meliorační zařízení (HMZ)
odvodňovací stavby – čerpací stanice, ve
které se kromě výměny provozně efektivních
čerpadel zavede plně automatizovaný víceúčelový provoz v prostoru i čase, umožňující
regulaci hladiny podzemní vody v oblasti
ovládané stávající drenážní soustavou.
• Stávající HMZ odvodňovací stavby – eliminace čerpací stanice na základě prohloubení
dna recipientu drenážních vod při současném zvýšení a regulaci hladiny podzemních
vod prostřednictvím objektů na drenážní
soustavě (retardace srážkových vod).
• Stávající HMZ odvodňovací stavby – doplnění čerpací stanice o retardační podzemní
nádrže nebo povrchové akumulační nádrže
pro následné využití drenážních vod ve fázi
závlah (tj. zajistit uzavřený koloběh vody
v soustavě).
• Stávající podrobné meliorační zařízení
(PMZ) odvodňovací stavby, kde do stáva-
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jících šachet budou instalovány regulační
prvky pro řízení hladiny podzemní vody
podle vláhových potřeb plodin během růstových stádií.
• Stávající PMZ odvodňovací stavby, kde
v drenážní skupině budou nově osazeny
šachty nebo prvky umožňující regulaci drenážního odtoku v závislosti na rozdílném
vlastnictví půdy nebo hydromelioračních
charakteristikách půdy [19].
• Stávající PMZ odvodňovací stavby, které
bude nově vybaveno regulačními prvky
pro automatické řízení vláhových poměrů
v půdě podle stádia vývoje plodin (v závislosti na měření vlhkosti půdy čidly nebo
výpočetním řízením počítačem).
Při návrhu koncepce modernizace stavby je
získání dostatečných výkresových a textových
podkladů z realizační dokumentace stávající
stavby základní podmínkou kvalitní analýzy
technického stavu stavby. Protože dodatečná
identifikace těchto podzemních vodohospodářských staveb je značně nákladná, jejich
dokumentace je celospolečensky významná
a prakticky nenahraditelná. Historicky [20]
bylo možno všechny potřebné podklady získat
z „vodní knihy“ a „vodního katastru“, kde byly
uloženy základní informace o vybudovaných
vodohospodářských stavbách. V dalším období
bylo možné tyto podklady získat především
u majitelů staveb, ale také u okresních vodohospodářských orgánů nebo u vodních a melioračních družstev. V polovině dvacátého století
tyto podklady v určitém rozsahu spravovala
Státní meliorační správa, později Zemědělská
vodohospodářská správa a vodoprávní úřady
a od roku 2012 státní podniky Povodí, Lesy
České republiky, Pozemkový fond ČR a Státní
oblastní archivy, přičemž v některých lokalitách, jsou hlavní údaje součásti Územního
informačního systému ZVHS (ÚIS ZVHS)
s podmnožinou informačního systému hydromelioračních staveb (IS HMS)[16]. Základním
mapovým podkladem bývají digitalizované
zákresy hlavních odvodňovacích zařízení a podrobných odvodňovacích zařízení v mapách
v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 10 000. Vlivem mnoha
organizačních změn jak v oblasti majitelů melioračních staveb, tak i správců hlavních melioračních zařízení, v současné době je realizační
dokumentace těchto staveb mnohdy sporadicky
dostupná a převážně neúplná. Při průzkumu
je nutno pečlivě studovat stupeň a dobu zpracování získané dokumentace, neboť pokud se
jedná o původní projektovou dokumentaci bez
poznámek o případných změnách, je pak nutno
v terénu prověřit její skutečné provedení.
Podstatně složitějším problémem všech
opatření na stávajících hydromelioračních
stavbách je skutečná realizace v současných
legislativních podmínkách. Je nutno brát
v úvahu, že tyto stavby byly obvykle budovány bez ohledu na vlastnické vztahy k půdě,
tj. na pozemcích spravovaných tehdejšími
Jednotnými zemědělskými družstvy, a tudíž
je nelze technicky udržovat podle dílčích
ploch jednotlivých současných vlastníků
nebo nájemců. K zajištění řádné údržby nebo
modernizace je bezpodmínečně nutná spolupráce všech vlastníků nebo uživatelů na ploše
jednotlivé drenážní skupiny. V současné době
schází koordinátor, zajišťující management
staveb k vodohospodářským melioracím. Jak
již bylo uvedeno, v historických dobách tuto
funkci zajišťovaly vodní společenstva, později
vodní a meliorační družstva a nedávno Země-

dělská vodohospodářská správa.
Z již uvedených důvodů bude účelné přimět Ministerstvo zemědělství ČR k vytvoření
nových legislativních podmínek pro efektivní
management staveb k vodohospodářským
melioracím pozemků, který úzce souvisí
s managementem krajiny [24]. V souladu
s novým občanským zákonem bude žádoucí
v rámci nového Zákona o hydromelioracích
řešit komplexně celou problematiku těchto
staveb, včetně principů zakládání Vodních
(melioračních) společenstev. Při platnosti
soukromého práva podle nového občanského
zákona nelze v praxi jinak zajistit erudovaný management těchto staveb, než úzkou
spoluprácí jednotlivých majitelů pozemků
se zástupci státní správy, v současné době
představovanými státními podniky Povodí,
Lesy ČR a Státním pozemkovým úřadem. Nečinnost v této oblasti v novém prostředí soukromého práva může současný nežádoucí stav
těchto staveb významně ovlivnit zhoršením
jejich funkce optimalizace vláhových poměrů
v půdě s následným ohrožením ekologické stability krajiny, ale i zvýšenými hospodářskými
škodami způsobenými degradací úrodnosti
půdy, povodněmi a suchem [21]. Je nutno si
uvědomit, že v našich přírodních podmínkách
půdní prostředí je velice účinným médiem,
které významně ovlivňuje vodohospodářskou
bilanci krajiny. Neřešením právního režimu
v nových podmínkách podle občanského
zákona by došlo k právní nejistotě dotčených
subjektů, se značnými finančními náklady při
soudních projednáních ochrany soukromých
i státních zájmů. Přijetím nově navrženého zákona budou vytvořeny podmínky pro efektivní
management podrobných odvodňovacích
zařízení, ale i management krajiny zajišťující ochranu a udržení její ekologické stability
[22, 23, 24]. V rámci této legislativy lze zlepšit
informovanost vlastníků půdy o existenci podrobných odvodňovacích zařízení na státem
převedených pozemcích.

Závěr
Z provedeného rozboru platné i nově potřebné legislativy vyplývají zásady optimální
koncepce v činnosti státní správy, samosprávy
a majitelů pozemků v lokalitách s hydromelioračními stavbami, ke zmírnění případných
dopadů dosavadní absence v oblasti údržby
a oprav těchto staveb, při zajištění soustavné
a celistvé správy (managementu) krajiny:
• Z hlediska pozitivního ovlivnění vodohospodářské bilance krajiny je nutno zajistit
soustavnou údržbu stávajících hydromelioračních staveb a ve vhodných stanovištních
podmínkách preferovat regulované odvodňovací soustavy. Současně se doporučuje
rozšířit v praxi stávající dotační politiku [17]
jak do oblasti modernizace staveb s retardací srážkových vod, tak do oblasti údržby
těchto staveb, neboť jejích zanedbání může
způsobit značné nevratné ekologické škody
v krajině.
• K zajištění kvalitních podkladů pro modernizaci hydromelioračních staveb obnovit
centrální evidenci i archivaci základní
dokumentace těchto staveb (optimálně
s převodem do digitální podoby).
• Chránit zemědělsko-lesnickou krajinu před
zhoršením půdní úrodnosti (zvyšovat obsah
humusu a živin, chránit před zhutňováním
podorničí atd.), ve zranitelných oblastech
a v územích ohrožených vodní a větrnou
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erozí dotačně podpořit využívání bioalginátů, bezorebné secí systémy a hadicové
aplikátory kejdy do půdy.
• V rámci nové legislativy managementu
krajiny definovat krajinu a její základní
složky (půdu a vodu) jako veřejné vlastnictví,
včetně definice vztahů mezi soukromým
(pozemek) a veřejným (půda) vlastnictvím.
• Na všech úrovních státní správy a samosprávy zvýšit odbornost strategického rozhodování a zlepšit vertikální i horizontální
komunikace v oblasti koordinace a stylu
práce v péči o krajinu. V provozní praxi
řešit personálně i programově management
krajiny jako základní článek státní správy
i samosprávy, multidisciplinárně odborně
koordinující veškerou antropogenní činnost v krajině, tj. implementovat systémy
podpory a tvorby kvalitního managementu,
schopného využívat moderních technik
a technologií při řízení.
• Při správě krajiny postupně a v souladu
s novou legislativou zvýšit dohled nad
„dočasnými“ uživateli půdy s cílem udržet
a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny.
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Move 100 – nový člen analytického
systému Spectroquant® firmy Merck
Analytický systém Spectroquant® je otevřený a flexibilní analytický
systém pro rozbory pitných, odpadních, povrchových a technologických vod. Zahrnuje vše potřebné pro provedení celého analytického
postupu od první manipulace se vzorkem až po finální fotometrické
stanovení.
Nyní Vám představujeme Spectroquant® kolorimetr Move 100 –
jednoduchý přenosný kolorimetr pro analýzu vod. Umožňuje stanovení celé řady parametrů od amoniaku po železo.
Světelným zdrojem jsou LED opatřené interferenčními filtry příslušných vlnových délek (430, 530, 560, 580, 610 a 660 nm) a společně
s fotosenzory jsou součástí kyvetového prostoru. Kyvetový prostor je
určen pro měření v kulatých kyvetách o vnějším průměru 24 mm nebo
o vnějším průměru 16 mm po vložení adaptéru. Přístroj je napájen
4 bateriemi typu AA/LR 6, které vystačí přibližně na 16 hodin provozu,
což odpovídá asi 3500 měření.
Kolorimetr Move 100 má naprogramováno přes 100 Spectroquant®
metod a umožňuje vložit 10 metod uživatelských. Umožňuje také
měření absorbance při daných vlnových délkách a vložení uživatelské kalibrace. Ovládání kolorimetru je velmi jednoduché pomocí
přehledné dotykové klávesnice s akustickou signalizací. Klávesnice je
odolná vůči případnému polití kyselinami nebo rozpouštědly. Vnější
část přístroje je speciálně utěsněna, aby prach nebo voda nepoškodily
elektronické součásti. Konstrukce odpovídá požadavkům podle klasifikace IP 68. Prakticky to znamená, že přístroj zvládne i ponoření do
vody. Kapacita paměti umožňuje uložení až 1000 datových souborů,
tj. výsledku měření, pořadového čísla měření, čísla vzorku včetně
data, času a metody.
Protože je přístroj určen především pro měření v terénu, je dodáván
s příslušenstvím v kompaktním kufříku. K přenosu výsledků z přístroje do počítače nebo na tiskárnu je využita moderní IR technologie –
Spectroquant® Data Transfer. Tento software je volitelné příslušenství
a je dodáván společně s interface, USB kabelem. Je kompatibilní
s operačními systémy Windows XP, Vista a Windows 7 a umožňuje
archivaci dat ve formátu .xls nebo .txt.

Pro snadnou aktualizaci Spectroquant® metod z internetu zdarma,
jak jsou uživatelé fotometrické instrumentace Merck Millipore zvyklí,
stačí připojení přes kabel s běžným konektorem RJ 45.

Kolorimetr Spectroquant® Move 100 je mobilní robustní přístroj,
který lze ve spojení se Spectroquant® testy úspěšně využít pro oblast
analýzy vod všude tam, kde je třeba provádět stanovení přímo na
místě, bezprostředně po odběru vzorku. Jak již bylo uvedeno, přístroj
je naprogramován na fotometrické metody Spectroquant®, a to je
zárukou kvality získaných výsledků. Kvalita SQ testů je prověřena
mnohaletým používáním v oblasti hydroanalytiky a výhoda jejich
koncepce (skladování, provedení testu, dokumentace) je uživateli
vysoce oceňována. Fotometrické testy Spectroquant® (dále SQ testy)
našly svoje místo v laboratořích fungujících v různých systémech
zajištění jakosti.
Jedná se o alternativní postupy stanovení parametrů vodných roztoků, jejichž chemismus je ve většině případů shodný s chemismem
postupů normativních, jako jsou ISO, APHA a DIN, např. stanovení
chloru, amoniaku, dusitanů a dalších frekventovaných parametrů vod.
Každý SQ test je vybaven technickou dokumentací, která mimo
jiné zahrnuje validační parametry, uživatel pak provádí jen verifikaci
postupu. Součástí balení každého SQ testu je příbalový leták (Package
Insert), který shrnuje technické informace, jako je podrobný popis
postupu, chemický princip, rušivé vlivy daného stanovení, časová
a teplotní závislost barevného produktu, doporučený postup provedení kontroly (AQA) a informace vztahující se k bezpečnosti práce.
Kvalita příslušného testu je garantována analytickým certifikátem
a analytickým šaržovým certifikátem. Analytický certifikát zahrnuje validační parametry (rozsah, mez detekce, mez stanovitelnosti,
interval spolehlivosti, směrodatnou odchylku, variační koeficient
a správnost daného SQ testu). Analytický šaržový certifikát je vázaný
ke konkrétní dané šarži SQ testu. Je-li to třeba v souvislosti s „chemickým“ obsahem jednotlivých činidel testu, jsou samozřejmou součástí
technické dokumentace i bezpečnostní listy.

Pro použité kyvetové testy Spectroquant® Merck spol. s r.o. zajišťuje
likvidaci bezplatně, kdykoli si ji zákazník objedná na www.mecomm.
cz. V části Dokumenty je uložena Žádost o poukaz k likvidaci, stačí
vyplnit a odeslat.
Pro zajištění kvality analýz je v manuálu kolorimetru Move 100
u každého SQ postupu uvedeno katalogové číslo referenčního materiálu CertiPUR® nebo příslušného standardu řady CombiCheck®. Každá
souprava CombiCheck® obsahuje 2 typy multielementárních standardů – jeden pro kontrolu vlastního provedení postupu (přímé použití
namísto vzorku), druhý se používá jako standardní přídavek pro
vyloučení nebo zjištění případného vlivu matrice vzorku. Soupravy
CombiCheck® se vztahují vždy k jednotlivým metodám Spectroquant®
a obsahují údaje o správném výsledku a toleranci.
Pro kontrolu kolorimetru Move 100 je také k dispozici sada verifikačních standardů – Spectroquant® Verification Standards. Sada
obsahuje 6 kyvet s barevnými stabilními roztoky pro kontrolu absorbance při vlnové délce: 430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm, 610 nm
a 660 nm. Každá kyveta je opatřena značkou a číslo šarže je uvedeno
na jejím dně. Certifikát společně s návodem je součástí každého balení.
Kolorimetr Spectroquant® Move 100 ve spojení s testy Spectroquant®
poskytuje správné výsledky s dobrou opakovatelností. Uplatnění nalézá zejména při požadavku a nutnosti stanovení některých parametrů
přímo na místě, jako je např. stanovení chloru, chlordioxidu, železa
nebo zákalu. Jednoduše všude tam, kde se předpokládá nasazení
univerzálního přístroje s dobrým poměrem cena/výkon.
Ing. Zuzana Cejpková, CSc.
Merck spol. s r.o.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
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Technologická linka pásového sušení
kalů
Projekt technologické linky na sušení kalů vychází ze základních
informací, které jsou získány z dotazníků a vyhodnoceny. Tak může
vzniknout první orientační cenově-technické nabídka, z níž vyplynou
navrhované parametry, jako např.:
Množství kalu: 		
Roční provozní doba:
Kapacita (kal):		
Sušina vstup: 		
Sušina výstup: 		
Odparová kapacita:
Zdroj tepelné energie:
				

4000 t/r
7 500 h/a
973 kg/h
27,5 %
90 %
675 kg/h
horká voda 145 °C
(dodávána zákazníkem).

Kompletní a správně fungující linka pásového sušení čistírenských
kalů zahrnuje vhodně navržené komponenty. Požaduje se jejich spolehlivost, neboť vlastnosti jednotlivých komponentů mohou ovlivňovat provoz všech zařízení, které by samy bez externího přičinění fungovaly bezproblémově. Firma HUBER do linky vřazuje komponenty,
jejichž spolehlivost je dlouhodobě prověřována v provozu na mnoha
sušárnách v Evropě, ale i jinde ve světě.

Nakládání s odvodněným kalem
Hlavními komponenty pro nakládání s kalem jsou silo nebo bunkr
s pohyblivým dnem na dočasné uskladnění a dávkování odvodněného
kalu. V případě užití podzemního či nadzemního bunkru (nádoby)
jsou dopravní šneky nahrazeny systémem pohyblivého dna, který shrnuje odvodněný kal do podélné příruby čerpadla odvodněného kalu,
jímž je kal tlačen přes pružnou gumovou hadici přímo k peletizační
jednotce samotné sušárny, pracující se sušinou 18 až 35 %. Pomocí
peletizátoru je na pás pokládána homogenní propustná vrstva kalu
(tl. 5–10 cm) tvořená kalovými nudlemi.

Pásová sušárna
Vlastní pásová sušárna se skládá z jednotlivých segmentů o délce
2 m a šířce 2,5 m, které jsou řazeny za sebe. Standardně je pomocí
bloků tvořena sušárna velikostí BT4 až BT20, tzn. 2 až 10 bloků, jež
dávají dohromady 20 až 100 m2 sušicí plochy. Samotným tělesem
sušárny prostupují 3 hlavní média, jimiž jsou samotný kal, cirkulující
vzduch a horká voda pro jeho ohřev pomocí interních výměníků.

Průchod kalu sušárnou

Sušárna se skládá ze dvou pásů umístěných nad sebou. Vrchní
pás posunuje kal od peletizátoru skrz sušicí zónu, kde kal přepadne
na nižší pás. Tím dojde k rozpadu kalových nudlí a zrn, čímž jsou
sušicímu vzduchu vystaveny další nové kontaktní plochy. Výška lože
kalu je měřena pomocí sond. Pohon obou pásů je ovládán na základě
vyhodnocování určitých veličin (např. vlhkost kalu) pomocí frekvenčních měničů. Směr chodu pásů je protichůdný, takže je pod plněním
sušárny peletizátorem umístěno samotné odběrné místo vysušeného
kalu o sušině 70–90 %.

Průchod vzduchu sušárnou

Sušárna je vybavena ventilátory procesního vzduchu, jež jsou
umístěny nad každým blokem a vzduch nuceně táhnou z bloku do
bloku, počínaje prvním blokem u vstupu a konče posledním, kde

přepadá kal z pásu na pás. Sušicí vzduch je výměníkem pod spodním
pásem v každém bloku (alt. i mezi pásy) ohřátý, poté protažen přes
pásy s kalem, čímž je zvlhčen (na konci sušárny nasycen) a ochlazen.

Zdroje tepelné energie
Samotná sušárna je zkonstruována pro přívod tepelné energie pomocí teplonosného média vody. Tepelné výměníky v blocích sušárny
nejsou navrhovány pro jiné médium. Pokud jsou v blízkosti dostupné
i zdroje tepelné energie s jiným teplonosným médiem, je pro jejich
využití nutné převést tuto energii pomocí tepelných výměníků, případně i tepelných čerpadel do vody proudící do bloků sušárny. Rozsah
použitelných teplot média přivádějícího teplo je 70–145 °C. Obvyklými zdroji tepla na čistírnách pro sušárny HUBER jsou odpadní teplo
z kogeneračních jednotek, přímé spalování bioplynu, spalování kalu
přímo na ČOV, spalování v přilehlé spalovně či elektrárně, zplyňování/
pyrolýza/konverze, plynová kotelna, tepelná čerpadla apod. Teplo ze
spaloven či elektráren samozřejmě nemusí být generováno pouze spalováním kalu. Koncept je vytvořen právě tak, aby se daly tyto zmíněné
zdroje kombinovat i s jinými odpadními zdroji (například odběr tepla
z odtoku z ČOV do recipientu pomocí tep. čerpadla).

Kondenzace
Po průchodu sušárnou může být vlhkostí plně nasycený vzduch
upraven v kondenzační jednotce, kde zkondenzují výpary, nebo
může být vypuštěn přímo jako odpadní vzduch do praček a biofiltrů.
Kondenzační jednotka vyžaduje přívod chladicí vody. V případě
přímého vypuštění vzduchu bez kondenzační jednotky je prakticky
totožné množství nasáno do sušárny jako vstupní vzduch z okolí.
V případě využití kondenzační jednotky z ní odchází suchý vzduch,
který po smíchání s cca 10 % vstupního vzduchu z okolí tvoří optimální směs pro sušení. Při použití kondenzace je tedy dosahováno
recyklace 90 % sušicího vzduchu. V tomto případě malé množství
vypouštěného vzduchu slouží především k udržení podtlakového
režimu proudění v sušárně. Výhodou aplikace kondenzační jednotky je skutečnost, že při malém objemu vypouštěného vzduchu
postačují malé pračky vzduchu a malý biofiltr. Obě varianty však
zahrnují rekuperaci tepelné energie pro snížení provozních nákladů
a efektivity sušicího systému.

Čištění odpadního vzduchu
Odpadní vzduch obvykle obsahuje amonné látky, jež je třeba odstranit. V některých případech je nutné odstranit i sirovodík. Systém
čištění odpadního vzduchu tedy obvykle zahrnuje 1 až 2 pračky
a následný biofiltr. První pračka je nevyhnutelná a uvnitř v ní probíhá
odstraňování amoniaku zkrápěním, pomocí něhož dochází k jeho
navázání na zkrápěcí kapalinu. V případě nutnosti je instalována
i druhá – alkalicko/oxidační pračka pro zmiňované odstranění sirovodíku. Před vypuštěním odpadního vzduchu do ovzduší dochází k jeho
poslední úpravě pomocí převedení přes biofiltr s kůrovou náplní, který
může být rovněž zkrápěn. Tato komplexní úprava použitého vzduchu
zajišťuje dokonalou jistotu, že nebude do okolí sušárny šířen zápach.

Nakládání s vysušeným kalem
Vysušený kal se vyznačuje snadnou manipulovatelností. Jedná se
o sypký materiál, jehož dopravu do uskladňovacího zařízení, jímž
může být silo (až 125 m3), kontejnery nebo i např. přímé plnění
do nákladních automobilů, lze zprostředkovat například pomocí
šnekových, řetězových, korečkových, pásových dopravníků nebo
podobných technologií. Nabízí se více možností, jak výsledný vysušený produkt využít – ať už spalováním, spoluspalováním, nebo
zplyňováním a podobnými metodami, při kterých dojde po vysušení
k úsporám za dopravu.
Boris Doskočil, Ing. Jan Ševčík
HUBER CS spol. s r.o.
Cihlářská 19, 602 00 Brno
Tel.: +420 532 191 545
Mobil: +420 602 711 961
E-mail: info@hubercs.cz
http://www.hubercs.cz
HUBER SK
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +420 602 711 961
E-mail: info@hubersk.sk
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Energetické úspory na ČOV
Dne 19. března 2014 se v konferenčním centru Sázava, situovaném
v Praze Kunraticích, konal seminář tematicky zaměřený na Energetické úspory na ČOV. Tato akce vznikla jako výsledek spolupráce
hned čtyř odborných skupin Asociace pro vodu ČR, kterými byly:
TZVČ (technologická zařízení vodárenství a čistírenství), KO (kaly
a odpady), MČOV (městské čistírny odpadních vod) a EOV (energie
a odpadní vody). Odbornými garanty a organizátory, kteří převzali
záštitu nad pořádáním této akce, byli Ing. Martin Fiala, Ph.D., Ing.
Robert Armič‑Sponza, Ph.D. a Ing. Marcel Gómez.
Sponzory této akce pak byly v oboru všem známé společnosti ASIO
a Hach Lange. Atraktivitu tohoto tématu dokládá nejen přítomnost
přibližně 60 účastníků, což považuji v případě jednodenního semináře
za velmi hezkou účast, ale také množství zájemců, kteří se přihlásili
s přáním aktivně vystoupit na tomto semináři. Z nich bylo vybráno
šest přednášejících s teoretickými i ryze praktickými přednáškami,
které přibližuji v následujícím textu.

Water2energy – příklady energetické optimalizace ve
skupině Veolia
Úvodní prezentace pana Dr. Beneše byla věnována možnostem
optimalizace provozu ČOV z hlediska energetické bilance současně
při dodržování limitů k vypouštění. Celá přibližně čtyřicetiminutová
prezentace byla, jak bývá zvykem u tohoto přednášejícího, pojata
velmi zajímavým způsobem, kdy přednesené teze byly často doplněné o příklady z praxe s poukázáním na důležité skutečnosti. Dále
účastníky seznámil s programem water2energy provázaným s bench
markingem evropských ČOV s návrhovou kapacitou nad 100 tis. EO
a kalovým hospodářstvím. Cílem tohoto programu je zavádění nejlepších postupů čištění odpadních vod, spolu s detailním hodnocením
energetické účinnosti a možnosti jejího zvyšování.

Energie a voda
Pana Dr. Beneše vystřídal s neméně zajímavou prezentací pan Ing.
Škorvan. Ten věnoval přidělený čas seznámení auditoria se skrytým
potenciálem odpadních vod z hlediska jejich využívání k produkci
elektrické energie i jako zdroje potenciálně zajímavých surovin v podobě nutrientů. Definoval tři základní skupiny energie, které s sebou
přináší přitékající odpadní voda: tepelnou energii, hydraulickou

energii a chemicky vázanou energii. Prezentace byla opět doplněna
o praktické zkušenosti, konkrétně z instalace výměníků tepla na
odtoku odpadních vod z prádelny, kde došlo k roční úspoře ve výši
77 tis. Kč a návratnosti investice do 4 let. Využití kinetické energie
bylo doloženo aplikací malé vodní turbíny na úpravně vod pro cca
tisíc obyvatel. Množství vyprodukované el. energie převyšuje spotřebu
úpravny o 30 %.

Optimalizace produkce energie z kalů
Po pauze na občerstvení pokračoval v nastoleném tematickém
trendu optimalizace zisku energie v čisticím procesu pan prof. Jeníček
z VŠCHT Praha. Pan profesor se zaměřil na produkci energie v kalové
koncovce, zvýšení účinnosti např. kofermentací s externími substráty
či zlepšením účinnosti anaerobního rozkladu kalů. Možností intenzifikací produkce bioplynu je více: zvýšení poměru primárního a sekundárního kalu na čistírnách odpadních vod, kde to charakteristika
přitékajících vod umožňuje. V diskusi byla zmiňována ekonomická
výhodnost převodu co největšího množství přitékajících organických
látek do surového kalu a případný deficit v aktivační lince doplnit
externím substrátem. Dalším krokem vedoucím ke zvýšení produkce
bioplynu je předúprava sekundárního kalu vedoucí k jeho rozložitelnosti (mechanická dezintegrace, termická hydrolýza či úprava
ultrazvukem), či přechod z mezofilního na termofilní proces. Optimalizačními kroky v chodu čistírny jsou pak zlepšení efektu míchání
vyhnívacích nádrží, zvyšování frekvence dávkování, optimalizace
zahuštění kalů a ve specifických případech i kombinace anaerobního
a mikroaerobního prostředí.

Úprava riadenia procesov na reálnom zaťažení
Na pana profesora navázal možnostmi energetických úspor v aerobní části čistíren odpadních vod pan Dr. Kollár ze společnosti Hach
Lange. Konkrétně hovořil o řízení aktivačního procesu v reálném
čase systémem WTOS, který umožňuje flexibilní reakci na aktuální
stav v čistírenské lince. Na základě znalosti reálného stavu, který
zprostředkovávají rozmístěné měřicí sondy, je možné upravovat
technologické parametry procesu, aby dosahoval požadovaných cílů
a zároveň byl ekonomický. Dle Dr. Kollára lze dosáhnout implementací
tohoto systému úspory až 12 % el. energie. Svou prezentaci doplnil
o praktický příklad z ČOV Liberec, kde je biologické čištění založené
na 6 samostatných linkách se společným přívodem odpadních vod.
Zde ukázal schopnost řídicího systému reagovat na kolísání sledovaných parametrů v přitékající odpadní vodě velmi pružně a s rychlou
odezvou, ačkoliv potřebné rychlosti nitrifikace byly pro jednotlivé
linky značně rozdílné.

Energetický audit čerpadel s ohledem na připravenou
normu EN ISO 14414
Po přestávce a občerstvení pokračoval v programu semináře pan
Ing. Hodáň, který se zaměřil na možné úspory při správném chodu
a správné volbě čerpadla. Těmito kroky lze dosáhnout až 25% úspory
z celkových nákladů na provoz. Součástí prezentace byly i modelové
příklady čerpání rozdílných médií: vody s pískem, čerpání sekundárního kalu o koncentraci 5 % a kalů o koncentraci > 5 %, které jsou již
svým charakterem velmi blízké nenewtonským kapalinám. Zajímavá
prezentace byla doplněna o upozornění na kontrolu vůle oběžného
kola. Běžná mezera u oběžného kola je 0,35–1,0 mm. Při zvětšování
mezery roste průsak téměř lineárně s mezerou. Např. mezera 5 mm
snižuje účinnost o 7–15 % v uzavřených oběžných kolech a o 10–22 %
v polootevřených. Dále byla porovnávána trvanlivost materiálu čerpadel, která klesala v pořadí tvrzená litina, nerez ocel a šedá litina.
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Případové studie úspory elektrické energie na ČOV
V prakticky orientovaných prezentacích pokračoval pan Ing. Čermák, který se ve svém příspěvku věnoval výrobě stlačeného vzduchu
na ČOV. Nejdříve auditorium seznámil se základním rozdělením
dmychadel z hlediska principu komprese vzduchu. Zmínil dmychadla
dvou- a třípísté, turbodmychadla a určitý mezistupeň mezi těmito
druhy, tzv. Delta Hybrid, který je schopen pracovat v tlakovém intervalu mezi pístovými dmychadly a turbodmychadly. To je dáno tvarem
stočených rotorů, které v závislosti na verzi dosahují pracovního
tlaku: -0,6 až 0,8 bar (verze D…L) -0,7 až 1,0 bar (verze D…S) a 0 až
1,5 bar (verze D…H). Jako příklad byla zmíněná praktická aplikace
na ČOV Senica, která byla osazena třemi Delta Hybridy typu Aerzen

Specializovaná konference IWA
ACTIVATED SLUDGE – 100 YEARS
AND COUNTING
Essen, 12.–14. června 2014
Proč se konference koná?

Nosným motivem konference bude zhodnotit současný stav aktivačního procesu ve všech jeho aspektech a diskutovat i budoucnost
tohoto nejrozšířenějšího způsobu biologického čištění odpadních vod.
Konference se koná při příležitosti stého výročí od přednesení první ze
série tří přednášek, ve kterých autoři procesu definovali jeho principy
a základní technologické varianty a jejich parametry.

Jaké jsou cíle konference?

Konference je pořádána s cílem umožnit setkání současných světových lídrů ve výzkumu a vývoji aktivačního procesu, odborníků na
technologické modifikace a jejich konkrétní aplikace, jakož i špičkových odborníků v doprovodných disciplínách, jako např. mikrobiologii, měření a regulaci, modelování, ale i ekonomice provozu atd.

D 62 S (Q = 2180 m3/hod., Δp = 625 mbar a P = 55 kW). Náhradou
původního strojního vybavení za tento typ dmychadel došlo k úspoře
73 759 kWh, což představovalo 184 375 Kč/rok, a výsledná návratnost
činila 0,75 roku.
Jak ukázaly diskuse navazující na většinu příspěvků, byl seminář
pro návštěvníky semináře velmi zajímavý a za kolektiv organizátorů
věřím, že seminář tohoto druhu nebyl zdaleka posledním. A v blízké
budoucnosti se energiemi ve spojitosti s odpadními vodami budeme
opět se zaujetím zabývat. Do té doby se budu těšit opět na shledanou.
Ing. Marcel Gómez
vedoucí odborné skupiny Energie a odpadní voda

ci vložného na konferenci. Program konference je současně sestaven
tak, aby účastníci měli dostatek času na diskuse s přednášejícími i na
prohlídku rozsáhlé posterové sekce (asi 60 posterů) a diskusi s jejich
autory. Konferenci bude předcházet jednodenní akce pro mladé odborníky na obdobné téma, kterou organizuje Německá sekce Young
Water Professionals. Součástí doprovodného programu konference
bude i prohlídka komplexu Zollverein s průvodcem i technické
exkurze třetí den do provozů Ruhrverband a Emschergenossenschaft
& Lippeverband.

Komu je konference určena?

Konference může být zajímavá pro širokou škálu odborníků na
nejrůznější oblasti aktivačního procesu. Mezi účastníky konference
očekáváme výzkumníky, vývojáře, projektanty, provozní odborníky, ale
i odborníky ze státní správy a z odborných státních orgánů. Obzvláště
rádi bychom uvítali na konferenci mladé odborníky, kteří budou psát
další kapitoly historie aktivačního procesu.
Všechny potřebné informace o programu, možnostech registrace a ubytování lze nalézt na webových stránkách konference:
http://www.iwa100as.org/
Jiří Wanner
spolupředseda konference
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz

Kdo konferenci organizuje?

Konferenci organizuje Mezinárodní asociace pro vodu IWA a její
skupiny specialistů:
1) Navrhování, provozování a ekonomika velkých čistíren odpadních
vod;
2) Odstraňování a zpětné získávání nutrientů;
3) Mikrobiální ekologie a vodní inženýrství.
Konference je dále podporována skupinami specialistů v kalovém
hospodářství a membránových technologiích.
Konference je připravována v těsné spolupráci s Německou asociací pro vodu DWA a s vodohospodářskými společnostmi působícími
v oblasti Essenu a okolí, tj. Ruhrverband a Emschergenossenschaft &
Lippeverband.

IWA Special International Conference:
“Activated Sludge - 100 Years and Counting”
June 12th - 14th 2014 | Essen, Germany

Proč Essen?

Edited by David Jenkins and Jiri Wanner

Activated Sludge - 100 Years and Counting covers the current status of all

aspects of the activated sludge process and looks forward to its further
development in the future. It celebrates 100 years of the Activated Sludge

Uspořádání konference?

process, from the time that the early developers presented the seminal
works that led to its eventual worldwide adoption.

Konference bude sestávat z jedné
dvoudenní plenární sekce, kde bude
prezentováno dvacet přenášek. Autoři jednotlivých kapitol byli vybráni
spolupředsedy konference, kteří jsou
zároveň editory knihy IWA, která
bude obsahovat texty přednášek. Kaž
dý účastník konference obdrží jeden
exemplář této mimořádné knihy v rámThe book assembles contributions from renowned world leaders in activated

sludge research, development, technology and application. The objective

of the book is to summarise the knowledge of all aspects of the activated
sludge process and to present and discuss anticipated future developments.

The book comprises invited papers to be delivered at the conference

“Activated Sludge…100 Years and Counting!” that is to be held in Essen,

ACTIVATED SLUDGE -100 YEARS AND COUNTING

Essen v Porúří je historickým centrem německé industrializace
v 19. a 20. století. Essen se proslavil uhelným hornictvím a ocelářstvím. Dnešní Essen je mezinárodně uznávaným příkladem úspěšné
revitalizace průmyslových oblastí po skončení původní průmyslové
činnosti. Úspěšná revitalizace přeměnila Essen v oázu zeleně s moderním centrem s elegantními budovami ze skla a oceli. Vlastní konference se bude konat ve velmi dobře zachovalém důlním komplexu
Zollverein, který byl přeměněn v řadu konferenčních center, muzeí
a prostor pro aktivní trávení volného času. Komplex Zollverein je na
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Essen byl zvolen jako místo této
výjimečné konference proto, že zde
byla v letech 1924–1926
ACTIVATEDvybudována
první aktivační
čistírna na evropském
SLUDGE
-100 YEARS AND COUNTING
kontinentě v Rellinghausen,
což je dnes
čtvrť Essenu.

Germany, June 12th to 14th, 2014

engineers, designers, operations specialists, and governmental agencies
from a wide range of disciplines associated with all aspects of the activated
sludge process.

iwapublishing.com

@IWAPublishing

ISBN: 9781780404936 (Hardback)
ISBN: 9781780404943 (eBook)

vh 5/2014

Edited by David Jenkins and Jiri Wanner

Activated Sludge - 100 Years and Counting is of interest to researchers,

ACTIVATED
SLUDGE
-100 YEARS AND COUNTING
Edited by David Jenkins and Jiri Wanner

The conference is being held to assess the current status of all
aspects of the activated sludge process and to look forward to
its further development in the future. It is being held at about
100 years from the time that the early developers of the process
presented the seminal works on activated sludge. The first fullscale activated sludge plant on the European Continent was built
in 1924-1926 in Essen.
The Zollverein mining complex in Essen, where the conference
will be held, has been transformed into an impressive complex of
museums and conference facilities. The Zollverein mine itself is a
listed UNESCO World Heritage Fund Site.
The conference programme will consist of a single platform session with presentations of invited papers by authors. There will
be a parallel poster session prepared in cooperation with German
Young Water Professionals Organization.
Conference Secretariat
Annika Schönfeld
c/o Ruhrverband, Kronprinzenstraße 37,
45128 Essen, Germany
info@iwa100as.org
Conference web page
www.iwa100as.org
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Konference
o velkých čistírnách
odpadních vod
Prague photo © CzechTourism.com

V roce 2015 se do Prahy již potřetí vrátí
jedna z nejstarších a nejprestižnějších konferencí IWA. První ročník konference se konal
v roce 1971 ve Vídni. Chystané pražské setkání
bude již dvanácté. Od roku 1987 konference
cirkuluje ve čtyřletých periodách mezi Vídní,
Budapeští a Prahou.
Právo uspořádat tuto konferenci v Praze získala jako místní pořadatel Asociace pro vodu
ČR, která zároveň plní roli národního komitétu
IWA v ČR. Organizaci v ČR bude řídit organizační výbor pod vedením Dr. Ivety Růžičkové.
K vlastní organizaci akce vybrala CzWA ve
výběrovém řízení kongresovou agenturu C-IN,
s. r. o. Odborný program bude zajišťovat mezinárodní vědecký programový výbor, jmenovaný
skupinou specialistů IWA pro Navrhování,
provoz a ekonomiku velkých čistíren odpad-

ních vod. Žádosti i příspěvky na konferenci
spolu s prvním cirkulářem budou k dispozici
ještě před letošními letními prázdninami.
Zmínil jsem se, že konference bude opět
uspořádána v Praze. Lze ale předpokládat,
že je tomu tak patrně na dlouho naposledy,
neboť členové IWA ze Severní i Jižní Ameriky či Asie mají velký zájem na tom, aby se
tato konference v budoucnu konala i v těchto
regionech, kde se dnes staví největší ČOV na
světě. Proto by odborníci z ČR i SR, potažmo
z celého středoevropského regionu na velké
ČOV (v terminologii IWA čistírny s kapacitou
nad 100 000 EO) měli rozhodně využít příležitosti, a tak významné konference konané
v ČR se zúčastnit! Třeba i se svým referátem
nebo posterem.

www.lwwtp2015.org

12th IWA Specialised Conference
on Design, Operation and Economics
of Large Wastewater Treatment Plants
September 6 – 9, 2015, Prague,
Czech Republic, Diplomat Hotel Prague

Jiří Wanner
předseda vědeckého programového
výboru konference
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
iwa2015-594x841-A1-03.indd 1

Odešel výjimečný člověk,
pan Hans Georg Huber
Pan Hans Georg Huber, člověk, pod jehož vedením se během
čtyřiceti let změnil nepříliš významný bavorský zámečnický závod
v jeden z celosvětově vedoucích podniků dodávající technologie pro
vodní hospodářství, zemřel v noci na 15. března 2014 ve věku 71 let.
Kdo byl pan Hans G. Huber?
Narodil se 6. 9. 1942 v bavorském městečku Berching, kde celý
život žil a kde si jeho předkové už v devatenáctém století předávali
tradici mědikovecké dílny a později železářského závodu. Po studiích
procesního inženýrství na Technické univerzitě v Mnichově převzal
se svým bratrem v roce 1967 vedení rodinné firmy Hans Huber GmbH
(od roku 2003 Hans Huber AG, od roku 2009 HUBER SE).
Pan Hans G. Huber byl vždy vůdčí a vizionářskou osobností a své
vize dokázal realizovat: V roce 1983 zahájil v podniku, který se do té
doby zabýval jen klasickou zámečnickou výrobou, éru výroby technologických zařízení pro čištění odpadních vod prvními patentovanými
rotačními česlemi. Posléze byla postupně vyvinuta další technologická
zařízení a stala se nosným programem podniku. Brzy pochopil celosvětový význam hospodaření s vodou nejen v oblasti čištění odpadní
vody, ale v jejím dalším využití a zhodnocení.
Když byl v roce 1993 postaven nový výrobní závod (od roku 1967
vzrostl obrat podniku z 0,5 milionu EUR – v přepočtu – na 20 milio-
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nů EUR), byla současně postavena nová správní budova, která není
napojena na kanalizaci a stala se zkušební jednotkou pro možnosti
využití různých druhů odpadních vod. Výsledkem je mimo jiné malý
ovocný sad, zavlažovaný recyklovanou vodou z této správní budovy.
Z iniciativy pana Hubera bylo na téma decentralizovaného nakládání
s odpadní vodou pořádáno několik konferencí.
Tyto aktivity, stálá spolupráce s Technickou univerzitou v Mnichově, která se podílela i na vývoji některých technologií (například
využití Coandova efektu pro řízené proudění v zařízeních pro separaci
pevné a kapalné frakce) a angažovanost v řešení otázek životního
prostředí právě v oblasti hospodaření s vodou přinesly panu Huberovi
mnohá ocenění. Obdržel čestný doktorát Technické univerzity v Mnichově, byl členem mnoha národních i mezinárodních organizací,
zabývajících se problematikou hospodaření s vodou. Byl nositelem

Správní budova s decentralizovaným nakládáním s odpadní vodou

Studenti s cenami a svými profesory
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S panem profesorem Wannerem se pan Huber znal ze sympozií
a mezinárodních ekologických organizací
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Německé a Bavorské ceny za životní prostředí, Bavorského řádu za
zásluhy a dalších. Od vzniku Bavorského spolku pro životní prostředí v roce 2006 byl jeho čestným mluvčím. Byl iniciátorem založení
nadace Huber–Technology s odměnami pro vítězné práce studentů
na témata ochrany životního prostředí. Soutěže o tuto cenu (Huber
Technology Prize) se několikrát zúčastnili i studenti Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze.
Byl ovšem také dobrým organizátorem a manažerem. Když před
dvěma lety odcházel z vedení firmy, přesáhl roční obrat skupiny Huber

celosvětově 100 milionů EUR. Dnes je firma zastoupena v celém světě
formou kanceláří, zástupců a dceřiných společností (první dceřiná
společnost vznikla v roce 1991 v tehdejším Československu).
Pan Huber se až do svého náhlého úmrtí jako předseda dozorčí rady
stále živě zajímal o chod firmy. V rodinné tradici teď pokračuje jako
předseda představenstva jeho syn Georg Huber.

Setkání starostů obcí ve vodárenském
povodí s provozovateli vodního zdroje
Želivka

gionu musí stanovit optimální management vodárenského povodí
a definovat finanční zdroje pro realizaci vodoochranných opatření.
RNDr. Pavel Novák z VÚMOP Praha, oddělení hydrologie
a ochrany vod, zmínil souvislosti mezi půdou, vodou a zemědělsky
využívanou krajinou. Velké škody způsobuje eroze půdy, která ztrácí
úrodnost (10 % zemědělského půdního fondu České republiky je
ohroženo větrnou erozí a 40 % půd je ohroženo vodní erozí). Využívaná protierozní opatření jsou organizační (rozmístění plodin,
zatravnění), agrotechnická (vrstevnicové obdělávání, půdoochranné
technologie, výsevy kukuřice do krycích plodin, kde se osvědčila
svazenka), technická opatření (hrázky, meze, průlehy, krajinné prvky
a pozemkové úpravy). Protierozní opatření se zpřísňují, ale ochrana
vody je v současných GAEC stále jen okrajovou záležitostí. Současné
organické hnojení je nedostatečné, široké a těžké stroje půdu hutní
a zhoršuje se hydrologická retence v půdě.
Obecná ochrana vod je dána vodoprávní legislativou a nad její
rámec ve vodárenském povodí je uplatňována ochrana speciální,
která vychází z bývalých tří pásem hygienické ochrany (PHO) vod.
Podle zákona o vodách 254/2001 Sb. ve znění následných úprav se
již III. pásmo neřeší. I. PHO je navrženo jako souvislé pásmo kolem
vodárenské nádrže, rozsah a členění II. PHO je aktuálně řešeno
Zónami diferencované ochrany vodního zdroje (ZDOVZ). Tyto zóny
jsou vymezovány na základě monitoringu, analýz hydrologických
povodí 4. řádu s využitím metod LU-LC, identifikace zdrojových
ploch znečištění, LPIS a mikropovodí drenážních systémů. Výstupem metodiky je stabilizace kritických lokalit (odvodňované plochy),
řešení eroze nad rámec GAEC, ochrana okolí vodárenských ploch
a toků včetně zatravnění.
Radní Kraje Vysočina pro zemědělství a životní prostředí Zdeněk
Chlád upozornil na trvalé zatěžování vodárenské nádrže Švihov
nutrienty, kdy vnosy dusíku jsou již na hraně, avšak závažnější
je zatěžování nádrže fosforem v důsledku jeho trvalého přísunu
z místních obcí v množství mnohdy přesahujícím povolené limity.
Většina malých venkovských obcí nemá přijatelné způsoby čištění
odpadních vod a zpravidla jednotné stokové sítě jsou volně zaústěné
do vodních recipientů.
Problém vodní eroze půdy je nutno spojovat s nárůstem osevních ploch silážní kukuřice seté bez půdoochranných technologií,
kterou zemědělci cíleně pěstují pro své bioplynové stanice (BPS).
Tyto měly původně řešit přebytky produkce rostlinné biomasy, ale
problémy jsou spojovány s nedostatečným nastavením pravidel pro
jejich výstavbu a provoz. Oceňuje přístup Zemědělského družstva
„Vysočina“ Želiv za pilotní testování půdoochranných technologií
v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka.
Informuje o zpracování studie jakostního modelu pro povodí
vodní nádrže Dalešice, která je zdrojem vody pro JE Dukovany. Její
zpracování zadal a financoval ČEZ s cílem udržet kvalitu a dostatečnou vydatnost tohoto vodního zdroje. Ve studii se přednostně
řeší dusík, fosfor a organické znečištění, jsou vypracovány varianty
opatření, jejich finanční náklady a odhadnuta účinnost v dopadech
do kvalitativních parametrů vody. Studie je významným podkladem
nejen pro administrativní rozhodování, ale pomáhá i při vlastní realizaci vodoochranných opatření. Doporučuje se vypracovat obdobné
podklady i pro povodí vodárenské nádrže Švihov, neboť v rámci této
studie jsou řešeny i kompenzační náhrady za opatření omezující
zemědělce. Zájem na udržení kvality vodního zdroje Želivka byl
dne 29. 9. 2008 vyjádřen společným Memorandem signovaným
hlavním městem Praha, hejtmany krajů Středočeského a Vysočina,
vedením Zemědělského výboru PSP a společnosti Čistá Želivka,
o.p.s., avšak dosavadní výsledky zůstávají jen v rovině proklamací.
Upozornil na důležitost sociálního rozměru zemědělství na Vysočině, kde 15 % práceschopného obyvatelstva na Vysočině pracuje
v zemědělství a potravinářství. Ve vodárenském povodí je žádoucí
uplatňovat ekologické formy zemědělství s kvalitními tržními
produkty, avšak 90 % ekologických výrobků v České republice je

Dne 20. února 2014 proběhlo na Úpravně vody Želivka v Hulicích
již 3. setkání starostů měst a obcí, které se nacházejí v povodí povrchové vodárenské nádrže Švihov a jsou svým odběrem upravené
vody přímo napojeny na tuto vodárenskou infrastrukturu nebo ji
svou činností v daném hydrologickém povodí ovlivňují. Setkání bylo
pořádáno společností Čistá Želivka, o. p. s., ve spolupráci s Asociací
pro vodu České republiky – CzWA v součinnosti s novým subjektem
ustaveným veřejnou správou k provozování tohoto významného
vodního zdroje pro 1,5 mil. obyvatel hlavního města Prahy, Středočeského kraje a Kraje Vysočina. Zvýšený zájem vlastníků vodárenské
infrastruktury spolupracovat s místními iniciativami na projektech
k zachování kvality a trvalé udržitelnosti svých vodních zdrojů je
patrný od 6. listopadu 2013, kdy byla ukončena provozovatelská
smlouva s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s., uzavřená
v rámci privatizace pražské vodárenské soustavy dne 29. 3. 1999 na
období 1. 1. 2000 až 5. 11. 2013. S vedením nového provozovatelského subjektu byl připraven i program tohoto setkání a tematické
zaměření prezentací přednášejících.
Jednání zahájil Ing. Vladislav Černý, který z pozice generálního
ředitele nového provozovatelského subjektu Úpravny vody Želivka
zdůraznil společné zájmy v ochraně tohoto vodního zdroje, rovněž
potvrdil pokračování spolupráce se společností Čistá Želivka, o. p. s.,
neboť dává přednost preventivním opatřením v celém vodárenském
povodí před nákladnými technologiemi na úpravně vody. Kvalita přitékající vody do vodárenské nádrže Švihov podle něj není dobrá a rizika vidí v konfliktu zájmů podnikatelských subjektů v povodí a jejich
chování k vodě, neboť současná vodoprávní legislativa umožňuje jen
minimum ochrany vody. Současný systém monitoringu hospodaření
na půdě a následné represe jsou málo efektivní. Do budoucna buď
bude zemědělství intenzifikováno jen po hranici únosných pravidel
pro vody a zemědělci budou plošně plnit zákonná minima, nebo musí
být plně uplatněna další opatření nad rámec obecné ochrany vod
s kompenzacemi za omezené užívání nemovitostí (OPVZ).
Doc. Ing. Tomáš Doucha z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze seznámil účastníky se Strategií českého zemědělství
na plánovací období 2014–2020, která v rámci pravidel Společné
zemědělské politiky (SZP) vzniká na MZe a má doporučit i základní
opatření pro vodárenská povodí. Dobrou myšlenkou jsou zemědělské dotace vázané na ekologické služby a tzv. „greening“, který
bude zahrnovat diverzifikaci plodin, povinnost udržování travních
porostů a vyčlenit podíl 5–7 % užívané zemědělské půdy na ekologicky zaměřené oblasti (EZO). Platby z titulu Rámcové směrnic pro
vodní politiku 2000/60/ES nejsou v České republice zahrnuty do
programových opatření PRV 2014–2020 a jsou jen nepřímo obsažené
v některých agroenvironmentálních opatřeních se vztahem k vodě.
Greening vložený do SZP je svázán s alokací 30 % přímých plateb na
plochu. Regulační zákonné podmínky hospodaření (SMR) s kontrolou a vynutitelností v České republice často selhávají, poloregulační
dobré zemědělské a environmentální podmínky (GAEC), zahrnující
protierozní opatření, se postupně zpřísňují. Termín vydání prováděcích pokynů v České republice je březen 2014, ale zatím toto není
dojednáno ani v EU, kde se střetávají zájmy DG (Directorate General)
pro zemědělství a životní prostředí.
Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu obcí byly v rámci
PRV 2007–2013 v gesci MZe, avšak pro nové období 2014–20 jsou
přesunuty na MŽP, kde by měl být ustaven společný mezirezortní rámec jejich čerpání. Současným problémem ve vodárenském povodí
jsou převažující nájemní vztahy k půdě s nedostatečnou péčí o její
úrodnost, slabá kontrola státu a sociální hlediska (tlak na extenzitu
produkce snižuje zaměstnanost). Nově navrhovaný koncept ekore-
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dnes bioseno. Pro nové plánovací období musí mít OPŽP i regionální obálky, obdobně jako z Ministerstva pro místní rozvoj, kde
alokace půjdou přímo na kraje v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. Paradoxem je, že dotace z EU do vodárenské
infrastruktury zdražují cenu vody.
Monitoringem eroze se zabýval Mgr. Daniel Žížala z VÚMOP Prahy-Zbraslavi. Důsledkem vodní eroze půdy jsou časté škody na majetku
obcí, komunikacích, znečišťují se rybníky a vodní toky. Významný
poznatek pro obce je, že pracovníci Státního pozemkového úřadu
v terénu shromažďují informace o erozních událostech na konkrétních
pozemcích, tyto jevy analyzují a záznamy jsou ukládány do veřejně
přístupného webového portálu „Monitoring eroze zemědělské půdy“
vedeného na VÚMOP. Zemědělcům, kteří opakovaně porušují GAEC
a/nebo jejich užívání produkčních půdních bloků je doprovázeno
nadměrnou vodní erozí, jsou podmínky zpřísňovány rozšířením ploch
erozně ohrožené půdy. Represe však nefungují do konce a v případě
sporů není jiná cesta než soud. Nejde však jen o potrestání, ale o vyřešení opakovaného problému s erozí půdy. Jako nejhorší hodnotí
plošnou erozi v kukuřici před zapojením porostu. Lze plně souhlasit
s požadavkem pracovníků VÚMOP na zajištění finančních prostředků
pro dlouhodobé provozování monitoringu eroze, který pomůže změnit
negativní dopady zemědělského hospodaření.
Ing. Karel Viktora, vodohospodář VODAKu Humpolec, hodnotil
jimi provozované ČOV měst a obcí ve vodárenském povodí Želivky.
Podrobně seznámil účastníky setkání s technologickými postupy,
modernizacemi a intenzifikací účinnosti čištění na jednotlivých
čistírnách.
Ing. Markéta Hrnčírová seznámila účastníky s přehledem a příklady bodových a nebodových (difuzních a plošných) zdrojů znečištění
vod. Prezentace byla zaměřena na pět hlavních problémových typů
zdrojů v povodí – malé rozptýlené osídlení (komunální vody), zemědělské areály, erozní smyvy, drenážní odtoky a sedimenty. Byly
prezentovány výsledky průzkumného monitoringu v malém modelovém povodí. Monitoring byl zaměřen na ukazatele organického znečištění, dusík a fosfor, byl prezentován odhad produkce znečištění
z komunálních zdrojů v daném povodí s tím, že část produkovaného
znečištění se neprojevuje v uzávěrovém profilu, ale je zachycena již
v povodí (biologické rybníky, mokřady, sedimenty). Data o jednotkové komunální produkci na obyvatele byla převzata z PRVKÚK. Byla
prezentována některá opatření na omezení difuzních zdrojů znečištění: preventivní manažerská opatření u zdrojů, krajinné bariéry
transportu a opatření na tocích a v jejich bezprostředním okolí, kde
vstupuje znečištění do toku. Podmínkou omezování difuzních zdrojů
znečištění vod je nejen zpomalování odtoku vod a budování dostatečných retenčních prostor v povodí (i pro povrchové smyvy), ale
také je potřebné realizovat vhodný management krajinných prvků,
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např. dočištění drenážních vod v mokřadech, biologické dočištění
komunálních vod, odklízení litorální biomasy a odklízení sedimentů
z rybníků a vodních nádrží, revitalizace toků pro podporu retence
i procesů samočištění.
Ing. Jiří Holas seznámil účastníky s filmovým dokumentem „Voda
vydělává peníze“, kde je zdůrazněn význam dlouhodobé strategie
a lepší péče municipalit o své vodní zdroje prostřednictvím vlastních
provozovatelských subjektů. O zařazení tohoto filmového dokumentu do programu jednání požádalo vedení společnosti Čistá Želivka,
o.p.s., s cílem získat základní informace o řešení optimálních vztahů
mezi vodárenskými společnostmi a obcemi ve vodárenském povodí.
Přijaté závěry a doporučení:
- Na 3. setkání starostů měst a obcí, které se nacházejí v povodí vodárenské nádrže Švihov, byl potvrzen zájem o partnerskou spolupráci
s novým provozovatelským subjektem Úpravny vody v Hulicích,
přímo založeným akcionáři, tj. vlastníky infrastruktury vodního
zdroje Želivka. K návrhu obsahového zaměření partnerské spolupráce
bude využita pomoc expertů vědecké rady Čistá Želivka, o. p. s.
- Společným úsilím obou partnerů bude realizován Komplexní
program biotechnických opatření pro zajištění trvalé udržitelnosti
vodního zdroje Želivka a hledány finanční prostředky na jeho
podpůrné krytí z národních i ostatních zdrojů. Pro spolufinancování vodoochranných opatření realizovat institut modrého haléře.
Doporučuje se vypracovat úvodní expertní studii Čistá Želivka
v obdobném zaměření, jako bylo uděláno pro vodní nádrž Dalešice
finančně podpořené společností ČEZ.
- Ve spolupráci s Asociací pro vodu České republiky – CzWA realizovat projekt „Čistá Želivka“ zaměřený na snižování zátěže vodárenské nádrže Švihov nutrienty (dusík a fosfor) a splaveninami,
které jsou transportovány z celého krajinného území vodárenského
povodí. V rámci projektu budou vyhodnoceny bodové zdroje
znečištění, což jsou zejména čistírny odpadních vod měst a obcí,
a provedena jejich pasportizace (účinnost čištění). Součástí tohoto
projektového záměru bude též odhad podílů difuzních zdrojů
znečištění ve vybraných hydrologických povodích s předložením
návrhů na jeho sanaci.
Na setkání bylo přítomno celkem 31 účastníků, z toho se zúčastnilo 14 zástupců obcí a měst a krajských samospráv, dále bylo přítomno
pět zástupců státní správy povodí (organizace Povodí Vltavy), tři
zástupci výzkumných organizací a pět zástupců NGO nebo nestátních zájmových organizací. Také se účastnili čtyři zástupci firem
(projektanti a provozovatelé vodárenské infrastruktury).
Ing. Markéta Hrnčírová
vedoucí OS DZ Asociace pro vodu ČR – CzWA
e-mail: marketa.hrncirova@arcnet.cz

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz
Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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AČE SR zve:
22.–24. 10. ODPADOVÉ VODY 2014, Štrbské Pleso.
Info: www.acesr.sk, marta.onderova@stuba.sk
ASIO zve na webináře:
30. 5.
Objekty na stokových sítích - ČS a OK;
27. 6.
Možnosti úspor v restauracích a hotelových
provozech – šedé vody – energie i voda + lapáky
tuků – automat;
25. 7.
Odstranění zápachu, odvodňování kalu;
29. 8.
Sinice, ochrana povrchových vod;
26. 9.
Energie, OZE, šedé vody;
31. 10.
Desinfekce;
28. 11.
Úprava pitných vod;
12. 12.
Nové výrobky a technologie pro rok 2015.
Info: plotenym@asio.cz, tel. 724 768 192, www.asio.cz/cz/
seminare
Asociace pro vodu CzWA zve:
29.–30. 5. ČOV pro objekty v horách. Seminář. Ostravice.
25.–26. 6. Kaly a odpady. Konference. Brno
Info: czwa@czwa.cz
ARDEC zve:
2.–3. 10. Městské vody. Konference. Velké Bílovice.
Info: mestskevody@ardec.cz, tel. 602 805 760
Česká asociace hydrogeologů zve:
XIV. HYDROGEOLOGICKÝ KONGRES. Liberec.
2.–5. 9.
Info: kongres2014.tul.cz, jvdatel@gmail.com
Česká společnost krajinných inženýrů zve:
Šumava. Exkurze;
18. 9.
Suché nádrže. Seminář. Heřmínovy (pořádá ČSKI
14. 10.
ve spolupráci s Pöyry, Povodí Odry, MZe ČR).
Info: Ing. Adam Vokurka, vokurka@fsv.cvut.cz
ČVTVHS zve:
Podzemní voda XI. Seminář. Praha;
9. 10.
Zpráva o vyhodnocení povodně 2013. Seminář;
16. 10.
25.–26. 10. Vodní toky 2014. Hradec Králové;
19. 11.
Extrémní hydrologické jevy v povodích;
Malé vodní nádrže. Seminář. Praha.
18. 12.
Info: Ing. Václav Bečvář, CSc., becvar@csvts.cz, tel. 221
082 386
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Koalice pro řeky zve:
15.–17. 10. Říční krajina. Konference. Brno.
Info: karlik@koaliceproreky.cz, tel. 737 551 108
Povodí Labe, státní podnik a Mezinárodní komise
pro ochranu Labe zvou:
18.–19. 9. Magdeburský seminář o ochraně vod 2014.
Špindlerův Mlýn.
Info: mgs2014@pla.cz
VRV, a. s. zve:
Zprůchodnění migračních překážek ve vodních
9. 10.
tocích. Seminář. Praha.
Info: hladik@vrv.cz
VUT Brno zve na tyto semináře:
Výpočty ve vodárenství – Vodárenská čerpadla
14. 5.
a čerpací stanice;
15. 5.
Vodárenství – Doprava vody III.;
Ztráty vody ve vodovodních sítích.
29. 5.
Info: vodovod.info/kurzy, bilovska.j@fce.vutbr.cz

Keď netečie, aspoň AQUA...
Dovolil som si trochu pozmeniť známe slovenské príslovie vo
vzťahu k blížiacej sa výstave AQUA 2014. Už 20. ročník tejto výstavy,
ktorá je zameraná na všeobecné problémy vodného hospodárstva,
hydroenergetiky a ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí, sa uskutoční v dňoch 10.–12. júna 2014 na
výstavisku Expo Center v Trenčíne.
Každoročne sa teším na AQUA–u. Teším sa preto, že tam zase stretnem veľa známych, zastavím sa na tradičných miestach pre stánky,
ktoré sú už dlhé roky vyárendované pre „vlajkové“ lode slovenského
vodného hospodárstva. Prehodím pár slov so známymi tvárami, porozprávame sa o problémoch, o víziách do budúcnosti, o možnostiach
spolupráce a idem ďalej k ďalším stánkom. Na niektorom stánku vždy
stretnem aj doc. Stanka, teraz sme kolegovia, on predseda (SNK IWA),
ja predseda (AČE SR), on východniar, ja východniar, rozmýšľame,
ako ťahať tie naše lode po vode, aby z toho bol všeobecný úžitok. Na
AQUA–e vidím ako starnem, stretávam tu mojich bývalých študentov,
diplomantov, už sú technológovia, manažéri, riaditelia, už obchodujú,
rokujú, robia biznis... teším sa spolu s nimi, že im to ide.
Každoročne sa teším na AQUA–u, lebo žiadnu inú (tak dobrú)
výstavu v našom fachu na Slovensku nemáme. 20. ročník výstavy znamená, že z AQUA–y už je dáma, vieme čo od nej očakávať.
Konkurenciu na trhu má veľkú, hlavne nemecký šuhaj IFAT a české
švagrinky VOD–KA a ENVI jej dosť konkurujú, ale tá naša sa celkom
drží. Krízu cítiť vo všetkých oblastiach hospodárstva aj vo vode. Boli
roky, keď som za jeden deň nestihol prejsť všetky stánky, porozprávať
čo nové, čo sa postavilo, ako to funguje, čo bude ďalej... Teraz, keď sa

Vodohospodárska výstava AQUA v Trenčíne
Dvadsiaty ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva,
hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky
a rozvoja miest a obcí AQUA sa uskutoční od 10. do 12. júna 2014 na
trenčianskom výstavisku. Toto svojho druhu najväčšie podujatie na
Slovensku organizuje výstavisko EXPO CENTER a. s., Trenčín v spolupráci s Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou. Záštitu nad
výstavou prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR.
Výstava AQUA ponúkne odborným návštevníkom zaujímavý
sprievodný program. Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo

prešlo na dvojročný cyklus, verím, že zase nebudem stíhať za jeden
deň prejsť všetky stánky.
Každoročne sa obávam AQUA–y, lebo neviem, či náš AČE seminár
bude mať dosť návštevníkov, či sadne téma, či dáme dokopy zaujímavých prednášateľov. Hneď po vzniku AČE SR (1998) sme nadviazali
spoluprácu s organizátormi výstavy AQUA a ponúkli sme, že budeme
pravidelne organizovať odborné semináre, ktoré budú zdarma prístupné odbornej aj laickej verejnosti. Vedenie Výstaviska TMM nám
vtedy vyšlo v ústrety a odvtedy sa snažíme priniesť do Trenčína na
AQUA–u vždy nejakú aktuálnu tému o vode. Zo začiatku mali úspech
témy o financovaní vodného hospodárstva, o európskych fondoch,
ale aj o domových ČOV, decentralizovaných systémoch odvádzania
a čistenia odpadových vôd, o membránových technológiách, koreňových čistiarňach a pod. Tento rok sme sa dali na drogy... teda na
drogy a lieky prítomné v odpadových vodách a rôzne problémy s tým
súvisiace. Podarilo sa nám rozbehnúť projekty, v ktorých sledujeme
prítomnosť drog a liekov v odpadových vodách, na základe toho je
možné porovnať spotrebu drog a liekov v jednotlivých mestách nielen
na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete. Zaujali sme s tou témou už
na niekoľkých odborných podujatiach, tak sme si aj špeciálne pre
AQUA–u pripravili prekvapujúce údaje o prítomnosti drog, antibiotík a iných liekov v slovenských vodách a o ich vplyvoch na vodné
organizmy, aktivitu kalov, resp. aj na človeka.
Už sa nebudem každoročne tešiť na AQUA–u, budem sa už dvojročne tešiť na AQUA–u. Veľa aqua–y pretečie dovtedy v slovenských
riekach a kanáloch, ale určite mnoho zaujímavých vecí sa udeje za
ten čas vo vodnom hospodárstve na Slovensku, hádam aj nový Zákon
o vodách. Keď netečie, aspoň AQUA...
Igor Bodík
predseda AČE SR

odborný seminár Voda v rezorte životného prostredia, kde zaznejú
informácie o moderných technikách využívaných pri analýze vôd,
podzemných vodách v geologickom priestore SR a o technologických
procesoch úpravy vôd. Popri informácii o Vodnom diele Gabčíkovo,
zaznejú aj témy o protipovodňovom systéme POVAPSYS, mapách
povodňového ohrozenia a rizika a ďalšie.
Počas druhého dňa výstavy organizuje Slovenský národný komitét
IWA odbornú konferenciu venovanú aktuálnym problémom vodného
hospodárstva ako napríklad Podpora vodárenstva a kanalizácii zo ŠF
v nasledujúcom programovacom období 2014-2020, ale aj Novela
geologického zákona z pohľadu hydrogeológie a vo vzťahu k vodným
zdrojom. Konferencia sa bude zaoberať aj problémami ochrany VZ na
Žitnom ostrove v legislatívnom rámci SR, súčasným stavom a potrebami matematického modelovania a monitoringom vodohospodárskych
sústav a synergiou „vodáreň – obyvateľ“.
Súčasťou sprievodného programu výstavy bude aj odborný seminár
Asociácie čistiarenských expertov SR a Oddelenia environmentálneho
inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava na tému „Liečivá a drogy
v odpadových vodách – normálny stav, alebo hrozba do budúcnosti?“.
Asociácia vodárenských spoločností predstaví mediálnu kampaň
„Nezatvárajme oči“, ktorá je súčasťou projektu pre školy – Voda je
život. Počas výstavy AQUA 2014 sa bude konať stretnutie generálnych
riaditeľov vodárenských spoločností, zasadnutie správnej rady AVS
a rokovanie ekonomickej komisie AVS.
Aj tento rok bude odovzdaná Cena Milana Topoliho za prínos vo
vodnom hospodárstve. Pre vystavujúce firmy pripravili organizátori
súťaže o najlepší exponát „Zlatá AQUA“ a o najhodnotnejšiu expozíciu
výstavy „Modrý akvadukt“. Pre návštevníkov bude atraktívna súťaž
o najlepšieho montéra amatéra, ktorú organizuje Trenčianska vodohospodárska spoločnosť.
Na internetovej stránke výstavy AQUA 2014 už teraz môžete nájsť
viac informácií o firmách, ktoré sa predstavia v dňoch 10. až 12. júna
v Trenčíne. Navštívte stránku www.expocenter.sk, kde nájdete aktuálne informácie a podrobný sprievodný program.
Ivana Ridekyova
e-mail: ridekyova@expocenter.sk
www.expocenter.sk

Spectroquant® MOVE 100
Spolehlivé a správné výsledky přímo v místě odběru vzorku!
Přenosný kolorimetr určený pro měření v terénních podmínkách (odpovídá klasifikaci dle požadavku IP 68).
Přenos výsledků do počítače nebo na tiskárnu pomocí SQ Data Transfer (IR technologie),
archivace dat ve formátu .xls nebo .txt – jako volitelné příslušenství.
Umožňuje využití až 100 naprogramovaných Spectroquant® testů – osvědčených a rychlých
postupů pro analýzu různých druhů vod v laboratoři i v terénu.

Testy Spectroquant®
• ekonomická alternativa klasických hydroanalytických metod
• certifikovaná kvalita a bezpečnost testů opírající se o certifikáty šarží a certifikáty kvality
• snadné provedení stanovení a bezpečná manipulace
• podpora pro zajištění jakosti analytických výsledků
• zajištění likvidace použitých kyvetových testů zdarma: objednáním na www.mecomm.cz
Pro sety a soupravy Mobilní analytiky poskytujeme pokyny – návody pro likvidaci použitých souprav.
Aktualizace Spectroquant® metod z internetu zdarma a rychle.
Verifikační standardy – sada certifikovaných barevných roztoků pro kontrolu a ověření kolorimetru.
Pro získání dalších informací nás můžete kontaktovat na: czchemie@merckgroup.com nebo skchemie@merckgroup.com
Nebo na našich webovských stránkách www.merckmillipore.cz a www.merckmillipore.sk

