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Trojí povzdechnutí
Povzdechnutí první: Nedávno jsem na Novinkách četl o provozovateli jedné chicagské restaurace, který si dal za cíl vybudovat takovou restauraci, kde nevyprodukuje žádný odpad. Prý se mu to i daří
a za dva roky nic nevyhodil, „… protože využívá místní producenty
a hlavně využije vše až do posledního drobku. Křupavé uzené kuřecí
kůžičky využije do jednoho ze svých salátů, z kostí dělá vývar, ze
zbylé zeleniny dělá další den hamburgery a pro vaření nepoužitelný
odpad z jídla poskytuje farmářům jako krmi pro drůbež a hospodářská
zvířata. Výměnou za to od nich dostává vejce a další produkty.“
Tak u nás by mu tohle tedy neprošlo! Nevím, jestli je u nás možné
ve veřejném stravování (nejen v pohostinství, ale třeba i ve školních
jídelnách) používat zeleninu připravenou předchozí den, vím však,
že zbytky jídel nelze použít ke krmení zvířat, ty je třeba zlikvidovat
v kafilerkách nebo v bioplynkách. Cítíte ten rozdíl mezi slovy použít
a zlikvidovat?
Po druhé jsem si povzdechl, když mi pan Zahradník, takto prý
expert ODS na životní prostředí, v tiskové zprávě napsal: „… V minulosti se museli soukromí majitelé zahrad, kteří chtěli porazit strom
o obvodu větším než 80 cm ve výšce 130 cm, obracet se žádostí
o povolení na orgány obce. Tuto situaci změnila Vyhláška o ochraně
dřevin a povolení jejich kácení, která nabyla účinnosti v červenci
2013. Vyhláška umožnila lidem takový strom pokácet, pokud jej mají
na své zahradě… Tato vyhláška je od nabytí platnosti terčem kritiky
a odporu ze strany ekologických organizací, které považují dřeviny
i na soukromých pozemcích za celospolečenské vlastnictví, vyžadující paternalistické zásahy veřejné moci. Ekologické sdružení Arnika
se obrátilo na veřejného ochránce práv a ten doporučil ministrovi
vyhlášku změnit.
ODS považuje soukromé vlastnictví za jeden ze základů občanské
společnosti a právo se svým vlastnictvím nakládat za jedno ze základních občanských práv. Obracím se proto na ministra životního
prostředí Richarda Brabce s naléhavou výzvou, aby se konečně pokusil
vymanit z vlivu ekologických aktivistů a vyhlášku neměnil.“
Ač sám jsem spíše pravicového smýšlení, tak musím nesouhlasit.
Nejen že se kácí hlava nehlava, ale pokud by se to vzalo logikou pana
Zahradníka, tak by stát, lépe řečeno společnost, neměly zasahovat
do toho, co si kdo na svém pozemku postaví, jakým způsobem bude
opečovávat třeba historický objekt, jehož je vlastníkem, co bude vypouštět ze svého komína nebo co bude vylévat a vysypávat na svůj
pozemek. A hlavně: nemyslím si, že by se pan ministr Brabec nechal
ekology ovlivňovat. Myslím si, že to je konečně ministr, který má

Temno nad českou krajinou. Foto Stránský
Možná i vy jste se na svých cestách setkali s vodohospodářskou
či obdobnou zajímavostí. Podělte se o ni s námi! Otištěné fotky
oceníme celoročním předplatným zdarma, nebo honorářem 500 Kč.

vlastní hlavu a chce dodržovat zákony a úmluvy a nehledat českou
kličku, jak povinnosti vočůůů..., tedy obelstít a obejít.
Povzdechnutí třetí není povzdechnutím nejmenším, spíše naopak.
Právě probíhá mistrovství světa v hokeji. Vyrojilo se na silnici plno
vlastenců. A co mi na tom vadí? Že jsme vlastenci jen tehdy, když
jde o nějaký sport. Vyvěsili bychom si praporky na auta, kdyby někdo
z nás dostal třeba Nobelovu cenu? To mě napadlo už před léty: když
profesor Wanner před léty obdržel Dunbarovu cenu (pro připomenutí: také se jí říká nobelovka v čistírenství), tak také polovina národa
koukala na nějaký sport a auta byla ověšena vlaječkami. Ale bohužel,
kvůli panu profesorovi Wannerovi asi nikdo tenkrát vlaječku nevyvěsil. V těchto dnech, kdy probíhá mistrovství světa v hokeji, převzal
profesor Halík Templetonovu cenu (taková nobelovka pro počin na
poli zkoumání a opečování ducha). Zase žádná z těch vlajek však
není na jeho počest.
Ach jo!

Ing. Václav Stránský
PS: Chystám rozhovor s pány ministry zemědělství i životního
prostředí. Proto bych přivítal, pokud byste i vy rozhovor spoluutvářeli
a doporučili mi sami, na co bych se pánů Jurečky a Brabce měl zeptat.
Podněty posílejte na stransky@vodnihospodarstvi.cz. Děkuji.
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Moderní řešení kalového
hospodářství čistíren
odpadních vod
Ondřej Beneš, Pavel Chudoba, Radka Rosenbergová

Abstrakt

Moderní pohled na kalovou koncovku může mít mnoho podob.
Následující článek představuje podobu, která se věnuje zejména
celostnímu hodnocení výstavby a provozu kalové koncovky v rámci
celého komplexu čistírny odpadních vod. Od dob, kdy byla kalová
koncovka navrhována pouze jako nástroj minimalizace objemu
odstraňovaných odpadů, již uplynulo mnoho let, a tak se do popředí
dostává otázka zejména energetické i látkové valorizace kalových
proudů. Mnozí autoři opakovaně prokazují, že odpadní vody přinášejí do čistíren odpadních vod více než dostatečný energetický
potenciál pro energeticky dostatečné zajištění procesu čištění odpadních vod. Ovšem tyto teze jsou aplikovatelné pouze v kontextu za
místně platných požadavků na úroveň čištění odpadních vod i další
místní podmínky. Moderní technologie v každém případě umožňují
ve vhodné kombinaci a po vyhodnocení dopadu na proces čištění
odpadních vod minimalizovat celkový dopad čistíren odpadních
vod na životní prostředí (např. metodou Life Cycle Assessment).
V reálném světě je ovšem nesmysl očekávat, že investor a provozovatel budou vždy a za každou cenu vyhledávat řešení s minimálním
environmentálním dopadem bez vyhodnocení nákladové efektivity.
V zahraničí je proto časté použití LCA pro prvotní volbu základní
procesní varianty, následované hodnocením nákladově nejefektivnějšího konkrétního místního řešení (např. metodou Dynamic Cost
Comparison Calculation). Článek uvádí hodnocení optimálnosti
volby sledu technologických kroků kalové koncovky a jejich napojení na čistírenskou linku.
Klíčová slova
kalové hospodářství – vyhnívání čistírenských kalů – odvodňování
kalů – zahušťování kalů – energetická bilance – odstraňování dusíku
– odstraňování fosforu – termická hydrolýza – hygienizace

1. Úvod

2. Jak správně zvolit dlouhodobé řešení kalové
koncovky – hodnocení environmentálních dopadů
Schopnost posoudit různé varianty řešení vodohospodářské infrastruktury z pohledu dopadu jejich realizace a provozu do životního
prostředí se věnovala již řada autorů [1, 2], a to s užitím rozdílných
metodik, od těch nejjednodušších, mezi které je možné zařadit
např. hodnocení tzv. uhlíkové stopy (Carbon Footprint – CF) nebo
vodní stopy (Water Footprint – WF), až po ty nejkomplexnější, kam
bezesporu patří metodika hodnocení životního cyklu (Life Cycle
Assessment – LCA). Ve skupině Veolia v ČR byla zavedena metodika jak WF, tak i CF [3] ovšem s tím závěrem, že právě metodiky CF
a WF jsou pro variantní srovnávání příliš zjednodušené a ani jedna
z obou metodik neposkytuje dostatečné množství informací pro
komplexní hodnocení variantního řešení. WF a FC tak mohou spíše
být nástrojem interního benchmarkingu společností, kdy umožňují
přepočítávat zdánlivě nesouměřitelné materiálové a energetické
toky do jednoho výkonnostního parametru. Určitou výhodou WF je
i možnost zahrnutí do výpočtu veškerých polutantů, které odchází
do vodního prostředí, což je ovšem u kalového hospodářství pouze
částečný obraz. Přesto skupina Veolia právě i pro níže uváděné ČOV
Marquette nebo ČOV Brusel WF zpracovává (http://www.veoliawaterst.com/sustainability/water-footprint/). Logickým výstupem je tedy
zpracování variantní studie s normalizovaným porovnáním dopadů
do jednotlivých složek životního prostředí (a to jak výstavby, tak
provozu a demolice vodohospodářského zařízení), které umožňuje
metodika LCA. [4] je příkladem využití metodiky pro posouzení
variant rekonstrukce kalové koncovky Ústřední čistírny odpadních
vod Praha (ÚČOV Praha), kde nepříliš překvapivě z pohledu minimalizace normalizovaných dopadů do životního prostředí byla
vítězná varianta zachování stávajícího kalového hospodářství na
Císařském ostrově s následnou intenzifikací termickou hydrolýzou
a s doplněním deamonifikační jednotky řešící navýšení zatížení
vodní linky dusíkem z lyzovaného kalu. Dále je v této variantě
doplněna opakovaná rekuperace tepla z kalových proudů i vzdušniny a cyklus je uzavřen nízkoteplotní sušárnou odvodněných kalů
s interní recirkulací nosného plynu – viz obr. 1 a obr. 2. Při volbě
jednotlivých komponent musí být logicky vzaty v úvahu omezující
podmínky, kterých je v tomto případě opravdu vysoké množství,
a to od maximální výšky staveb přes požadavek na absenci pachové
stopy až například k minimalizaci následného transportu. Při výběru
posuzovaných variant je vždy třeba vzít v potaz i výstupy z existujících studií [5, 6] a soustředit se na posouzení těch variant, které
naplní okrajové podmínky.
Srovnání variantního řešení pomocí LCA na obr. 2 je ovšem v praxi
i tak výrazně zjednodušené a může být využito pouze v případě důkladného posouzení ekonomického.

V záplavě novinek o moderních technologiích z oblasti IT, medicíny
nebo energetiky je zarážející, že něco obdobného neslyšíme ze sektoru
čištění odpadních vod a specificky nakládání s kaly jako vedlejším produktem procesu čištění odpadních vod. Ale je tomu tak opravdu, nebo
spíše veřejnost není dostatečně seznámena
s pokroky, kterých se dosáhlo i v této oblasti
za posledních desetiletí? Je nutné z důvodu
provozní spolehlivosti trvat na „standardním“
řešení, nebo je vhodnější se zamyslet nad
celkovou materiálovou a energetickou bilancí
čistíren odpadních vod před rozhodnutím
o budoucím technickém a technologickém
řešení? Je důležitější celkový dopad výstavby
a provozu čistírny odpadních vod do životního
prostředí, nebo často nesmyslné požadavky
na nadbytečné čištění odpadních vod, nebo
úpravy odpadů, které do procesu čištění vstupují? Má větší váhu schopnost energetické
soběstačnosti nebo kvalita čištění odpadních
vod? Můžeme se spolehnout na údaje, které
poskytují projektanti a dodavatelé technologických celků? Dokážeme v budoucnosti přesvědčit zákonodárce o tom, že uvolnění cesty
„end of waste“ pro čistírenské kaly je jedinou
rozumnou cestou pro jejich následující využití? Následující text nemůže v žádném případě
komplexně odpovědět na všechny tyto otázky,
ovšem na základě reálných dat a zkušeností
se pokusí alespoň nastínit některá dostupná Obr. 1. Varianta 2–3 rekonstrukce trvalého řešení kalové koncovky ÚČOV Praha s termofilní
řešení. Článek volně navazuje na [11].
stabilizací doplněnou o kontinuální termickou lyzaci a nízkoteplotní sušení kalu
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odpadového hospodářství [9] vnášejí do v současnosti relativních jistot
nejistoty. Zejména z pohledu vzniku třetí účelové složky poplatku
nebo preference integrovaných systémů nakládání s komunálním
odpadem a předpokladem vzniku velkokapacitních zařízení, která
budou určena v rámci konkrétních regionů jako „povinná“. To může
v důsledku vést k situaci obdobné situaci v Německu či Švédsku, které
jsou právě z důvodu podpory a realizace tohoto systému nyní čistými
dovozci každoročně více než 1 000 000 tun odpadů.
Při vlastním posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů
zatím vždy musí mít přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu
lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Právě tento požadavek zdůrazňuje nutnost výběru varianty kalové koncovky tak,
aby vznikající odpady byly maximálně využívány. A to navíc tak,
že jejich užití bude širší a bezproblémové jak energeticky, tak i případně surovinově jako například hnojivo. Příkladem může být ČOV
Milwauekee [10], kde je veškerá produkce sušeného granulovaného
kalu vyprodána do zemědělství s ročním předstihem.

5. Možnosti lyzace kalů
Obr. 2. Přehled normalizovaných výsledků indikátorů všech hodnocených kategorií dopadu (negativní hodnoty zlepšují současný stav)

3. Jak správně zvolit dlouhodobé řešení kalové
koncovky – ekonomická analýza

Cest optimalizace kalové koncovky je celá řada [11] a jsou již do
různé míry v ČR implementovány (mechanická lyzace, zahušťování
a míchání kalů, externí substráty, termofilní vyhnívání…). Zatím
novou technologií do určité míry zůstává termická lyzace kalu [12].
Dosud je nejčastěji využívanou technologií v ČR na ČOV se zahuštěním kalů systém mechanické dezintegrace kalů systémem Lysatec
(www.centrivit.cz). Vlastní výhody a nevýhody aplikace tohoto
systému jsou rozsáhle diskutovány v [13, 14], ovšem v obecné rovině
je možné konstatovat, že v případě, že ČOV je již vybavena zahušťovacími odstředivkami, tak je možné dle konkrétních podmínek
dosáhnout vyšší energetické soběstačnosti doplněním mechanické
lyzace na odstředivky. Celosvětově je ale zřetelný trend u velkých
čistíren odpadních vod k hlubší dezintegrací kalů termickou lyzací
(např. kontinuální systém ExelysTM www.veoliawaterst.com/exelys),
které kromě zvýšení produkce bioplynu garantují i 100% hygienizaci
zpracovávaných kalů. Mezi další výhody patří zvýšení účinnosti odstranění organických látek oproti klasickému vyhnívání, možnost recyklace horké páry, optimalizace objemu vyhnívacích nádrží (redukce
potřebného objemu nádrží a redukce čerpání kalu), absence nutnosti
ohřevu VN – ohřev zajišťuje termální hydrolýza, nižší objem stabilizovaného kalu a jeho hygienické zabezpečení, vyšší odvodnitelnost
stabilizovaného kalu (až o 30 %) a vyšší produkce bioplynu vedoucí

Právě kombinace environmentálního a ekonomického přístupu se
ukazuje jako optimální, a to jak z pohledu vlastníka, tak i provozovatele. Vlastní posouzení ekonomicky optimální varianty je možné
provést řadou normalizovaných metodik [7], které umožňují pro
výkonově souměřitelné varianty po konverzi jednotlivých nákladů do
ekvivalentních jednotek srovnávat varianty v součtu diskontovaných
celkových nákladů, a to v horizontu životnosti i v dlouhodobější zvolené časové ose. Zjednodušení zavádí někteří autoři [8] doporučením
variantní analýzu provádět zjednodušeným přístupem čisté současné
hodnoty s využitím stálých cen. Na příkladě uvedeném v tabulce 1 je
možné demonstrovat, jakou roli hraje při volbě jedné části kalové koncovky vyhodnocovaný interval a jak se promítá položka teoretického
odpisu zařízení do celkových nákladů (TOTEX = provozní náklady +
odpis investičních nákladů). Zcela záměrně je zde teoretická životnost
zařízení nahrazena hodnocením celkové nákladovosti pro demonstrování rozdílů – ovšem v praxi by bylo nutné kalkulaci upravit na
jeden vyhodnocovaný interval, odpovídající
nejmenšímu společnému násobku životnosti
Tab. 1. Ekonomické zhodnocení variantního řešení odvodňování kalů
celků. Tento výpočet může být komplikovaný
současnou existencí řady technologických
Položka
pásový lis
odstředivka šnekový lis
celků v jedné variantě s rozdílnou životností;
Pořizovací náklady stroje
1 000 000
1 500 000
3 000 000
v takovém případě je prováděn přepočet na
standardní vyhodnocovací období životnosti
Instalovaný příkon kW
3,3
19,5
2,7
stavby.

4. Jak správně zvolit dlouhodobé
řešení kalové koncovky –
legislativní podmínky
Není žádným tajemstvím, že legislativa
v oblasti odpadů a specificky kalů není
v ČR přehledná a jednoznačná. Obecně se
nakládání s čistírenskými kaly řídí především zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
a jednotlivé metody nakládání s kaly jsou
ošetřeny různými právními předpisy, bohužel
v mnoha případech ne zcela jednoznačnými
a někdy i protichůdnými. Z hlediska zákona
o odpadech je důležitá zejména povinnost
producenta odpadu zajistit přednostní využití
odpadů před jejich odstraněním. Na prvním
místě jsou recyklační technologie využití kalu
(pokud to lze s ohledem na rizikové prvky),
dále pak spalování kalu s využitím energie
a nakonec spalování bez využití energie.
Splnění této povinnosti se nevyžaduje, pokud
v daném čase a místě neexistují technické
nebo ekonomické předpoklady pro její splnění
a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství podle jiné části tohoto
zákona. Ovšem teze připravovaného Plánu

2

Počet provozních hodin

Celková spotřeba el. energie(kWh/rok)
Náklady na el. energii
Specifická spotřeba flokulantu
Roční spotřeba flokulantu
Náklady na flokulant
Výstupní sušina
Objem kalu k likvidaci
Náklady na likvidaci kalu
Spotřeba vody
Náklady na vodu
Obsluha (hod. ročně)

kalolis
1 250 000
10

8 400

8 400

8 400

8 400

27 720

163 800

22 680

84 000

110 880

655 200

90 720

336 000

7

9

9

3

17 158

24 437

24 437

7 279

1 372 648

1 954 984

1 954 984

582 336

20

26

24

28

12 700

9 889

10 832

9 285

7 937 569

6 180 374

6 770 085

5 802 930

36 500

5 000

5 000

36 500

547 500

75 000

75 000

547 500

365

109,5

109,5

1095

Náklady na obsluhu

54 750

16 425

16 425

164 250

Náklady na údržbu

75 000

500 000

25 000

200 000

Celkové provozní náklady

10 098 347

9 381 983

8 932 213

7 633 015

Náklady na 3 roky provozu vč. investice

31 295 041

29 645 948

29 796 640

24 149 046

Náklady na 4 roky provozu vč. investice

41 393 388

39 027 931

38 728 854

31 782 061

Náklady na 5 let provozu vč. investice

51 491 734

48 409 914

47 661 067

39 415 076
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k vyšší energetické soběstačnosti. Ovšem jako
u každé jiné technologie, jsou zde i nevýhody,
kam patří zejména výše diskutované vyšší
uvolňování CHSK, P-PO4 a Norg/N-NH4 do
fugátu a možnost tvorby struvitu s vyšším
zatížením biologické linky a v neposlední
řadě vyšší spotřeba flokulantu (až o 20 %).
V tabulce 2 je uveden příklad realizace pro
konkrétní ČOV, některé reference jsou uvedeny v tabulce 3.
Další optimalizací diskutovaného procesu
může být i zvýšení účinnosti primární separace kalů z odpadních vod s jejich přímým
transferem do vyhnívacích nádrží tak, aby
došlo v procesu čištění k minimálnímu přesunu uhlíkatého znečištění do formy plynného
oxidu uhličitého.

6. Řešení negativních následků
intenzifikace anaerobní stabilizace

Tab. 2. Vyhodnocení dopadu realizace termální hydrolýzy na konkrétní ČOV
ČOV 300 000 EO

Produkce bioplynu,
produkce el. energie

Produkce kalu
Sušina kalu

Odstranění patogenních
zárodků

Klasická anaerobní
stabilizace

1 430 000 Nm3/r
3 900 MWh/r

18 800 t/r
25 %

Neúplné

EXELYS DLD

1 850 000 Nm3/r
5 100 MWh/r

12 800 t/r
35 %

Úplné

Tab. 3. Reference technologie ExelysTM
Parametr

ČOV Carre de Réunion
(Francie)

ČOV Lille Marquette (Francie)

Kapacita (EO)

330 000

620 000

Složení zpracovávaného kalu

51 % PK (primární kal)
46 % PAK (přeb. akt. kal)
3 % tuky
8 300 t sušiny/rok
22,6 t sušiny/d

55 % PK
52 % PAK z MBBR
3 % tuky
22 000 t sušiny/rok
60,25 t sušiny/d

Návrhová kapacita

Jak již bylo výše uvedeno, existuje řada vaPrůměrná kapacita
5 180 t sušiny/rok
15 235 t sušiny/rok
riant optimalizace a intenzifikace kalové kon14,2 t sušiny/d
41,8 t sušiny/d
covky – ať už je to termická nebo mechanická
předúprava kalu, intenzivnější zahušťování
Konfigurace
2x LD (lyzace – vyhnívání)
4x DLD (vyhnívání – lyzace –
vyhnívání)
kalu a míchání vyhnívacích nádrží, přechod
na termofilní způsob vyhnívání nebo spoluUvedení do provozu
2015
2014
vyhnívání bioodpadů. Kromě požadovaných
pozitivních aspektů (stabilizace kalu, snížení
jeho množství, transformace organických
je i tvorba struvitu, ke které dochází na řadě ČOV s dostatečným přísulátek z kalu do bioplynu, energetické využití bioplynu kogenerací)
nem organického substrátu a anaerobními zónami, kde je fosfor vázán
doprovázejí anaerobní stabilizaci bohužel i nežádoucí jevy, mezi něž
do kalu v podobě granulí PP, které se při lyzaci (ať už mechanické nebo
patří zejména recyklace dusíku ve vratných tocích (fugát, kalová voda),
tepelné) uvolňují v rozpustné formě. Vznikající proud filtrátu či fugátu
která způsobuje navýšení celkového zatížení dusíkem na nátoku do
z odvodnění poskytuje obrovský prostor pro znovuvyužití solubilizoČOV o 10 až 20 % [15]. V případě, že by dodatečně uvolněný dusík
vaného fosforu pro výrobu hnojiv tak, jak to dělá společnost Veolia na
(a to jak amoniakální, tak i organický, který je následně v procesu
řadě ČOV v Německu (Berlín) vlastním řešením nebo ve Francii na
amonifikován a teprve poté oxidován) měl být následně plně nitrifikoČOV Marquette ve spolupráci se společností Ostara. K dispozici je ale
ván, je pro konkrétní ČOV možné dopočítat nákladovost procesu plné
celá škála řešení a mezi nejvhodnější patří logicky ta, která umožňují
oxidace velmi přesně. V případě ÚČOV Praha se jedná při průměrném
s minimálními materiálovými náklady odstraňovat maximálně reaktivní
zatížení NC ve fugátu 1 400 t/r a pro oxidaci nutném množství O2 ve
rozpuštěný fosfor. V případě transformace fosforu do hnojiv je nutné pro
výši 6 672 t/r o spotřebu elektrické energie cca 6 GWh/r, což je 14 %
kategorizaci výrobku zachovávat maximálně jeho složení, což je logicky
celkové spotřeby na čištění odpadních vod. V řadě případů je uvolna ČOV relativně velký problém. Proto je vhodné volit transformaci do
ňovaný amoniakální dusík využíván pro stabilizaci nitrifikačního
látek, které vypadávají v perfektní čistotě (nejčastěji struvit).
procesu v regeneračních zónách, což ovšem zůstává specialitou České
republiky a možná i Ruska [8]. Vždy je ale nutné mít na vědomí, že
7. Spojování technologických celků a bioplynového
jakékoliv zvýšení zatížení ČOV v ukazateli NC/N-NH4 je jednoznačně
hospodářství
zátěží a zcela negativním jevem. Výše uvedené řešení s využitím regenerační zóny pro oxidaci je možné vhodně zaměnit za řešení, kdy dusík
V případě otevřeného zadání pro projekt intenzifikace vodní i kav proudu fugátu/kalové vody není pouze oxidován, ale je odstraňován.
lové linky je možné postupovat integrací jednotlivých navržených
Ideálním řešením je využití nosičových deamonifikačních technologií,
řešení. Na příkladě ČOV Marquette ve Francii [18] (viz obr. 3) je možné
kdy již v roce 2010 tak byla na ČOV Litoměřice [16] ověřena pozitivně
ilustrovat, že právě integrace jednotlivých kroků kalové koncovky
selektivní nitrifikace kalové vody na systému AnoxKaldnes. Mimo
může ve výsledku umožnit zároveň dosažení energetické soběstačnosti
pozornost ovšem nesmí zůstat uvažované investiční náklady na
při plnění těch nejpřísnějších požadavků na čištění odpadních vod.
dané řešení, které nyní představují cca 80 tis. Kč na nitrifikaci 1 kg
Ovšem ne všechny mezinárodní zkušenosti s integrovanými řeN-NH4/d a provozní náklady kolem 50 Kč/kg nitrifikované N-NH4.
šeními kalové koncovky jsou pouze pozitivní. Tak například projekt
Dalším a procesně výhodnějším řešením je aplikace selektivního
kalové koncovky centrální ČOV Brusel počítal od samého začátku
procesu deamonifikace koncentrovaných vod s vysokým obsahem
s integrací technologie mokré oxidace přímo do kalové linky. Ovšem
nitrifikovaného dusíku, např. technologií Sharon/Anammox. Opět
provozní problémy spojené s vysokým obsahem písku ve vstupních
velmi úspěšně skončilo provozní ověření technologie ANITATMMox
kalech oddálily úspěšný start provozu kalové linky o několik let! Proto
využívající technologii AnoxKaldnes na ÚČOV Praha v roce 2012 [17],
je zapotřebí vždy realizovat konkrétní ověření aplikace dané metody
které prokázalo přes významnou rozkolísanost
zatížení reaktoru schopnost odstraňovat bez
problémů 70 % N-NH4 se spotřebou kyslíku
kolem 1,45 kWh/kg odstraněného NC. Oproti
tomu aplikace selektivní deamonifikace DEMON na ČOV Budapešť Csepel určitě není
učebnicovou ukázkou efektivity zvoleného
řešení, neboť oproti předpokladu projektanta
nebylo doposud zdaleka dosaženo požadované
úrovně deamonifikace.
Dalším negativním aspektem intenzifikace
je i resolubilizace fosforu vázaného v kalu
právě do toku fugátu/kalové vody, kterou je
často nutné řešit zvýšenou dávkou železitých
koagulantů pro zajištění shody s limity na vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Velkým rizikem, které s resolubilizací souvisí, Obr. 3. Stav ČOV Marquette před a po rekonstrukci
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v místních podmínkách, tak jak tomu je např. i v případě ÚČOV Praha,
kde nyní probíhá dlouhodobé ověřování technologie termální lyzace
na Vysoké škole chemicko-technologické.
Popelkou z pohledu projektů kalových linek ale často zůstává část
plynového hospodářství, která je často řešena relativně povrchně, a to
zejména z pohledu možného přizpůsobení volatilitě časové potřeby
využití bioplynu (malá zásobní kapacita), tak i z pohledu úpravy
vznikajícího bioplynu pro možnost dalšího využití. Někteří autoři
[19] se již věnovali dostupným technologiím k čištění bioplynu na
biometan a hodnotili i ekonomiku a legislativní prostředí, které tento
krok již v ČR bez problémů umožňuje. Na druhou stranu ekonomická
efektivity pro tento způsob úpravy vznikajícího bioplynu je zatím
velmi nízká a bez dotační podpory nemůže konkurovat stávajícímu
preferovanému způsobu využití bioplynu/biometanu v kotlích a kogeneračních jednotkách.

[14]
[15]
[16]

[17]

8. Závěry
Souhrnem tohoto článku může být konstatování, že kalová koncovka by neměla nikdy být projektována a vyhodnocována samostatně,
ale vždy ve vazbě na celek ČOV. Řada dostupných metod posouzení
variant nám dává do ruky souměřitelné výsledky, které je zapotřebí
pečlivě analyzovat z pohledu získání optimálního řešení, které přinese
„value for the money“. Ovšem realizovat pouze dílčí opatření, a to bez
vyhodnocení všech dopadů jak do kalového hospodářství, tak i do
vodní linky, může být velmi ošemetné, nemluvě o tom, že v takovém
případě je vyhodnotitelnost opatření opravdu minimální. Často je také
dobré zvážit, zda snaha o energetickou optimalizace není již rizikem
pro zajištění trvale udržitelného stavu ČOV ve vztahu k limitům na
vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

[18]

[19]
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A modern approach to sludge management technology in
wastewater treatment plants (Beneš, O.; Rosenbergová, R.;
Chudoba, P.)
Abstract

The modern design and operation of the sludge treatment line
at wastewater treatment plants can be approached in different
ways. The following article presents a variant that pays particular
attention to the comprehensive assessment of the construction and
operation of a sewage line in wastewater treatment plant.
Many years have passed since the time when the sludge line was
designed only with a purpose to minimise the volume of the sludge
in the waste water. The economic and environmental pressures in
the present time have brought to the forefront the question of possible valorisation of the energetic potential of sludge right on-site at
the wastewater treatment plant.
Many authors have repeatedly demonstrated that the energy
potential of wastewater treated in a plant is sufficient for the wastewater treatment process. However, these theories are applicable only
in the context of local technical conditions and legal requirements.
Life Cycle Assessment is one of the modern methods used to
evaluate the impact of the wastewater treatment process on the
environment.
In real life the investor and the operator try to find a cost-effective
solution with minimal environmental impact. Abroad, LCA is therefore often used just for the initial selection of basic alternatives.
The evaluation of cost-effectiveness in specific local conditions is
performed by economical analysis such as Dynamic Cost Comparison Calculation.
This article summarises the practical experience gathered from
various large wastewater treatment plants, where considerations
were given to the most appropriate sludge management technology.
Key words
sludge treatment – sludge digestion – thermal hydrolysis – sludge
dewatering – sludge thickening – energy balance – nitrogen removal
– phosphorus removal – thermal hydrolysis – hygiene

vh 6/2014

Energetický potenciál
odpadních vod a jeho
využití v budoucnosti
Marek Holba, Stanislav Piňos, Ondřej Škorvan, Karel Plotěný

Abstrakt

Vzrůstající ceny energií vedou nutně k optimalizaci využívání
dostupné energie a k hledání alternativních zdrojů. Tento trend
můžeme pozorovat ve všech odvětvích průmyslu a výjimkou není ani
vodní hospodářství. Ve světě už došlo ke změně postoje a na odpadní
vodu se pohlíží ne jako na odpad, ale jako na surovinu, protože odpadní voda obsahuje organické látky, tepelnou a kinetickou energii.
Z hlediska energií nejsou čistírny odpadních vod v současné
době provozovány v optimálním režimu. Proto byly stanoveny čtyři
hlavní oblasti, kde mohou být nalezeny úspory: (a) optimalizace
přístrojového vybavení a technologických postupů na čistírně, (b)
recyklace energie, (c) získávání energie z biomasy, (d) využití obnovitelné energie.
Aplikace těchto čtyř oblastí do komplexního zacházení s odpadními vodami představovaného vizemi tzv. Cities of Future (města
budoucnosti) zcela mění pohled jak na odvádění vod, tak i na
technologii samotných čistíren odpadních vod, kdy je na čistírny
odpadních vod pohlíženo jako na zdroje potenciálně využitelných
surovin. Obdobně revoluční pohled na funkci ČOV z energetického
hlediska je prezentován i v plánech tzv. Smart Grid (chytrých sítí),
kde je ČOV přisuzována role akumulátoru elektrické energie.
Náš příspěvek představuje detailně všechny čtyři hlavní oblasti
úspor, včetně jejich možností a aplikací v praxi, a vkládá je do
kontextu vizionářských studií tzv. měst budoucnosti a chytrých sítí.
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1. Úvod

Někdy je také možné se v souvislosti s úvahami o energii setkat s pojmem „udržitelný rozvoj“ (filozofie City of future) a s akronymem NEW
– nový přístup k energii (E), recyklaci vody (W) a recyklaci nutrientů
(N) – i v oblasti sanitačních systémů. Primárními funkcemi sanitačních
systémů charakterizovanými pojmem „udržitelný rozvoj“ jsou ochrana
zdraví, recyklace vody, živin a energie a zabránění snižování kvality
životního prostředí. Řešení ekologické sanitace (odpadních vod) by
tedy logicky mělo zahrnovat přinejmenším tyto funkce (obr. 3). Charakteristické pro tento směr je také to, že odpadní voda, živiny i energie
by měly být řešeny co nejblíže místu, kde ke znečištění vody došlo
a nepřenášet problém jinam, protože tím se do hledání optimálního
řešení vnáší ještě další nové prvky, které rozhodování o nejvhodnějším
řešení čištění odpadních vod mohou v budoucnu přenést mimo prostor
čistírny odpadních vod. Provokující, kacířskou otázkou pak je, zda je
vždy potřebné vodu čistit a zda by se minimálně část vody nedala použít
jen jako předčištěná, např. na závlahu, a tím snížit náklady na čištění.
Zásady udržitelného rozvoje platí zdánlivě jen pro rodinné domy,
skupiny rodinných domů, vesnické a horské oblasti. Využít je však lze
také v městské zástavbě, i když tam se často z důvodů ekonomických
a urbanistických řeší problematika centrálně. Někdy ale může být skutečným důvodem pro centrální řešení i síla společností zabezpečujících
provoz kanalizace, podpořená dotační politikou státu. Na druhou stranu
je nutno říci, že u větších měst centrální řešení skýtají větší možnosti
pro využití energie a nutrientů, případně i recyklace části vod. Další
možnosti se pak nabízejí v komplexním přístupu k odpadům jako
celku – sloučením likvidace odpadů a čištění odpadních vod. Bohužel
také v tomto případě na sebe zatím narážejí často neslučitelné zájmy
různých podnikatelských subjektů, případně i nedokonalá legislativa.
Efektivní a ekonomický systém čištění odpadních vod by měl být
proto v kontextu energetických úspor a udržitelného rozvoje založen
na těchto hlavních cílech [9]:
a) volba vhodného systému odkanalizování (centrál x decentrál) pro
danou lokalitu,
b) volba vhodného typu technologie (technologie s nejmenšími
nároky na energii),
c) minimalizace množství energie potřebné na čištění vod optimálním řízením,
d) výměna přístrojového vybavení za energeticky úspornější,
e) volba vhodného předčištění,
f) zajištění energeticky soběstačného čištění odpadních vod,
g) produkce energie z kalů,
h) recyklace energie,
i) využití další energie z obnovitelných zdrojů,
j) využití energeticky méně náročných technologií,
k) ochrana recipientu a životního prostředí,
l) snižování odtokových koncentrací polutantů,
m) zvyšování kvality kalů aplikovaných na půdu,
n) minimalizace množství vznikajících odpadů a ukládání na skládky,
o) odstraňování mikropolutantů,
p) snižování celkové stopy zařízení (carbon footprint, zápach, zastavěná plocha apod.),
q) čištění vzduchu, zachytávání aerosolů,
r) využívání vznikajícího CO2,

Snížení provozních nákladů se v současné době stává další
prioritou, vedle kvality čištěných vod, pro provozovatele vodohospodářských a čistírenských infrastruktur. Pokles růstu ekonomiky
a vzrůstající cena energie jsou hlavními faktory vedoucími k tlaku na
energetickou optimalizaci v našem oboru.
Lidé už pomalu berou na vědomí, že v zemích s nedostatkem
vody je trend vyčištěnou odpadní vodu recyklovat a že tento trend
se pomalu směrem z jihu na sever šíří Evropou. Zatím se ovšem považuje za převratné recyklovat teplo (energii) z vody a to, že bychom
měli zvažovat využití vody a energie v místě co nejbližším vzniku.
Tento koncept je detailně rozpracován v tzv.
„městech budoucnosti“ (z anglického Cities
of Future) [1] (obr. 1) a zahrnuje vyjma optimalizace nakládání s energií i s tím spojené
nádoby, např. recyklaci vyčištěné odpadní
vody nebo recyklaci nutrientů. Obdobně
revoluční pohled na funkci ČOV z hlediska
energetického je prezentován i v plánech tzv.
Smart Grid (chytrých sítí), kde je ČOV přisuzována role akumulátoru elektrické energie.
Ideální by z tohoto pohledu bylo, kdyby
energetické výdaje na ČOV   směřovaly do
období přebytku energie, a naopak produkce
energie na ČOV by zase byla v době špiček.
Vyrobený bioplyn by přitom byl jedním
z akumulačních prvků – obr. 2. K tomu, aby
takovéto projekty fungovaly, je třeba dotáhnout do konce i stránku ekonomickou tak, aby
výrobci byli motivováni přizpůsobit takovým
požadavkům i zařízení ČOV. Tedy investovat
s cílem vydělávat na dodávkách v období
špiček a šetřit na přesunu procesů do období
Obr. 1. Schéma odvádění odpadních vod „Cities of Future“ [1]
přebytku elektrické energie.
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s) výběr technologie s menšími požadavky na zastavěnou plochu,
t) umožnění recyklace energie, nutrientů, vody,
u) recyklace makronutrientů (hlavně fosforu),
v) znovuvyužívání vody,
w) využívání dostupné energie nesené vodou.
Postup uplatňování by měl začít od úvah nad celkovým řešením
a teprve pak řešit detaily podle toho, co je racionálně realizovatelné.
V řadě případů může být ekonomičnost optimalizace spojena až např.
s celkovou rekonstrukcí ČOV nebo s výměnou některých opotřebovaných zařízení.

2. Energetický pohled na samotnou ČOV
Dá se prokázat, že v komunálních vodách je až 9x více energie [5],
než je jí potřeba k jejich vyčištění – v podstatě by tedy teoreticky ČOV
měla energii spíše produkovat než spotřebovávat. A tak je otázkou,
co s tím můžeme dělat?
Do budoucna se na energii na ČOV můžeme dívat dvěma pohledy,
radikálním (revolučním) a evolučním, respektujícím současný stav,
technické a ekonomické možnosti společnosti. Revoluční pohled by
na současné ČOV nenechal kámen na kameni, neboť základní proces,
aerobní biologické čištění, je z hlediska energetického největší problém. S pomocí vkládané energie, především
aerace, v podstatě znehodnocujeme energii ve
vodě obsaženou – organické látky.

Obr. 2. Schéma zapojení procesů čištění odpadních vod do systému
„Smart Grid“ [6]

2.1 Revoluční pohled

Z pohledu energetické úspornosti by se
teoreticky měly v budoucnu upřednostnit
anaerobní procesy, neboť spotřebovávají
minimum energie a naopak produkují bioplyn. Tím, jak se bude zlepšovat schopnost
pracovat s tepelnou energií, případně dalšími
novými procesy (různé anaerobní procesy,
deamonifikace), význam anaerobie poroste.
V současné době však některé technologické
uzly nejsou ještě dostatečně provozně ověřeny – avšak teorie, návrhy a poloprovozy
avizující změny již existují a stále jich přibývá – viz obr. 4.

2.2 Evoluční pohled

Většina čistíren odpadních vod byla
navržena především za účelem maximální
účinnosti čištění a provozní náklady nebyly
při návrzích čistíren příliš zohledňovány. Je
dokonce znám případ v ČR, kdy po rekonstrukci ČOV, díky změně technologie realizované v roce 2011, stoupla spotřeba elektrické
energie z asi 1 kWh/m3 vyčištěné vody na více
než 2 kWh/m3 [15].
Evoluční pohled vychází z dnešní skutečnosti (zařízení a technologií) a technických
možností a říká, že současným cílem by měla
být alespoň minimalizace spotřeby, případně
i energetická soběstačnost. To by samo o sobě
představovalo nemalé snížení provozních nákladů. Spotřeba energie na větších čistírnách
totiž tvoří cca 15–30 % nákladů, na menších
čistírnách je to 30–40 % [2]. Proto je potřebné provést na čistírně bilanci energetických
vstupů a výstupů, což může v praxi znamenat
schéma znázorněné na obr. 5.
Na čistírnách dochází k mnoha procesům
vzájemné konverze mezi jednotlivými typy
energií, a to jak při jejich tvorbě, tak při jejich
spotřebě. Potenciál energetických úspor na
čistírnách lze definovat následujícími způsoby:
• optimalizace přístrojového vybavení a technologických postupů na čistírně,
• recyklace energie,
• získávání energie z biomasy,
• využití obnovitelné energie.

Obr. 3. Schéma odvádění odpadních vod – část sanitace podle “Cities of Future“ [1]

Obr. 4. Příklad schématu procesů integrovaného využití kalů a odpadů (PIVKO) [1]

3. Optimalizace přístrojového vybavení
a technologických postupů na čistírně
Optimalizace přístrojového vybavení zpravidla vyžaduje provedení
energetického auditu na čistírně. V mnoha provozech je měřena spo-
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třeba elektrické energie, nicméně s daty se nepracuje a shromažďují
se pouze proto, aby byla. Data a jejich vyhodnocení jsou nesmírně
důležité pro kontrolu systému (spotřeba elektrické energie) a v předcházení mnoha havárií (např.: pokud vidíme zvýšenou spotřebu, je
něco v nepořádku a můžeme hledat příčinu). Obvykle je třeba provést,
jako reakci na audit, některé následujících z kroků [4]:
• optimalizaci čerpání odpadních vod,
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Obr. 5. Potenciál energetických úspor pro vyvážené nakládání s energií [19]

• zajistit dostatečné stáří kalu v aktivaci, ale nikoli zbytečně vysoké
– nižší výtěžnost bioplynu,
• optimalizovat dodávky vzduchu do biologické linky (ruční nebo
konstantní řízení dodávky vzduchu u větších ČOV bude nahrazováno přímým nebo nepřímým řízením dle N-NH4 nebo komplexními
systémy v kombinací s N-NOx nebo systémy s dopřednou predikcí
a následnou zpětnou vazbou),
• zajistit oddělené zpracování přebytečného kalu – menší problémy
se zahušťováním kalů a lepší funkce usazovací nádrže, optimalizace
zahušťování přebytečného kalu,
• zvýšit množství primárního kalu (při dostatečné denitrifikaci) –
vyšší výtěžnost bioplynu versus zhodnocení nákladů na chemikálie
– optimalizace dle měření NL,
• zajistit dobrou odvodnitelnost a kvalitu vyhnilého kalu (optimalizace odvodnění a účinnosti digesce).
Mimo výše zmíněné se jeví slibné některé novátorské technologie,
příkladem je třeba deamonifikace prostřednictvím anaerobní oxidace
amoniaku, např. tzv. proces Anammox [17]. Proces je založen na nitritaci amoniaku a následném využití dusitanového dusíku na anaerobní
oxidaci amoniaku na plynný dusík. Proces potřebuje zhruba 25 %
kyslíku v porovnání s klasickým biologickým odstraňováním dusíku
prostřednictvím nitrifikace a denitrifikace a zároveň jeho účinnost
není závislá na přítomnosti organického uhlíku. Technologická uspořádání procesu jsou buď jednostupňová (DEMON, OLAND [18]), nebo
dvoustupňová (SHARON).
Pravidelné provádění energetického auditu, benchmarkingu čistíren
a navržení „energetických BATů“ jsou základní kroky, které by měly
vést k energetickým úsporám vyplývajícím z optimalizace přístrojového vybavení na čistírnách odpadních vod. Byla provedena důkladná
studie na evropských čistírnách, která prokázala, že bez výrazných
investičních nákladů lze uspořit 10–15 % celkových nákladů na
energii tímto způsobem [2]. Celkově lze říci, že v průměru lze dosáhnout úspor okolo 20 % oproti stávajícímu stavu, přirozeně s vyššími
úsporami u větších čistíren.

3.1 Audity a benchmarking

Pravidelné provádění energetického auditu, benchmarkingu čistíren a navržení „energetických BATů“ jsou základní kroky, které
by měly vést k energetickým úsporám vyplývajícím z optimalizace
přístrojového vybavení na čistírnách odpadních vod. Ukazuje se
však, že srovnávání energetické náročnosti celých ČOV není vždy
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Obr. 6. Management hospodaření s energií podle ISO 5001 [6]

ten nejefektivnější proces. Doporučuje se proto spíše srovnávat mezi
sebou jednotlivé procesy, např. aeraci, zpracování kalů atd. Dále se
doporučuje (viz ISO 5001, obr. 6) provést při návrhu každé změny
uspořádání ČOV nebo výměně aparátů zhodnocení vlivu na energetickou náročnost. Tím by se do budoucna zamezilo nevědomému
zvýšení provozních nákladů.

3.2 Zobecnění některých opatření do zásad pro navrhování

Pokud chceme zohlednit energetické hledisko, je třeba si v první
řadě uvědomit, v jaké formě se energie ve vodě nachází:
• jako organické látky, které v aerobním prostředí reagují za vzniku
tepelné energie,
• jako tepelná energie (samotná teplota odpaní vody),
• jako hydrostatická nebo hydrodynamická energie.
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Nicméně je třeba podotknout, že smysluplná a účinná recyklace
Z tohoto pohledu by tedy měly být upřednostněny postupy, kdy se
tepla nemůže být provedena ve všech případech. Podle Lorenze [10]
co nejvíce organických látek využije na výrobu tepelné nebo elektrické
musí být splněny následující předpoklady:
energie (management organických látek), a postupy, při nichž je mi• minimální bezdeštný přítok 15 l/s (tj. aplikovatelné cca od 5 000–
nimální spotřeba elektrické energie, a uspořádání, kdy se co nejméně
–10 000 EO),
energie spotřebuje na dopravu vody a kalu.
• tepelný potenciál v přitékající odpadní vodě (průměrná teplota
3.2.1 Hospodaření s organickými látkami
v zimě by neměla poklesnout pod 10 °C),
Separace organických látek. S ohledem na výše uvedené by na
• přítomnost spotřebitelů tepla poblíž odběrových míst,
významu měly získat technologie umožňující zachycení co nejmen• konkurenční zdroje energie, např. vytápění,
ších částic organických látek. Separace organických látek umožní
• neovlivnění funkce přívodní kanalizace a čistírny odpadních vod.
jejich další využití a tím, že se sníží koncentrace znečištění, se pak
3.2.3 Využití potenciální energie
sníží i potřebné objemy a spotřeba vzduchu, a tedy výdaj elektrické
Potenciální energie vznikající gravitační silou padající nebo prouenergie na míchání a aeraci.
dící odpadní vody může vyrábět energii pomocí turbín. Množství
Kalové hospodářství. Jak již bylo řečeno, kalové hospodářství je
vyrobené energie závisí jak na objemu vody, tak na příp. rozdílu
oblast, která spolu s předčištěním a aerací nejvíce ovlivní energetické
nadmořských výšek. Ačkoliv tento způsob výroby energie je velice
hodnocení. U velkých čistíren by měla převažovat snaha o vyrobení
spolehlivý a ekologický (neprodukuje žádné skleníkové plyny), tak
co největšího množství energie, u menších pak snaha o minimalizaci
jeho aplikace je velice omezená, protože potřebný průtok je na čistírmnožství kalů a snížení nákladů na jejich likvidaci. Jednou z možností
nách pouze řádově ve stovkách tisíc ekvivalentních obyvatel a větších
jak minimalizovat náklady na menších ČOV je použití nízkoenera zároveň je v České republice minimum čistíren, kde by šlo využít
getických odvodňovacích zařízení. Pracovníci Veolie identifikovali
energie padající odpadní vody, ať už špinavé nebo vyčištěné. Aplikace
a prezentovali několik oblastí, kterým je nutno věnovat z pohledu
na využití potenciální energie se soustřeďují výhradně na místech
energie zvýšenou pozornost [4]:
odtoku vyčištěné odpadní vody z čistírny. Podle DWA M 114 [9] jsou
• Využití kosubstrátů, příjmové stanice pro externí kosubstráty versus
doporučené metody výroby potenciální energie turbíny, hydrodypasterizace u některých typů kosubstrátů.
namická zařízení (např. Archimédův šroub) a vodní lopatková kola.
• Lyzace kalů (především přebytečného), v určitých případech lyzace
veškerého kalu DLD Exelys termická lyzace – 100 % hygienizace
3.2.4 Získávání energie z biomasy
kalu.
V současné době je přebytečný kal z čistíren odpadních vod považo• Vícestupňové vyhnívání, při kratší době zdržení ve vyhnívací nádrži
ván za odpad, ačkoliv je velice slibným zdrojem energie – viz obr. 9. Kal
– termofilní vyhnívání.
obsahuje organické látky, dusík a fosfor, a tudíž je zajímavý např. pro
• Hledání optimálního využití a úpravy vyhnilého kalu.
aplikaci v zemědělství. Chemická energie vázaná v přitékající organické
• Rekuperace tepla při ohřevu vyhnívací nádrže správně konstruohmotě je současnými technologickými uspořádáními čistíren postupně
vanými výměníky.
s větším či menším užitkem spotřebována. Na usazovacích nádržích
• Smluvní vztahy o dodávce elektřiny, nastavení přednosti spalovázachytíme cca třetinu přitékající CHSK do primárního kalu, kterou lze
ní bioplynu v kogenerační jednotce a dotápění vyhnívací nádrže
následně využít na tvorbu bioplynu. Proto by mělo být z energetického
zemním plynem.
hlediska v našem zájmu zachytit na usazovácích co možná nejvíce.
Zatímco cca 10 % CHSK opouští čistírnu v odtoku, tak její hlavní část
3.2.2 Recyklace energie z vody – využití tepelné energie
je pomocí heterotrofní respirace přeměněna na CO2 a zbytek se využije
V současné době existují v některých zemích (např. Švýcarsko,
Německo, Norsko) již aplikace na recyklaci tepelné energie. Podle
na tvorbu biomasy přebytečného aktivovaného kalu.
německé směrnice DWA M 114 [9] může být v Německu cca 10 %
Z energetického hlediska lze využít např. palivový potenciál kalu po
budov vytápěno pomocí energie z odpadní vody [2].
jeho vysušení, kdy může nahradit fosilní zdroje. Energetický potenciál
Zařízení na recyklaci tepelné energie sestávají ze dvou částí: tepelný
kalu závisí na jeho složení a na množství vlhkosti v něm obsažené.
výměník a tepelné čerpadlo. Výměník se umisťuje přímo do kanalizace
Studie ukazují, že lze touto cestou uspořit 30–40 % spotřebované
a získává energii (teplo) z ní. Obecně lze identifikovat tři místa na
kanalizaci, kde lze recyklaci tepla provádět (obr. 7, 8):
Recyklace tepla v přívodní kanalizaci před čistírnou. Výhodou
je, že spotřebitelé tepelné energie budou blízko odběrovým místům.
Nicméně snížení teploty odpadní vody může mít negativní vliv na
účinnost čištění odpadních vod na čistírnách. Nevýhodou je rovněž
výrazné kolísání v objemech přiváděné odpadní vody, čímž může být
ovlivněna efektivita přenosu tepla. Umístění tepelných výměníků
může rovněž komplikovat rutinní údržbu v kanalizacích (vysokotlaké
čištění, inspekce, apod.), což vede k alternativnímu přístupu umisťování tepelných výměníků na obtocích, a ne v hlavním přívodním
potrubí.
Recyklace tepla na odtoku z čistíren odpadních vod. Výhodou
bezesporu je, že snížením teploty odpadní vody není dotčena účinnost
Obr. 7. Získávání tepelné energie z odpadních vod [15]
čištění odpadních vod. Další výhodou rovněž je, že přítok vyčištěné
odpadní vody je téměř konstantní. Nevýhodou je, že potenciální
spotřebitelé tepla nejsou zpravidla v okolí
odběrových míst.
Recyklace tepla uvnitř budov. Teplota
odpadní vody je poměrně vysoká a výhodou
je, že spotřebitelé tepla jsou zpravidla poblíž.
Nevýhodou je malý a kolísavý přítok odpadní vody. Nicméně lze s úspěchem využít
kombinaci tohoto přístupu s prvně jmenovaným a teplo odebírat na přívodní kanalizaci
v městské zástavbě. V zahraničí jsou oblíbené
systémy HVAC (z anglického Heat, Ventilation and Air-Conditioning system, tj. systém
vytápění, ventilace a klimatizace), které využívají odpadní teplo z kanálů pro zahřívání
budov v zimě a jejich chlazení v létě. Systém
může být aplikován nejen v obytných nebo
kancelářských budovách, ale i ve školách,
nemocnicích nebo krytých bazénech.
Obr. 8. Modelování proudění a zapojení výměníku v rozdělovacím objektu [15]
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energie na čistírnách odpadních vod. Vysušený kal má energetický potenciál téměř 13 MJ,
jak je vidět v tab. 1, kde je srovnání s dalšími
potenciálními palivy.

4. Možnosti intenzifikace procesů
Jedna možnost je intenzifikovat produkci
bioplynu – to lze využitím biochemických
stimulátorů nebo dezintegrací kalu. Druhá
pak využít zařízení s vyšší efektivitou přeměny tepelné energie na elektrickou – tzv. ORC
generátory (z anglického Organic Rankine
Cycle, tj. organický Rankinův cyklus)

4.1 Termická dezintegrace

Termická dezintegrace je dnes asi nejperspektivnější dezintegrací z hlediska zvýšení
produkce bioplynu. Dezintegrace slouží ke
zmenšení velikosti původních částic kalu Obr. 9. Schéma využití biomasy na čistírnách odpadních vod [19]
a zvýšení koncentrace rozpuštěných organických látek (CHSK) v kapalné fázi. Navíc
Tab. 1. Srovnání palivového potenciálu aktivovaného kalu oproti
však dochází k výraznému zvýšení rozložitelnosti organické frakce
dalším palivům [16]
kalu a tomu odpovídá i příslušné zvýšení produkce bioplynu o 10–30
% v závislosti na množství lyzátu a kvalitě surového kalu (obr. 10).
kJ/kg sušiny
1 kg suroviny v megajoulech

4.2 Využití ORC generátorů

Vysušený kal

3200

13

Dřevo
3780
16
Tato zařízení se používají jako doplňková ke klasickým generátorům
a umožňují využít k přeměně tepelné energie na elektrickou i tepla
Domovní odpad
2200
9
s nižší teplotou – nejlepší zařízení pracují s teplou již od 65 °C. Funkce
Uhlí
8000
33
ORC je zobrazena na obr. 11.
4.2.1 Princip systému ORC (obr. 12)
Kalové hospodářství produkuje bioplyn,
který je spalován v kogenerační jednotce při
současné výrobě elektrické energie a tepla.
Horké plyny nebo teplo z chlazení motoru
předávají ve výměnících teplo do vody topného oběhu. Okruh topné vody (o teplotě
již od 65 °C) tvoří zdroj energie pro výrobu
elektrického proudu v zařízení ORC. V tzv.
ORC procesu (Organický Rankinův Cyklus)
– parním procesu s organickým médiem – je
transformována tepelná energie na energii
elektrickou. Jeho výhodou je, že také při nízkých teplotách lze dosáhnout přeměny tepla
na elektrickou energii. ORC zařízení pracuje
v principu sice jako konvenční parní elektrárna, namísto vody je ale využívána speciální
pracovní tekutina v uzavřeném systému. Tam
dochází k odpařování ve výměníku (výparník)
a pohonu expanderu s generátorem. V dalším
výměníku (kondenzátor) je tekutina ochlazována až ke kondenzaci a čerpadlem čerpána
zpět do výměníku. Přitom přebytečné odve- Obr. 10. Vzorová linka zpracování kalů s biologickou a termickou hydrolýzou [částečně 7]
dené teplo lze ještě využít pro technologické
účely, např. vytápění budov, skleníků, bazénů, sušení dřeva, kalů a pro potřeby dalších
technologických procesů.

Obr. 11. Schéma funkce ORC [15]
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Obr. 12. Zařízení ORC [15]
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4.2.2 Perspektivní novinky
Do budoucna se již dnes uvažuje s několika dalšími více či méně perspektivními
technologiemi. Ve stadiu poloprovozů jsou
již například:
• palivové články – využívající k výrobě
elektrické energie vodík, který se na ČOV
produkuje namísto bioplynu,
• mikrobiální palivové články – které využívají membrán a činností mikroorganismů
k přímé produkci elektrické energie,
• řasy – které se pěstují v odpadní nebo vyčištěné vodě a počítá se s jejich využitím jako
např. s dalším organickým materiálem pro
produkci bioplynu.

5. Využití obnovitelné energie

Obr. 13. Větrné a solární zdroje elektrické energie

Spotřeba energie v celosvětovém měřítku
stoupá, zejména v rozvíjejících se ekonomikách typu Indie, Čína
nebo zemích třetího světa. Proto se dostává do popředí zájmu efektivní a ekonomické využití energie. Všech 27 zemí Evropské unie
se zavázalo do r. 2020 vyrábět 20 % energie z obnovitelných zdrojů
a zvýšit účinnost využívání energie o 20 % [2]. Mezi obnovitelnými
zdroji energie se jeví nejzajímavější využití větrné a solární energie
(obr. 13) a energie biomasy.
Větrné elektrárny. Vnitrozemské větrné elektrárny vyrábějí elektřinu za relativně nízkou cenu a jsou již značně rozšířeny v oblastech
s vysokým větrným potenciálem. Pobřežní větrné parky se stávají
v současné době velice populární, ale tato problematika se přirozeně
České republiky netýká.
Solární energie. Solární energie má v globálním měřítku největší
potenciál ze všech obnovitelných zdrojů energie. Může být využita ve
formě tepelné energie nebo může být transformována na elektrickou
energii. Solární kolektory jsou již po světě velice rozšířené. Jsou zpravidla instalovány na střechách pro výrobu teplé užitkové vody a/nebo
teplé vody/vzduchu pro vytápění kancelářských a obytných budov.
Solární články využívají sluneční světlo pro výrobu energie a tepla,
zatímco fotovoltaické články transformují sluneční záření přímo na
elektrickou energii.

5.1 Existující scénáře energetických úspor

Ve světě už je známých několik různých návodů nebo scénářů, jak
energetické úspory na čistírnách odpadních vod provádět. Jedním
z nejzajímavějších návodů je manuál, který vydala americká EPA [11],
a dále asi ENERGY STAR Portfolio manažer [12]. Ze starších návodů
se sluší připomenout určitě SAIC [13] nebo UK WIR [14].

6. Závěr
S tím, jak se mění postoje k čištění odpadních vod, je zároveň potřeba nové myšlenky převádět i do praxe. Na odpadní vodu by se nemělo
pohlížet jako na odpad, ale jako na surovinu – obsahuje organické
látky, je zdrojem dusíku a fosforu (kterého je mimochodem nedostatek
a je nutné jej začít v co nejvyšší míře recyklovat), produkuje vyčištěnou odpadní vodu, která může být posléze ekonomicky zhodnocena
a recyklována, může být také zdrojem energie. Na čistírnu odpadních
vod bychom se měli začít dívat jako na stavbu, která je schopna být
i energeticky soběstačná a je schopna využívat různé nové a alternativní zdroje energie, které byly doposud přehlíženy.
Lze předpokládat, že energetické nároky budou při současné ekonomické krizi zmiňovány více a více nejen při návrzích nových čistíren
odpadních vod, ale i při jejich optimalizacích.
Poděkování: Poděkování TAČR. Tento článek vznikl s finanční podporou TAČR, projekt č. TA03021160 „Využití modelovacího protokolu pro
optimalizaci procesu čistíren odpadních vod a energetických úspor na
nich“. Na projektu se vedle ASIO, spol. s r.o. podílí i VŠCHT Praha.
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Energy potential of wastewater and its future scenarios
(Holba, M.; Piňos, S.; Škorvan, O.; Plotěný, K.)
Abstract

technological procedures in wastewater treatment plants, (b) recycling of energy (c) energy utilization from biomass, (d) use of renewable energy. The application of these four above mentioned areas of
savings can be considered as a part of comprehensive approach
called Cities of Future. This approach significantly changes the view
of water management and wastewater treatment plant technology.
Wastewater treatment plants are considered as resource recovery
plants. Quite similar is the Smart Grid approach that introduces
wastewater treatment plants as accumulators of the electric energy.
Our manuscript introduces in detail the four main areas of savings,
including their capabilities and applications in practice and puts
all in the context of visionary studies presented by Cities of Future
and Smart Grids.

The price and consumption of energy are gradually growing which
necessitates the optimization of handling of available energy and
the search for alternative energy sources. This development can be
observed in all sectors of the industry, including water management.
The paradigm change can be observed worldwide, and wastewater
is not considered waste anymore. Wastewater is a commodity since
it contains organic matter, thermal and kinetic energy. Current
wastewater treatment plants are not operated optimally in terms of
energy. Therefore the four main areas where savings can be found
have been defined: (a) optimization of operational equipment and

Key words
energy conservation measures – wastewater – renewable energy –
green energy – WWTP – Cities of Future – Smart Grids

Experimentální ověření
využitelnosti flotace
pro separaci suspenzí
z chemického srážení
fosforu v biologicky
vyčištěné odpadní vodě

Tento příspěvek informuje o výsledcích experimentálních poloprovozních zkoušek týkajících se chemické předúpravy vyčištěné
odpadní vody z biologického stupně čištění s následnou separací
suspenze (sloučeniny obsahující fosfor) pomocí tlakovzdušné flotace. Experimentální zkoušky probíhaly na ČOV Hranice, kde byla
instalována poloprovozní flotační jednotka Kunst-i-flot a jednotka
chemické předúpravy. Jedná se o zařízení v mobilním provedení,
které lze použít k zahušťování přebytečného aktivovaného kalu, k separaci aktivovaného kalu, k separaci úpravárenských kalů nebo právě
k separaci suspenze obsahující fosfor. Tato jednotka byla navržena
a zkonstruovaná v rámci projektu MPO FR-TI3/552.

Lucie Houdková, Miroslava Čmaradová, Petr Strnadel,
Helena Chládková, Jaroslav Boráň

Abstrakt

Příspěvek popisuje poloprovozní zkoušky chemického strážení
fosforu síranem železitým ve vyčištěné odpadní vodě, kde se koncentrace celkového fosforu pohybovala okolo 1,2 mg/l. Vznikající
sraženina byla odstraňována tlakovzdušnou flotací na poloprovozní
flotační jednotce Kunst-i-flot. Jedná se o experimentální zařízení,
které bylo projektováno pro zahušťování čistírenských kalů (výkon
plnícího čerpadla 0,7 až 5,0 m3/h). Pro srážení fosforu byla jednotka
rozšířena o stupeň chemického strážení. Cílem experimentálních
zkoušek bylo ověřit, zda je tato technologie aplikovatelná i v případě nízké vstupní koncentrace fosforu, resp. jaké parametry mají na
účinnost odstraňování fosforu největší vliv. Při chemickém srážení
byl hodnocen zejména vliv poměru Fe3+/P a doby zdržení v nádrži
pomalomísení, ve flotačním stupni byl hodnocen vliv množství vzduchu přiváděného do flotační nádrže. Ukázalo se, že zásadní vliv má
právě poměr Fe3+/P, zatímco zvyšování množství vzduchu, který byl
přiváděn do flotační nádrže, se pozitivně neprojevilo.
Klíčová slova
flotace – chemické srážení – fosfor – DAF

1 Úvod
V současné době je jedním z často diskutovaných témat minimalizace koncentrace fosforu na odtoku z ČOV a opětovné využití
fosforu, resp. převod fosforu na takové stabilní sloučeniny, které by
bylo možné separovat z odpadních vod a dále využít. Z hlediska výzkumného, technologického i environmentálního lze označit řešenou
problematiku za velmi významnou a aktuální.
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

2 Materiály a metody
Poloprovozní zkoušky probíhaly na ČOV Hranice v období březen/
duben 2013. Kapacita ČOV je 30 000 EO, jedná se o mechanicko-biologickou ČOV se simultánním srážením fosforu a anaerobní stabilizací
kalu. Pro experiment byla použita vyčištěná odpadní voda, která se
odebírala z odtoku dosazovací nádrže. Průměrná koncentrace fosforu
na odtoku z ČOV Hranice je 0,8 mg/l (průměr roku 2012 dle [1]).
Pro tento experiment byla využita poloprovozní flotační jednotka
Kunst-i-flot, která byla uvedena do provozu počátkem roku 2012. Pro
simulaci terciárního stupně čištění odpadní vody (OV) byla rozšířena
o stupeň chemického srážení. Jednotka byla představena také v [2].

2.1 Experimentální jednotka

Jak je patrné z obr. 1, experimentální jednotka sestává ze dvou
stupňů – chemického srážení a flotace. Vlastní flotační jednotka slouží
primárně k zahušťování aktivovaného, resp. přebytečného aktivovaného kalu, čemuž odpovídají i návrhové parametry. Dodatečně byla
flotační jednotka rozšířena o stupeň koagulace umožňující využití
jednotky i pro aplikaci, která je popsána v tomto příspěvku.
Odpadní voda, která se odebírala na odtoku z dosazovací nádrže,
byla čerpána do nádrže rychlomísení (NRM), kam byl zároveň dávkován 40% roztok síranu železitého. Voda následně samospádem
přetékala do nádrže pomalomísení (NPM). Suspenze sraženiny byla
čerpána do druhého stupně – flotace. Obě části experimentální jednotky (jednotka chemické předúpravy a flotační jednotka) jsou umístěny
v samostatných kontejnerech, které jsou vybaveny úchyty pro jeřáb
a lze je dle potřeby přepravovat. Takovéto řešení umožňuje nasazení
a otestování přímo pro danou aplikaci za reálných podmínek provozu.
2.1.1 Jednotka chemické předúpravy
Jednotka chemické předúpravy je umístěna v mobilním kontejneru
o rozměrech 4 000 x 2 990 x 2 500 mm. Jednotka se skládá z plnícího
ponorného čerpadla, nádrže rychlomísení (obr. 2a), nádrže pomalomísení (obr. 2b) a dávkovací stanice chemikálie (v našem případě 40%
roztoku síranu železitého).
2.1.2 Flotační jednotka
Experimentální flotační jednotka Kunst-i-flot byla navržena pro
zahušťování aktivovaného, resp. přebytečného aktivovaného kalu.
Jednotka pracuje na principu flotace rozpuštěným vzduchem (sys-
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tém DAF – dissolved air flotation). Flotační
jednotka včetně všech souvisejících zařízení je umístěna do kontejneru o rozměrech
6 058 x 2 990 x 2 820 mm. Objem vlastní
flotační jednotky je 4,5 m3, kapacita jednotky je (výkon plnícího čerpadla) 0,3–5 m3/h.
Součástí flotační jednotky je plnící čerpadlo,
čerpadlo vyflotovaného kalu, zařízení na
stírání hladiny a sytící okruh. Sytící okruh
se skládá z čerpadla sytícího okruhu, tlakové
sytící nádoby a zdroje tlakového vzduchu.
Sání čerpadla sytícího okruhu je napojeno
na odtok vyčištěné kalové vody z flotační
jednotky a výtlak je zaveden do tlakové sytící
nádoby. V tlakové sytící nádobě dochází k sycení kalové vody vzduchem při vysokém tlaku
(3 až 5 bar). Nasycená směs je přivedena přes
regulační ventil na vstup do flotační jednotky.
Pro technologické vyhodnocení a plně
automatický chod je flotační jednotka Kunst-i-flot opatřena snímači pro měření potřebných
veličin, zejména průtoků (přítok, odtok, recirkulace), koncentrace nerozpuštěných látek
(přítok, recirkulace), teplot a tlaků.
Popsaná flotační jednotka je určena pro experimentální účely, a proto je celá boční stěna
průhledná (obr. 3), což umožňuje sledovat
procesy probíhající uvnitř nádrže. Při tvarování nádrže a její vestavby byly využity výsledky
CFD analýzy proudění. K tomuto účelu byl
vytvořen matematický model třífázového
proudění (voda, kal/suspenze, vzduch). Díky
průhledné boční stěně bylo možné vizuálně
ověřit výsledky CFD modelu, resp. provést
jeho úpravu.

2.2 Podmínky experimentu

Obr. 1. Technologické schéma zapojení jednotky chemického srážení a flotační jednotky

S ohledem na nízké množství vznikající sraženiny byla většina
režimů založena na maximálním možném průtoku odpadní vody,
který činil 1,4 l/s. V nádrži rychlomísení byla doba zdržení cca
100 s (při otáčkách míchadla 80 min-1). Dále bylo nutno navolit dávkování srážedla, průtok recyklu, tlak v tlakové sytící nádobě (TSN),
který byl nastavován v rozmezí 3 až 5 bar, dobu zdržení v nádrži
pomalomísení (otáčky míchadla byly nastaveny na konstantních
30 min-1) a chod shrabovacího zařízení (nastaveno na 5 min chodu
a 120 min klidu).
Pro srážení fosforu byl zvolen síran železitý, který je standardně používán na ČOV Hranice a tedy byl jednoduše dostupný. Síran železitý
(40% roztok) byl dávkován k natékající vodě na základě orientačního
stanovení koncentrace celkového fosforu (Pcelk) v přibližném rozsahu
hmotnostních poměrů Fe3+/P 1,8 až 5 g/g, což jsou poměry doporučované v [3]. Jako výchozí byla volena dávka, resp. molární poměr, který
je dle ČSN 75 6401 doporučován pro simultánní chemické srážení
fosforu solemi železa, tj. molární poměr Fe3+/P = 1,5 (což odpovídá
2,7 g Fe3+/g P).
Množství syceného recyklu bylo voleno přes pomocnou veličinu,
která byla pro tento účel zavedena a je označena jako vnos vzduchu

(hmotnost vzduchu vztažená na jednotkový objem natékající odpadní
vody). Veličina byla odvozena ze vztahu pro výpočet poměru přiváděného vzduchu a nerozpuštěných látek A/S [4] a je popsána rovnicí (1):
,
kde

(1)

1,3 	 (kg/m ) je hustota vzduchu,
Sa 	 (ml/l) je koncentrace vzduchu ve vodě při nasycení při
tlaku 1 atm,
F 	 (-) je koeficient účinnosti nasycení,
p 	 (atm) je sytící tlak
VR 	 (l/s) je objemový tok recirkulační kapaliny,
VOV 	 (l/s) je objemový tok odpadní vody.
Při většině režimů byla pomocí kulového kohoutu na přívodním
potrubí do nádrže rychlomísení regulována hydraulická doba zdržení
(HRT) v nádrži pomalomísení na 10 min. Regulace spočívala v udržování konstantní výšky hladiny v nádrži.
Při experimentu byly sledovány zejména následující vlivy:
• vliv poměru Fe3+/P,
• vliv vnosu vzduchu,
• vliv doby zdržení v nádrži pomalomísení.
3

Obr. 2. Nádrž rychlomísení (a) a nádrž pomalomísení (b)
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Hodnotícím kritériem byly rozdíly v koncentraci celkového fosforu
a ortofosforečnanového fosforu (P-PO4) na přítoku na jednotku chemické předúpravy a na odtoku z flotační jednotky. Dále byla provedena
také podrobná analýza OV na vstupu do jednotky chemického srážení
a na výstupu z flotace s cílem zjistit, zda proces srážení a flotace
ovlivňuje i koncentrace jiných polutantů než jen fosforu.

Tab. 1. Vliv poměru Fe3+/P na odstraňování fosforu při režimech
s nátokem OV 1,4 l/s a vnosem vzduchu 6,2 mg/l OV
poměr Fe3+/P
(g/g)

účinnost
odstranění Pcelk
(%)

účinnost
odstranění P-PO4
(%)

poměr P-PO4/Pcelk
v natékající OV

3 Výsledky a diskuse

0,5

0

17,6

0,67

2,6

51,2

83,2

0,78

3.1 Vliv poměru Fe3+/P na účinnost odstraňování fosforu

5,0

52,4

93,2

0,71

Poměr dávkovaného Fe3+ k přitékajícímu fosforu je bezesporu
nejdůležitější parametr, který ovlivňuje účinnost odstraňování fosforu.
To je velmi dobře patrné z tab. 1, kde jsou uvedeny výsledky odstraňování fosforu u režimů, které se lišily pouze poměrem Fe3+/P. Jedná se o režimy s průtokem odpadní vody 1,4 l/s a vnosem vzduchu 6,2 mg/l OV.
Na obr. 4 jsou pak uvedeny výsledky získané při všech režimech
(tedy s různými nátoky OV a různými vnosy vzduchu), které byly
během experimentu sledovány. Teplota odpadní vody na nátoku
do nádrže rychlomísení se pohybovala v rozmezí 6,7 až 8,4 °C a pH
v rozmezí 7,2 až 7,4. Jak je z obrázku patrné, většina režimů pracovala s poměrem Fe3+/P v rozmezí od 1,7 do 4,0 g/g. V tomto rozmezí
se účinnost odstraňování celkového fosforu pohybovala okolo 45 %.
Jak je patrné, zlepšení účinnosti odstraňování fosforu je při zvýšení
poměru Fe3+/P minimální, i když je poměr zvýšen několikanásobně.
Lze tedy konstatovat, že na dané aplikaci se jeví jako optimální
dávkování v poměru Fe3+/P okolo 2 g/g (tedy přibližně 1,1 mol/mol).
V případě požadavku na vyšší odstranění fosforu by bylo vhodné
udělat řádnou ekonomickou bilanci pro konkrétní aplikaci.

Tab. 2. Vliv hydraulické doby zdržení v nádrži pomalomísení na
snížení koncentrace celkového a fosforečnanového fosforu
HRTNPM
(min)

účinnost
účinnost
odstranění Pcelk odstranění P-PO4
(%)
(%)

poměr
Fe3+/P
(g/g)

poměr
P-PO4/Pcelk
v natékající OV

10

48,7

73,3

2,2

0,77

15

52,4

80,0

1,8

0,65

20

30,0

69,7

4,0

0,66

3.2 Vliv vnosu vzduchu na účinnost odstraňování fosforu

Jak je patrné z grafu na obr. 5, výrazný vliv vnosu vzduchu na snižování koncentrace fosforu v odpadní vodě se během experimentů
neprokázal. Tento parametr tedy není třeba nikterak zvyšovat, pro
zkoušenou aplikaci je možné za dostačující považovat hodnoty okolo
6 mg/l OV. V případě, že by technologie byla nasazena na terciární
čištění OV jednak z důvodu snížení Pcelk, ale také z důvodu snížení
NL, pak by bylo nutné věnovat této problematice větší pozornost.

3.3 Vliv hydraulické doby zdržení v nádrži pomalomísení
na účinnost odstraňování fosforu

V literatuře se uvádí, že doba zdržení při chemickém srážení hraje
důležitou roli. Pro zdárný průběh reakce bývá doporučována doba zdržení okolo 20 min. Pro ověření vlivu tohoto parametru byly nastaveny
tři režimy, které se lišily právě v době zdržení. Bohužel, jak je patrné
z tab. 2, nepodařilo se při režimech nastavit
stejné poměry Fe3+/P (neboť tento poměr byl
nastavován na základě orientačního stanovení
Pcelk a rovněž nastavení dávkovacího čerpadla
bylo orientační, přesné hodnoty pak byly dopočteny dodatečně).
Při režimech uvedených v tab. 2 byl průtok odpadní vody 0,8 l/s a vnos vzduchu byl
10,4 mg/l OV. Z naměřených výsledků vyplývá, že při dané aplikaci je dostačující doba
zdržení v nádrži pomalomísení 15 min (z tab.
2 je patrné, že bylo dosaženo nejvýraznějšího
snížení koncentrace fosforu i přes nejnižší
poměr Fe3+/P).

3.4 Vliv chemického srážení na další
vybrané prvky přítomné v odpadní vodě

Při náhodně vybraném režimu, jehož
specifikace je uvedena v tab. 3, byly (kromě
vzorků odpadní vody pro stanovení koncentrace Pcelk a P-PO4) odebrány rovněž vzorky
odpadní vody a vyflotované sraženiny, které
byly podrobeny detailnější analýze.
Cílem rozšířené analýzy OV na vstupu
do chemického srážení a vody odtékající
z flotace bylo zjistit, zda procesy chemického
srážení a separace flotace ovlivňují i koncentrace jiných polutantů než jen fosforu. Získané
výsledky jsou uvedeny v tab. 4. Pro porovnání
jsou v tab. 4 rovněž uvedeny povolené limity
vybraných ukazatelů v pitné vodě (dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb.) a ve vodě
určené pro závlahu (třída I – voda vhodná
k závlaze polí a lesů bez omezení), které jsou
uvedeny v ČSN 75 7143.
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Obr. 3. Flotační nádrž s průhlednou boční stěnou

Obr. 4. Závislost účinnosti odstraňování fosforu na poměru Fe3+/P

Obr. 5. Vliv vnosu vzduchu na účinnost odstranění celkového fosforu
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Tab. 3. Režim s rozšířenou analýzou OV a sraženiny
Jak je z tab. 4 patrné, většina polutantů (zejména těžkých kovů)
byla v odpadní vodě pod hranicí stanovitelnosti, a tedy vliv chemicParametr
Hodnota
kého srážení síranem železitým ani následná separace flotací se na
rozborech neprojevily. Ostatní parametry jsou také na poměrně nízké
datum
25. 3. 2013
hodnotě a (kromě železa a manganu) došlo k mírnému snížení jejich
1,4
VOV(l/s)
koncentrace na odtoku z flotační jednotky.
0,22
VR(l/s)
Ve vzorku sraženiny získané separací suspenze ve flotační jednotce
byly stanoveny látky, které jsou podstatné z hlediska výživy rostlin
4
pTSN (bar)
(nutrienty), a rovněž látky škodlivé (těžké kovy). Obsah vybraných
4,4
mVZD (mg/l OV)
prvků je uveden v tab. 5.
Z hlediska možnosti využít přítomné nutrienty jako hnojivo je
2,2
poměr Fe3+/P (g/g)
možné vzorek (resp. jeho sušinu) porovnat s požadavky vyhlášky č.
10
HRTNPM (min)
474/2000 Sb., které jsou uvedeny v tab. 6.
Pokud bychom za hnojivo považovali přímo
sušinu, pak limit pro Cd by byl splněn (po Tab. 4. Analýza OV na vstupu do chemického srážení a OV na výstupu z flotace
přepočtu 17 mg/kg P2O5), stejně jako limit
Parametr
Koncentrace na
Koncentrace na
Limity
Limity pro
pro Hg a Cr. Naopak překročení limitu vykapřítoku na JChS
odtoku z FJ
pro pitné vody
závlahovou vodu tř. I
zují Pb a As. Zde je však nutno připomenout,
(252/2004 Sb.)
(ČSN 75 7143)
že k chemickému srážení byl použit síran
NH4+ (mg/l)
14,3
14
0,50
železitý, a přítomné ortofosforečnany byly
převedeny do formy, která je pro rostliny
NO2- (mg/l)
0,2
0,15
0,50
nedostupná. Využití samotného produktu
NO3- (mg/l)
0,57
0,37
50
srážení přímo pro hnojení je tedy nemožné.
2-

4 Závěr

SO4 (mg/l)

84,7

88,7

250

250

P-PO4 (mg/l)

0,71

0,26

-

-

Pcelk (mg/l)
0,88
0,66
V rámci experimentálních zkoušek chemického srážení fosforu v biologicky vyčištěné
Al (mg/l)
< 0,04
< 0,04
0,20
10
odpadní vodě a následné separace vznikající
Fe (mg/l)
0,46
2,01
0,20
10
suspenze metodou tlakovzdušné flotace byly
Mn (mg/l)
0,136
0,145
0,050
3
provedeny následující kroky:
As
(mg/l)
<
0,0013
<
0,0013
0,01
0,05
• stávající poloprovozní flotační jednotka
B (mg/l)
0,086
0,075
1,0
0,5
byla rozšířena o jednotku chemického srážení (obě jednotky v mobilním provedení),
Be (mg/l)
< 0,006
< 0,006
0,002
• byl sledován vliv poměru Fe3+/P na účinCd (mg/l)
< 0,006
< 0,006
0,005
0,01
nost odstraňování fosforu z odpadní vody
Cr (mg/l)
< 0,04
< 0,04
0,05
0,2
odebírané z odtoku dosazovací nádrže,
Cu (mg/l)
< 0,006
< 0,006
1
0,5
• byl sledován vliv množství vzduchu vneseného do flotační nádrže na účinnost
Ni (mg/l)
< 0,03
< 0,03
0,02
0,1
odstraňování fosforu z odpadní vody,
Pb (mg/l)
< 0,06
< 0,06
0,01
0,05
• byl sledován vliv hydraulické doby zdržení
Sb (mg/l)
< 0,0013
< 0,0013
0,005
v nádrži pomalomísení na účinnost odstraSe
(mg/l)
<
0,0013
<
0,0013
0,01
0,02
ňování fosforu z odpadní vody.
Hg (mg/l)
< 0,0001
< 0,0001
0,001
0,005
Jak vyplynulo z vyhodnocení provedených
experimentů, tuto technologii je možné naTOC (mg/l)
6,09
5,57
5,0
sadit i na vyčištěnou odpadní vodu, kde se
pozn.: JChS ... jednotka chemického srážení, FJ ... flotační jednotka
fosfor vyskytuje v nízkých koncentracích. Lze
konstatovat, že při vhodné dávce srážedla je
Tab. 5. Obsah vybraných prvků v sušině sraženiny získané flotací
možné odstranit značnou část (okolo 75 %) fosforu přítomného ve
suspenze z chemického srážení OV
formě ortofosforečnanů. Za optimální dávku při nízkých vstupních
koncentracích celkového fosforu je možné označit přibližně 2 g
Parametr
Hodnota
Jednotka Parametr
Hodnota
Jednotka
Fe3+/ g P. Množství celkového fosforu pak může být v takovém přípaNcelk.
2,44
% suš.
Al
1 320
mg/kg suš.
dě sníženo až na 50 %. V případě zvýšení dávky Fe3+ na cca 5 g na
Ca
46 300
mg/kg suš. As
13,3
mg/kg suš.
1 g P pak docházelo ke snížení koncentrace ortofosforečnanového
CaO
6,48
% suš.
B
40,5
mg/kg suš.
fosforu až o 94 %, což odpovídalo snížení koncentrace celkového
fosforu o přibližně 55 %. Je tedy patrné, že poměr Fe3+/P je jedním
Mg
3 490
mg/kg suš. Be
< 2,00
mg/kg suš.
z nejdůležitějších parametrů, které výsledek ovlivňují, proto by mu
MgO
0,578
% suš.
Cd
< 2,00
mg/kg suš.
měla být při najíždění reálného provozu věnována dostatečná pozorK
2 960
mg/kg suš. Cr
33,5
mg/kg suš.
nost s cílem najít optimální hodnotu jak z hlediska provozního, tak
K
O
0,357
%
suš.
Cu
40,5
mg/kg
suš.
z hlediska ekonomického.
2
Podrobný popis celého experimentu vč. uvedení všech dílčích měPcelk.
52 000
mg/kg suš. Fe
311 000
mg/kg suš.
ření a výsledků a jejich diskuse byl detailně zpracován v diplomové
P2O5
11,9
% suš.
Hg
0,163
mg/kg suš.
práci Ing. Miroslavy Čmaradové s názvem Využití tlakovzdušné flotace
Na
5 410
mg/kg suš. Mn
393
mg/kg suš.
pro terciární stupeň čištění odpadních vod [5].
Na2O

Poděkování: Experiment byl realizován za finanční podpory projektu
MPO č. FR-TI3/552 „Inovativní přístupy v čištění odpadních vod - Flotační jednotka KUNST“. Autoři zároveň děkují společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov, a.s. za umožnění realizace experimentu na
ČOV Hranice.
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Abstract

The paper describes the pilot testing of the chemical precipitation of phosphorus in biologically treated wastewater, wherein the
effluent phosphorus concentration was about 1.2 mg/L. Chemically
treated wastewater for phosphorus formed solid precipitates after
ferric sulphate was added. Then the solid precipitates were removed
by a solids separation process called dissolved air flotation in a pilot
flotation unit named Kunst-i-flot. This is an experimental device that
was originally designed for thickening the sewage sludge (inlet pump
flow ranges from 0.7 to 5.0 m3/h). The flotation unit was expanded to
the degree of chemical precipitation. The aim of the experiments was
to determine whether the technology is also applicable in the case
of low inlet concentrations of phosphorus, and which parameters
have significant impact on the efficiency of phosphorus removal. The
parameters studied during the experiment were the ratio Fe3+/P, the
amount of air used for flotation, and the hydraulic retention time
in the slow mixing tank. It was proven that the ratio Fe3+/P has a
major effect on the efficiency of phosphorus removal, while there
was no positive effect of increasing the amount of air that was fed
into the flotation tank.
Key words
flotation – chemical precipitation – phosphorus – DAF
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INTERKALIBRAČNÍ PROCES METOD
HODNOCENÍ BIOLOGICKÝCH
SLOŽEK EKOLOGICKÉHO
STAVU POVRCHOVÝCH VOD:
MAKROZOOBENTOS A FYTOBENTOS

INTERCALIBRATION PROCESS
OF ASSESSMENT METHODS FOR
BIOLOGICAL QUALITY ELEMENTS
OF ECOLOGICAL STATUS IN SURFACE
WATERS: MACRO-INVERTEBRATES
AND PHYTOBENTHOS

Matúš Maciak, Libuše Opatřilová
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Souhrn

Proces interkalibrace představuje komplexní a ucelený soubor
všeobecných postupů a konkrétních úkolů (kvalitativních
a kvantitativních) vyplývajících z požadavků Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES (Water Framework Directive, WFD).
Jejich výsledkem je porovnání a následná harmonizace hranic
ekologického stavu u různých biologických složek kvality (Biological Quality Element, BQE) – makrozoobentos, fytobentos,
makrofyta, fytoplankton a ryby.
Tyto hranice jsou harmonizovány mezi členskými státy Evropské unie rozdělenými do geografických interkalibračních
skupin (Geographical Intercalibration Group, GIG). Prvořadým
předpokladem je zavedení všeobecně platných principů v souladu s normativními definicemi WFD a jejich aplikace v přesně
definované a přísně kontrolované sekvenci jednotlivých kroků.
Cílem tohoto příspěvku je poskytnout schematické a přehledné
představení interkalibračního procesu, uvedení klíčových kroků
interkalibračního cvičení a jejich konkrétních aplikací v podmínkách východoevropské geografické interkalibrační skupiny
(Eastern Continental – EC GIG), za kterou před Evropskou komisí
zodpovídal tým expertů z České republiky.

Summary

Intercalibration process introduces a complex set of rules
and specific tasks (qualitative and quantitative) arising from
requirements of the Water Framework Directive (WFD) 2000/60/
/EC. As a result, one obtains fully harmonized ecological quality
boundaries for various biological quality elements (BQE – macroinvertebrates, phytobenthos, macrophytes, phytoplankton and
fishes).
The boundaries are harmonized among participating member
states of the European Union, which are distributed into geographical intercalibration groups (GIGs). The main precondition
of the process is to define a set of general principles in a full
correspondence with the normative definitions of WFD and to
apply them in a well-established sequence of single steps, which
are all carefully supervised. The aim of this paper is to offer a
systematic and brief overview of the intercalibration process: we
list the main steps of the intercalibration exercise and we show
their application under the specific conditions of the Eastern
Continental GIG. A team of experts from the Czech Republic fully
accounted for the whole process to the European Commission.

Úvod

Introduction

Rámcová směrnice o vodách 2000/60/ES stanovuje povinnosti
každého členského státu v oblasti vodní politiky. Mezi tyto povinnosti
patří mimo jiné vyhodnocování a interpretace výsledků monitoringu
chemického a ekologického stavu povrchových vod. Výsledky chemických analýz z monitoringu povrchových vod jsou v hodnoticím
procesu obvykle porovnávány s limity uvedenými v národní a evropské legislativě, konkrétně jsou to tzv. Normy environmentální kvality
(Environmental Quality Standards, EQS). Pro interpretaci výsledků
analýz jednotlivých biologických složek je tato situace poněkud
složitější, protože výsledky biologických analýz (počet a četnost
biologických druhů nalezených na lokalitě) musí být převedeny
do jedné číselné hodnoty, která vyjadřuje hodnotu ekologického
stavu příslušné biologické složky na dané lokalitě, tzv. ekologického
poměru kvality (Ecological Quality Ratio, EQR).
Pro interpretaci výsledků analýz biologických složek v rámci
hodnocení ekologického stavu Rámcová směrnice o vodách uvádí,
že každý členský stát rozdělí stupnici pro hodnocení ekologického

The Water Framework Directive 2000/60/EC defines a specific
water management policy for each member state: it also includes
evaluation and interpretation of results from assessing a chemical
and ecological quality of surface water systems.
These monitoring results are usually compared with limits defined
in national and European legislations, and the limits are defined in
sense of Environmental Quality Standards (EQS). A straightforward
interpretation of the results is however, more challenging as the
results (the number of various species and their amount on a specific
locality) need to be converted into just one numerical quantity called
Ecological Quality Ratio (EQR), which reflects the ecological quality
of the given BQE in a certain locality.
For a better interpretation of quality assessment analyses the Water
Framework Directive requires that each member state divides its
ecological quality scale into five specific classes, ranging from very
good (High) to destroyed (Bad), where each class boundary between

1

stavu do pěti tříd v rozmezí od velmi dobrého (High) po zničený (Bad)
a přiřadí každé hranici mezi třídami číselnou hodnotu. Dále říká, že
číselná hodnota pro hranici mezi velmi dobrým a dobrým stavem
a hodnota pro hranici mezi dobrým a středním stavem bude finálně
potvrzena mezinárodním porovnáním, aby byla zajištěna konzistence výsledků hodnocení z různých členských států.
V této souvislosti měla Česká republika jako členský stát Evropské
unie povinnost sestavit a publikovat metodiky pro hodnocení výsledků analýz jednotlivých biologických složek v tekoucích a stojatých
vodách. Aby interpretované výsledky biologických analýz byly mezi
členskými státy vzájemně srovnatelné, musely se tyto hodnoticí
metodiky vzájemně porovnat, tj. interkalibrovat. Pro interkalibraci
bylo nutné připravit testovací datasety s výsledky analýz jednotlivých
biologických složek a předat je evropským koordinátorům interkalibračního cvičení v JRC (Joint Research Centre) ke zpracování.
Druhým úkolem České republiky bylo vedení jedné z interkalibračních skupin, tzv. východoevropské geografické interkalibrační
skupiny pro řeky (Eastern Continental Geographical Intercalibration
Group, EC GIG), a to ve 2. fázi interkalibračního procesu v letech
2008–2011. K tomuto úkolu se Česká republika dobrovolně zavázala
v rámci pracovní skupiny pro hodnocení ekologického stavu při Evropské komisi (Working group A – Ecostat) v roce 2007. V důsledku
tohoto závazku měl český interkalibrační tým, složený z odborníků
z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, v.v.i., a Ministerstva
životního prostředí ČR, za úkol provést komplexní interkalibrační
cvičení dvou biologických složek kvality – makrozoobentosu a fytobentosu v této interkalibrační skupině. Na interkalibračním procesu
se v rámci EC GIG, kterému předsedala Česká republika, podílelo
Rakousko (AT), Bulharsko (BG), Chorvatsko (HR), Maďarsko (HU),
Rumunsko (RO), Slovensko (SK), Slovinsko (SI) a Česká republika
(CZ). Hlavní práce probíhaly v letech 2009–2011. Česká republika
interkalibrovala certifikované metodiky hodnocení ekologického
stavu podle biologických složek makrozoobentos (Opatřilová aj.,
2011) a fytobentos (Marvan aj., 2011).
Účelem článku je podat celkový přehled o významu, přibližném
průběhu a finálních výsledcích interkalibračního procesu. V následujících sekcích proto popíšeme podstatu interkalibračního procesu, data,
se kterými se pracovalo, a stručně představíme statistickou metodiku
a použité výpočetní postupy, pomocí kterých bylo finální harmonizace
dosaženo. Srovnání původních a harmonizovaných hranic ekologického stavu a některé další výsledky jsou uvedeny v závěru článku.

two classes is represented as some numeric quantity. The numeric
quantities which define boundaries between High and Good and
Good and Moderate classes need to be further confirmed in an
international comparison process to assure some level of consistency among all member state assessment results included in the
exercise.
For this purpose, the Czech Republic, a member of the European
Union, was obligated to propose and publish its own methodologies
for assessing the ecological quality of various BQEs in running and
standing waters. In order to compare member state methodologies
and to interpret the results among involved countries it was necessary to set these methodologies against and to intercalibrate them.
For the intercalibration purposes it was needed to prepare testing
datasets and to submit them together with analysis results for further
evaluation to European coordinators responsible for the intercalibration process in the Joint Research Centre (JRC).
The second task the Czech Republic was responsible for was
to manage the second phase of the intercalibration process
(2008–2011) within EC GIG. The Czech Republic was voluntarily
signed for to become a leader of the EC group in 2007. Due to this
commitment the Czech intercalibration team (experts from the
T.G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i., and the Ministry of the
Environment of the Czech Republic were involved in the team) had
to fully accomplish the whole intercalibration exercise for two BQEs
(macro-invertebrates and phytobenthos) within the EC group. The
intercalibration process in EC GIG managed by the Czech Republic
experts involved the following countries: Austria (AT), Bulgaria (BG),
Croatia (HR), Hungary (HU), Romania (RO), Slovakia (SK), Slovenia
(SI) and the Czech Republic (CZ). The main part of the work was accomplished in 2009–2011. For intercalibration purposes the Czech
Republic submitted its certified methodologies for the ecological
quality assessment of macro-invertebrates (Opatřilová et al., 2011)
and phytobenthos (Marvan et al., 2011).
The main idea of this paper is to discuss an importance of the
intercalibration exercise and to roughly describe its step-by-step
progress and final results. The essence of the intercalibration process,
the statistical methodology behind and computational approaches
used for the final harmonization are all described in the next sections.
The final results and comparison of original as well as harmonized
ecological boundaries are presented at the end of the paper.

Interkalibrační směrnice

A complex overview and a detailed description of the whole intercalibration process are available in the European Commission WFD
CIS Guidance Document No. 14 (2009) and its six annexes (Annex
1–6). The guidance document describes the whole intercalibration
process, it determines a specific way of its processing and defines
some important concepts related to it. The annexes describe in detail
each specific step that needs to be taken: they propose solutions
for possible problems and define alternative approaches to avoid
them. Annex I defines geographical intercalibration groups (GIGs)
where the intercalibration process was targeted. Annex II formulates
the main assumptions for collecting data and it specifies required
dataset forms. Annex III describes conditions for identifying reference
localities required for the standardization step and it also describes
somehow less strict conditions for benchmark localities, which can
be used instead of reference ones, if the reference conditions cannot
be fulfilled. Definitions for ecological quality boundaries for each
member state are formulated in Annex IV. A full methodology and
statistical background to compare the boundaries is given in Annex
V. The last annex dictates a submission form to report all results to
the European Commission.
A crucial part of the intercalibration exercise is to execute all
necessary steps in a full correspondence with the definitions in Annex V. This paper focuses on this part of the process in particular. A
more detailed description of the intercalibration process within EC
GIG can be found in Maciak et al. (2012) and Annex V in particular is
discussed in Willby et al. (2010).
The intercalibration process, which took place for a few years,
was centered into a few phases:
• Initialization step – the first step of the process makes sure that
each member state is ready to get involved in the intercalibration

Intercalibration Guidance

Komplexní přehled a detailní popis celého interkalibračního
procesu je podrobně uveden v dokumentu Evropské komise WFD
CIS Guidance Document No. 14 (2010) a jeho šesti přílohách (Annex
1–6). Směrnice popisuje celkový algoritmus interkalibračního procesu, určuje konkrétní způsob zpracování a provedení a definuje
některé důležité související pojmy. Přílohy detailně vysvětlují každý
jednotlivý krok, řeší vzniklé problémy a definují případné alternativní postupy. Příloha I definuje geografické interkalibrační skupiny,
do nichž byl interkalibrační proces soustředěn. Příloha II určuje
základní předpoklady pro sběr dat a popisuje konkrétní formy pro
vytváření potřebných datových sad. Příloha III specifikuje podmínky
pro vymezení referenčních lokalit nutných ke standardizaci, resp.
formuluje méně striktní – tzv. benchmarkové podmínky jako možný
alternativní způsob v případě, že podmínky pro referenční lokality
není možné dodržet. Přístupy ke stanovení hranic ekologického
stavu pro jednotlivé členské státy jsou uvedeny v protokolu Přílohy
IV a komplexní proces jejich vzájemného porovnání a potřebná statistická metodika jejich následné harmonizace jsou detailně popsány
v Příloze V. Závěrečná Příloha VI stanovuje konkrétní formu, jakou je
nutno výsledky předávat Evropské komisi.
Podstatná část celého interkalibračního procesu spočívá v přesném
provedení specifických úkolů definovaných v Příloze V. Jeho zásadním
krokům se věnuje i tento článek. Podrobnější popis průběhu interkalibračního procesu ve skupině EC GIG je popsán v Maciak aj. (2012)
a Příloze V se detailně věnuje článek Willby aj. (2010).
Několikaletý průběh interkalibračního procesu byl rozdělen
do následujících fází:
• Inicializační krok – první krok zjišťující celkovou připravenost členského státu k zapojení do interkalibračního procesu. Zahrnoval např.
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definování geografických typů, které byly interkalibrovány, a jejich
přiřazení k příslušným národním typům každého státu a celkovou
verifikaci národní metodiky hodnocení biologické složky vůči normativním definicím WFD. Účelem tohoto kroku byla garance nutné míry
homogenity mezi členskými zeměmi, minimalizace variability, kterou
umíme efektivně kontrolovat, a odstranění existujících technických
problémů a nepřesností.
• Definice referenčních lokalit a tzv. alternativní benchmarking
– kvalitativní hodnocení a následné porovnání mezi jednotlivými
státy bylo závislé na existenci a dostupnosti referenčních lokalit.
Zjednodušeně řečeno, jde o přesně definované geografické lokality,
které představují vysoce kvalitní národní referenční standard bez
zásadního antropogenního vlivu. Tyto lokality jsou vždy definované
národními metodami pomocí různých metodických postupů. Aby bylo
umožněno porovnání jednotlivých hranic ekologického stavu, bylo
třeba zajistit vysokou míru konzistence i mezi referenčními lokalitami jednotlivých států. Toto podrobně řeší Příloha III, která nastavuje
nadnárodní podmínky pro definici referenčních lokalit. V případě, že
nejsou referenční lokality dostupné, uvádí Příloha III méně restriktivní
metodu, kde jsou místo referenčních lokalit využity tzv. benchmark
lokality. Základní rozdíl je, že referenční lokalita musí ve smyslu národní
metodiky náležet do nejvyšší kvalitativní úrovně, zatímco u benchmark
lokalit tato podmínka vyžadována není a postačuje klasifikace o úroveň nižší. Benchmark lokality se využívají jen v případě, že neexistuje
dostatečný počet referenčních lokalit. Jsou tedy nahrazeny méně
kvalitními lokalitami, které však také musí splňovat přesně definovaná
kritéria. Jednotlivé referenční, resp. benchmark lokality jsou následně
standardizovány vzhledem ke společnému průměru, resp. mediánu,
a následně se standardizují i všechny ostatní naměřené lokality:
zaručuje to numerickou stabilitu naměřených hodnot a výslednou
interpretaci ekologického stavu přibližně v intervalu <0,1> – proto
také název standardizace (více v Maciak a Opatřilová, 2011).
• Kvantifikace vztahu mezi národním a nadnárodním hodnocením – v rámci geografické interkalibrační skupiny EC GIG byly jednotlivé národní metodiky porovnány prostřednictvím všeobecného
a předem definovaného nadnárodního statistického hodnocení1. Nadnárodní hodnocení, jehož výsledkem byla společná metrika (common
metric), je na rozdíl od národních metodických postupů nezávislé na
členském státu, ve kterém se aplikuje. Vzájemné porovnání nadnárodní
a národní metodiky hodnocení je zpracováno pomocí statistického
regresního modelu, využívá vhodně formulované statistické testy
a díky předem definovaným kritériím odpovídá na otázku, nakolik se
jednotlivá národní hodnocení členských států od sebe liší.
• Porovnání a harmonizace kvalitativních hranic ekologického
stavu – kvantifikováním rozdílů mezi jednotlivými členskými státy prostřednictvím společné metriky (resp. multimetriky – indexu složeného
z více jednotlivých metrik) je možné porovnat i jednotlivé kvalitativní
hranice. Každý členský stát používá škálu pěti kvalitativních tříd pro
zařazení konkrétní lokality v závislosti na její ekologické kvalitě. Tyto
třídy jsou označeny jako velmi dobrý, dobrý, střední, poškozený a zničený stav (High, Good, Moderate, Poor a Bad). Jednotlivé hranice mezi
třídami jsou určeny numericky, a to vždy vzhledem k národní metodice.
Srovnáním metodik je tudíž umožněno i přímé srovnání nastavení
tzv. národně definovaných hranic. Vzhledem k požadavkům Evropské
komise je v případě potřeby nutná tzv. harmonizace. Důsledkem je
úprava národních hranic mezi jednotlivými třídami – jejich harmonizace, avšak ne jejich kvantitativní rovnost, nýbrž jejich kvalitativní
totožnost (vzhledem ke společné, nadnárodní metrice hodnocení).
Výsledkem tedy je, že jednotlivé státy mají pro konkrétní biologickou
složku různé hodnoty hranic mezi jednotlivými třídami ekologického
stavu, které jsou však díky úspěšnému interkalibračnímu procesu
vzájemně kvalitativně srovnatelné a na sebe navázané (podrobněji
např. Maciak, 2011).
• Celkové vyhodnocení harmonizačního procesu – finální krok
interkalibračního procesu slouží k verifikaci a ověření kvality provedené harmonizace. Spočívá v komplexní statistické simulaci, kdy jsou
generovány náhodné, ale podobné lokality v jednotlivých státech. Tyto
lokality jsou národním hodnocením zařazeny do příslušné kvalitativní

process: it involves defining of geographical types that were intercalibrated and assigning of national types into these intercalibration types. Additionally, each national quality assessment method
is verified and checked against the normative definitions of WFD.
The main purpose of this step is to introduce some necessary level
of homogeneity among participating member states, to limit some
variability we can effectively control and to avoid existing problems
and inaccuracies.
• Definition of reference localities and alternative benchmarking
– for a comparison of the member state quality assessment methods
it is crucial to identify reference localities. These are precisely defined
geographical sites with a high national quality reference standard
with no significant anthropogenic influence. Reference localities are
defined by national methodologies using various approaches. In order
to compare the ecological boundaries high level of consistency among
reference localities of involved member states is required. These issues are discussed in Annex III, which states a list of common conditions for a reference locality identification. If the reference localities
are not available Annex III describes a less restricted method where
one can use benchmark localities instead of reference ones. Unlike
reference localities, which are strictly required to be classified in the
best quality status with respect to the national assessment method,
benchmark localities are only required to be classified not worse than
Good. However, benchmark sites are only used in situations where
not enough reference localities can be identified. Thus, the reference
localities are replaced by less quality sites, but they still meet quite
strict definitions. The reference or benchmark localities respectively,
are standardized using their mean or median value. All other assessed
localities are consequently standardized as well using the same approach: this introduces a numerical stability and the final interpretation
of the ecological status roughly within interval <0.1> – therefore, it is
referred to this step as standardization. More details can be found in
Maciak and Opatřilová (2011).
• Quantification of the relationship between national and
common assessment method – in the Eastern continental GIG the
national assessment methods were compared using a general and
common statistical approach1. Unlike the national assessment methods the common assessment method represented by a common
metric is not dependent on the member state where it is applied. A
mutual comparison between the common and national assessment
method is achieved using a regression modelling technique, statistical hypothesis tests and pre-defined decision criteria and it is all used
to quantify differences among individual member state assessment
methods.
• Comparison and harmonization of quantitative ecological
boundaries – once the differences between the member states are
properly quantified, which is achieved using the common metric
(multi-metric actually, as it is composed of multiple metrics), one can
also directly compare qualitative ecological boundaries. Each member
state classifies its localities into one of five qualitative classes: High,
Good, Moderate, Poor and Bad. Boundaries between these classes
are always given numerically with respect to the national assessment
method. Once the national assessment methods are compared it is
also possible to compare these numerical class boundaries. If it is
needed, the European Commission postulates the harmonization step.
As a consequence, the national class boundaries might be changed
(harmonized), however, this does not imply any quantitative equalities
but rather qualitative equivalency with respect to the common assessment method. Finally, all member states participating in the given
BQE intercalibration process have their own class boundaries, which
are however, mutually interconnected and qualitatively comparable,
though not necessarily numerically equal. For more details we refer
to Maciak (2011).
• Complete harmonization verification – the last step of the intercalibration process is to check the performance of the harmonization step. It involves a complex statistical simulation where random
member state localities are generated in a similar pattern and such
localities are further classified into the five qualitative classes (High,

1 Interkalibrační směrnice označuje tento postup jako „Option 2“. Alternativní možnosti
označuje jako „Option 1“ a „Option 3“. Detaily týkající se těchto dvou alternativních postupů pro účely tohoto článku neuvádíme.

1 The guidance document defines this approach as Option 2. Alternative approaches
are defined as Option 1 and Option 3. Any further details regarding these two options
are omitted in this paper.
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třídy (High, Good, Moderate, Poor nebo Bad) a prostřednictvím nadnárodní společné metriky je zkontrolována jejich vzájemná korespondence. Detaily týkající se simulace pro otestování kvality harmonizace
nebudeme v tomto článku uvádět. Podrobnosti jsou uvedeny např.
v popisu Přílohy V (Willby aj., 2010).

Good, Moderate, Poor and Bad) using already harmonized boundaries
and the performance of the classification is checked against the common metric. Any more details regarding the simulation step and the
harmonization verification are omitted in this paper, however, they
can be found in the Annex V description in Willby et al. (2010).

Interkalibrační data

Intercalibration Data

Ekologická kvalita konkrétní lokality v daném členském státu byla
vždy vyhodnocena dvěma vzájemně nezávislými postupy: první postup je definovaný národní metodikou hodnocení a jeho výsledkem
je numerická hodnota EQR. Tato hodnota je přibližně2 v rozmezí 0 až
1. Je poskytnuta přímo členským státem, bez nutnosti prezentovat
vlastní – národní systém hodnocení. Národní hodnocení ale musí být
v souladu s požadovanými pravidly a musí být schváleno Evropskou
komisí. Detaily o národním hodnocení obsahuje technická zpráva
(Technical report), která je vydávána Evropskou komisí po ukončení
příslušné fáze interkalibrace, pro každou interkalibrační skupinu zvlášť.
Druhý způsob hodnocení dané lokality je založen na nadnárodním
hodnocení, které bylo vypracováno speciálně pro účely interkalibrace. Každý členský stát kromě vlastního kvalitativního vyhodnocení
své lokality (příslušné EQR hodnoty) poskytl k dané lokalitě i soubor
popisných charakteristik. Tyto charakteristiky zahrnovaly také biotická data zjištěná na každé lokalitě (soupis druhů a jejich početnost)
a roční průměry fyzikálně-chemických parametrů. Využitím komplexního statistického modelu (Structural Equation Model) byla
vypracována komplexní nadnárodní metodika hodnocení, která
ze statistického hlediska nejlépe popisovala komplexní soubor dat
(detaily o metodě např. Loehlin, 2004). Pro každou lokalitu byla
spočítána druhá numerická hodnota – nadnárodní EQR, založená
na výpočtu společné metriky3.
Pro každou lokalitu byly takto získané hodnoty EQR (jedna poskytnuta členským státem a závislá na použité národní metodice,
druhá spočítána nadnárodním hodnocením a plně nezávislá na
metodice členského státu) rozděleny podle příslušného začlenění
jednotlivých lokalit do společných interkalibračních typů a v rámci
jednotlivých typů byly vzájemně porovnány. Interkalibrační typy
byly definovány na základě příslušnosti k ekoregionu, plochy povodí,
nadmořské výšky, geologie a substrátu v korytě (označení typů E1 až
EX8 v tabulkách 1 a 2; podrobný popis typů je uveden v rozhodnutí
Evropské komise (Commission Decision, 2013).
Pro biologickou složku makrozoobentos byla analyzována datová
sada 2 311 vzorků, zahrnující data sedmi států v devíti interkalibračních
typech. Pro biologickou složku fytobentos se pracovalo s datovou
sadou obsahující 1 417 vzorků sedmi států v deseti interkalibračních
typech (Rumunsko bylo v průběhu cvičení vyloučeno, protože nesplnilo požadované nutné předpoklady). Počty vzorků od jednotlivých
států v jednotlivých typech se značně lišily – od 9 do 336 vzorků.

The ecological quality of each locality of some member state was
assessed in two independent ways: firstly, the national assessment
method assesses the site quality and the result is given as a numerical
value EQR. The value is approximately2 spanned between zero and
one. The value is directly submitted by the member state with no
requirement to submit any details regarding the national assessment
method itself. However, the national assessment method needs to be
approved by the European Commission. Details about each national
assessment method can be found in the Technical report published
by the European Commission for each GIG separately at the end of
the intercalibration process.
The second way to assess the site quality is based on the common assessment system, which was especially developed for the
intercalibration purposes. Beside the EQR values already submitted,
each member state was also asked to supplement additional data
to describe its localities. Such data included biotic data measured
on each locality and annual averages for physical and chemical
parameters. Taking an advantage of such complex data sets we
applied a complex Structural Equation Modelling (SEM) approach
to construct a common assessment method that was statistically
most suitable given the available datasets (details about SEM are
e.g. in Loehlin, 2004). Thus, for each locality there was obtained
another numerical value – a common EQR value fully based on the
common metric only3.
Two different EQR values for each locality (one submitted by a
member state and thus, dependent on the national assessment
method and the second one computed by the common assessment
approach and thus, fully independent on the national methodology)
were allocated into groups to correspond with the common intercalibration types and in each type the values were mutually compared.
The intercalibration types were defined with respect to eco-regions
they belong to, the catchment area, altitude, geology and channel
substrate (IC type notation: E1 to EX8 in Tables 1 and 2; more details
are given in the Commission Decision, 2013).
For BQE macro-invertebrates the analysed data set consisted of
2,311 samples from 7 member states distributed in 9 IC types. For
BQE phytobenthos the data set consisted of 1,417 samples from 7
member states in 10 IC types (Romania was excluded from the exercise due to some requirements that were not met). The number of
samples across the states and types varied from 9 to 336.

Metodické zpracování

Methodology

Základním prvkem celého harmonizačního procesu je vzájemné
srovnání národního a nadnárodního hodnocení, tedy získaných
národních a nadnárodních EQR hodnot. Toto srovnání probíhá vždy
tzv. typově-specificky, tedy pro každý z uvažovaných interkalibračních typů zvlášť. Jen ty členské státy, které v daném typu mají svoje
zastoupení ve formě dostatečného počtu lokalit s naměřenými EQR
hodnotami a potřebnými popisnými charakteristikami, jsou zařazeny
do následné statistické analýzy.
Národní EQR hodnoty jsou vyneseny na osu x a nadnárodní EQR
hodnoty na osu y (obr. 1). Závislost mezi nadnárodním a národním

The main part of the intercalibration process is a mutual comparison of the national and common assessment method – national
and common EQR values. This comparison is always performed in
a type-specific manner and only member states with a sufficient
amount of available sites with corresponding EQR values and the
required description characteristics are considered in a subsequent
statistical analysis.
The national EQR values are plotted on x axis and the common EQR
values are plotted on y axis (see Fig. 1). A relationship between the
common and national assessment methods is investigated using an

2 EQR hodnoty jsou standardizované hodnoty, přičemž standardizace je vztažena na
referenční nebo benchmark lokality, ze kterých je spočítána referenční hodnota (průměr
anebo medián). Všechny lokality v příslušném interkalibračním typu jsou následně standardizovány – vyděleny touto referenční hodnotou, čímž se může stát, že kvalitativně
hodně dobré lokality mají svoje EQR mírně větší než hodnota 1 (kvalita nejlepší lokality
je vždy lepší (nebo stejná) než průměr nebo medián z několika nejlepších lokalit).
3 V případě biologické složky makrozoobentos tvořily společnou metriku, resp. multimetriku, metriky procentuálního zastoupení jedinců skupin jepice, pošvatky a chrostíci,
počet taxonů EPTCBO (jepice, pošvatky, chrostíci, brouci, mlži, vážky), ASPT (Average
Score Per Taxon) a tzv. Index biocenotického regionu (popis metrik viz např. AQEM consortium, 2002). Pro biologickou složku fytobentos tvořily společnou metriku indexy IPS
a TI (Indice de Polluosensibilite Specifique: Coste in CEMAGREF, 1982 a Trophieindex:
Rott aj., 1999). Pro výpočty těchto metrik byly použity mezinárodně používané softwarové nástroje Asterics a Omnidia a pro statistickou analýzu software SAS.

2 EQR values are standardized values, where the standardization takes place with respect to reference or benchmark localities that are used to obtain a reference value
(mean or median). All further localities in the given IC type are standardized – values
are divided with the same reference value. Given this approach it is possible that some
localities have their EQR value lightly larger than 1 (the best quality is always better or
same as the mean or median value taken from a few best localities).
3 For BQE macro-invertebrates the common metric was constructed from metrics: Percentage of individuals of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera groups, Number
of taxa EPTCBO (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Bivalvia and Odonata), ASPT (Average Score Per Taxon) and Index of biocenotic region (more details in
AQEM consortium, 2002). For BQE phytobenthos the common metric was constructed
from two metrics: IPS and TI (Indice de Polluosensibilite Specifique: Coste in CEMAGREF,
1982 and Trophieindex: Rott et al., 1999). For numerical calculations and statistical analysis we used well-known software tools Asterics and Omnidia and statistical software SAS.
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Obr. 1. Graf závislosti nadnárodního hodnocení a hodnocení podle národní metodiky – nadnárodní EQR na ose y a národní EQR na ose x
pro obě biologické složky: (a) makrozoobentos a (b) fytobentos; statistická závislost je vypočítána pomocí obecného lineárního regresního
modelu; numerické statistiky pro vyhodnocení kvality modelu (analyticka rovnice přímky, korelační koeficient a mnohonásobný R2) jsou
v levém dolním rohu grafů
Fig. 1. Linear regression relationship between the common assessment method and the national assessment method – common EQR values
given on y axis and national EQR values on x axis plotted for two different BQEs: (a) macro-invertebrates and (b) phytobenthos; numerical
quantities evaluating the quality of the relationship (analytic equation, correlation coefficient and multiple R2) are given in the left lower
corner of each plot
ordinary linear regression model – the red solid line in Fig. 1. The quality of this relationship is measured with the correlation coefficient
and multiple R2 coefficient (in case of the Czech Republic and BQE
macro-invertebrates on Fig. 1a the correlation coefficient ρ equals
0.817 and R2 = 0.668). There was also an additional requirement
formulated by the European Commission regarding the slope coefficient: the slope coefficient was supposed lie between 0.5 and 1.5
(from the theoretical point of view an optimal value would be equal
to one and the regression line should intersect zero – this would
suggest that the national assessment method fully corresponds with
the common one, when some random noise is omitted).
Ecological quality classes related to the EQR values are plotted
as well: blue colour represents the best status High, green colour
represents Good, yellow stands for Moderate, orange for Poor and
red for Bad. The main focus of the intercalibration exercise was posed
on harmonizing two best classes, their boundaries respectively –
the HG boundary between High and Good and the GM boundary
between Good and Moderate. The remaining class boundaries are
not essential for the intercalibration purposes.
In the next step, the regression line is used to transform national
HG and GM boundaries and to represent them on the common EQR
scale – y axis (this transformation is represented by green and blue
dashed lines in Fig. 1). Analytically, the regression line is represented
by two parameters: intercept α and slope β. By using these parameters we can transform national boundaries and to project them on
the common EQR scale. Using the Czech Republic example and BQE
macro-invertebrates the corresponding boundaries are HG = 0.8 and
GM = 0.6 (Fig. 1a). Using the underline notation HG and GM for the
transformed boundaries, we can write the following: HG = α + β x HG
as well as GM = α + β x GM, where α = 0.18 and β = 1.12.
The corresponding numerical values for transformed national
boundaries in Fig. 1a are HG = 1.08 and GM = 0.85. The final
boundary transformation takes place using a regression line over
all available localities and IC types, however, only such IC types
are considered where the required quality of the type-specific
relationship was achieved. For each member state we obtained a
set of two transformed boundaries represented on the common
EQR scale – transformed HG boundary and GM boundary. These
boundaries can by directly compared – so, we can compute a common boundary defined as a mean or median value (Fig. 2). Such
common mean (median respectively) boundaries projected on the
common EQR scale are the starting point for the harmonization step
itself. The main principles of this harmonization step are described
in the following section.

hodnocením je zkoumána pomocí obecného lineárního regresního
modelu – červená přímka v grafu na obr. 1. Vyhodnocení celkové
míry této závislosti je vyjádřeno pomocí korelačního koeficientu
a celkové proporce vysvětlené variability (pro Českou republiku
a BQE makrozoobentos na obr. 1a je korelační koeficient ρ = 0,817
a mnohonásobný R2 = 0,668). Zároveň byl Evropskou komisí definován požadavek, aby směrnice regresní přímky byla v rozmezí 0,5
až 1,5 (z teoretického hlediska by optimální výsledek měl být rovný
hodnotě jedna a přímka by měla procházet nulou, což by znamenalo,
že národní hodnocení až na malou náhodnou chybu plně koresponduje s nadnárodním hodnocením).
Součástí grafu jsou i jednotlivé kvalitativní třídy vztažené k odpovídajícím hodnotám EQR. Modrá barva označuje nejlepší třídu High,
zelená třídu Good, žlutou je označena kvalita Moderate, oranžovou
třída Poor a červenou třída Bad. Hlavním účelem interkalibračního
cvičení bylo harmonizovat dvě nejlepší třídy, resp. jejich hranice
– hranici HG mezi třídami High a Good a hranici GM mezi třídami
Good a Moderate. Harmonizace ostatních hranic nebyla pro účely
interkalibrace důležitá.
Národní hranice HG a GM byly transformovány prostřednictvím
rovnice regresní přímky na nadnárodní EQR škálu – osa y (příslušná
transformace je zobrazena na obr. 1 modrými a zelenými přerušovanými čarami). Formálně vyjádřeno, regresní přímka má svoji
analytickou rovnici se dvěma parametry, interceptem α a směrnicí
β. Využitím těchto parametrů transformujeme národní hranice
a přenášíme jejich hodnoty na nadnárodní škálu. V případě České
republiky a BQE makrozoobentos jsou příslušné hranice HG = 0,8
a GM = 0,6 (obr. 1a). Pokud označíme transformované hranice jako
HG a GM, potom platí HG = α + β x HG a stejně GM = α + β x GM,
pro α = 0,18 a β = 1,12.
Numerické hodnoty pro transformované hranice jsou při použití
regresní přímky na obr.1a rovny hodnotám HG = 1,08 a GM = 0,85.
Finální transformace hranic je zpracována pomocí rovnice regresní
přímky pro lokality ze všech interkalibračních typů daného státu
dohromady, v rámci kterých regresní vztah mezi národním a nadnárodním hodnocením splňoval požadované podmínky. Pro každý ze
zúčastněných států jsme takto získali na nadnárodní EQR škále dvojici hranic – transformovanou hranici HG a transformovanou hranici
GM. Tyto transformované národní hranice jsou mezi sebou přímo
porovnatelné, je proto možné spočítat společnou hranici, která je
definována jako průměrná anebo mediánová hodnota (obr. 2). Takto
získané průměrné (resp. mediánové) hranice na společné EQR škále
jsou základem pro následnou harmonizaci národních hranic. Principy
a způsoby této harmonizace rozepíšeme podrobněji v následující části.
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Obr. 2. Názorná ukázka harmonizace čtyř dvojic národních HG a GM
hranic tranformovaných na nadnárodní EQR škále; národní transformované hranice (čtyři sloupce nalevo) jsou porovnány s příslušnou
společnou, tedy průměrnou hranicí (sloupec napravo); vzdálenost
národní hranice od společné hranice je následně posuzována vzhledem k šířce příslušné třídy
Fig. 2. A brief example of the harmonization step of four national
HG and GM boundaries transformed on the common EQR scale;
the national transformed boundaries on the left are compared with
respect to the common mean boundaries on the right; the size of
a gap between is put in contrast with the corresponding class width

Harmonizace hranic ekologického stavu

Harmonization of the ecological quality boundaries

Transformace národních hranic umožňuje stanovit společnou
hranici mezi příslušnými třídami a následně zavázat jednotlivé
členské státy, aby se této hranici přizpůsobily. Z důvodu minimalizace nutných úprav a nových definic národních hranic byl stanoven
systematičtější postup. Základem tohoto přístupu byla společná
dohoda schválená Evropskou komisí, že národní hranice, které jsou
po transformaci dostatečně blízko k průměrné (resp. mediánové)
hranici – tedy společné hranici, nemusí být dodatečně měněny
a automaticky je považujeme za dostatečně dobře harmonizované.
V případě, že národní transformovaná hranice byla příliš daleko od
společně nastavené průměrné (resp. mediánové) hranice, musel
členský stát svoji hranici příslušně upravit. Nebylo však požadováno
srovnání na společnou úroveň, ale jen posunutí nutné k tomu, aby
bylo možné národní hranici již považovat za dostatečně blízkou ke
společné hranici. Hodnota, která určovala, jestli je hranice dostatečně
blízko průměru, resp. mediánu (není nutné ji tedy harmonizovat),
anebo není (je nutná harmonizace), byla stanovena jako jedna
čtvrtina šířky příslušné třídy ekologického stavu.
Z důvodu korektnější definice 1/4 šířky střední třídy (Moderate)
byly využity i národní MP hranice, které se analogicky transformovaly pomocí regrese na společnou EQR škálu, a získaly se tak
transformované MP hranice, které však byly použity jen k výpočtu
šířky příslušné kvalitativní třídy, tj. třídy Moderate a nebylo nutné je
jakýmkoli způsobem dále harmonizovat.
Dodatečné harmonizační pravidlo navíc umožňovalo členským
státům neprovádět harmonizaci v případě, kdy jejich národní
hranice byly nastaveny striktněji, než určovaly společné hranice.
V takovém případě členský stát nemusel provádět harmonizaci,
a to ani v případě, kdy byl rozdíl větší než zmiňovaná čtvrtina
příslušné třídy. Na obr. 3a je znázorněno sedm dvojic národních
transformovaných hranic pro BQE makrozoobentos (krátké modré – HG hranice a zelené – GM hranice) a také příslušné společné
hranice vypočtené jako průměrné hodnoty transformovaných
hranic (červené plné přímky). Dlouhé přerušované čáry zobrazují
jednu čtvrtinu šířky z příslušné třídy.
V případě GM hranic jsou tři národní transformované hranice
(CZ, HU a SK) uvnitř červeného přerušovaného pásu – jsou tedy
dostatečně blízko ke společné hranici a není nutné je dodatečně
harmonizovat. Dvě hranice jsou pod přípustnou úrovní jedné čtvrtiny
(BG a RO) a dvě hranice jsou nad úrovní akceptace (AT a SI).
Podobně v případě HG hranic jsou dvě národní transformované
hranice nad červeným přerušovaným pásem (AT a SI) a dvě jsou
pod čtvrtinovým pásem, z toho jedna výrazně (BG). Zbývá proto
určit, které hranice jsou příliš striktní a které naopak příliš liberální.
HG hranice, které jsou vysoko (nad úrovní akceptace), definují třídu
High výrazně přísněji – příslušné dva členské státy proto potřebují
vyšší naměřené hodnoty EQR, aby mohly klasifikovat svou lokalitu
do třídy High. V porovnání se společným pohledem – průměrnou HG
hranicí – jsou proto více striktní a v souladu s pravidlem, které jsme
zmiňovali, není nutné hranice harmonizovat. HG hranice, které jsou
ale pod úrovní akceptace (BG a RO), jsou příliš liberální, a je proto
nutné je harmonizovat, tudíž posunout alespoň na úroveň jedné
čtvrtiny od společné hranice. Analogické úvahy platí i pro obr. 3b.
(fytobentos). Na rozdíl od průměrných hranic v případě makrozoobentosu na obr. 3a jsou společné hranice pro fytobentos spočítány
jako mediánová hranice, a to z důvodu výrazně odlehlé HG hranice
v případě HU. Průměr je totiž velice citlivý na odlehlé pozorování,

The national transformed boundaries allow to set common
between class boundaries and to request from the participating
member states to adjust their national boundaries with the common
boundaries. However, to limit small boundary changes and new
definitions there was a more systematic harmonization approach
proposed: the approval of the European Commission proposes that
if the national transformed boundary is close enough to the common mean (median respectively) boundary, than there is no need to
change the boundary and it is considered to be harmonized. If the
national transformed boundary is too far from the common one, the
member state is required to change it. However, it is not required to
align the boundary with the common boundary, it is only required
to change it so much that it will be close enough to the common
boundary. The amount that was used to decide whether some national transformed boundary is close enough to the common mean
(median respectively) boundary was said to be one quarter of the
corresponding common class.
To have a proper definition for 1/4 of the Moderate class width the
national MP boundaries were also used as they were analogously
transformed on the common EQR scale. A transformed MP boundary was obtained, but it was only used to compute the width of the
corresponding class – the moderate class and it was not needed to
harmonize the boundary itself.
An additional harmonization rule allows a member state to remain
away from the harmonization step if the national boundaries are set
to be stricter than the common boundary. The member state was
not required to harmonize its boundaries even if the difference was
more than 1/4 of the corresponding class width.
In Fig. 3a, there are seven sets of national transformed boundaries
plotted for BQE macro-invertebrates (short blue and green lines
for HG and GM boundaries) together with the corresponding common mean boundaries (red solid lines) taken as mean values of the
transformed boundaries. The red dashed lines represent 1/4 of the
corresponding class width.
In case of GM boundaries, there are three national transformed
boundaries (CZ, HU and SK) inside the red dashed bands thus, these
boundaries are close enough and there is no need to harmonize
them. Two boundaries (BG and RO) are placed under the acceptance
band and two boundaries (AT and SI) are above.
Similarly, in case of HG boundaries, there are two national transformed boundaries above the red dashed bands (AT and SI) and
two are below, one of them quite a lot (BG). It is therefore left to be
declared, which boundaries are too strict and which are too liberal.
The HG boundaries that are two high (above the acceptance band)
define the High class in a more strict way – the corresponding
member states need much better EQR measurements to classify
their sites as High. Unlike the common view – the common average HG boundary – these two member states are far stricter and
given the harmonization rule we mentioned, there is no need to
harmonize these boundaries. On the other hand, the HG boundaries
which are below the acceptance band (BG and RO), are too much
liberal therefore, they need to be harmonized – moved towards the
common mean boundary at least as much as 1/4 of the class. Quite
analogous reasoning also applies for BQE phytobenthos in Fig. 3b.
However, the common boundaries in case of BQE phytobenthos are
given as median values rather than mean values, which were used for
BQE macro-invertebrates. The reason is the outlying HG boundary in
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Obr. 3. Národní transformované hranice na společné EQR škále (HG – krátké modré a GM – krátké zelené čáry) a průměrné, resp. mediánové
společné hranice s příslušnou jednou čtvrtinou šířky třídy (dlouhé červené čáry)
Fig. 3. National transformed boundaries on the common EQR scale (short blue (HG) and green (GM) lines) and the mean (median respectively) common boundaries with the corresponding 1/4 class widths (long red lines)

a společná průměrná HG hranice by tudíž byla vychýlená a také
nekonzistentní. Na rozdíl od průměru je ale medián schopen zcela
konzistentně fungovat i v této situaci, proto byly společné hranice
pro fytobentos raději definované jako mediánové hranice.

case of Hungary (HU). The mean is too much sensitive to outlying observations, so the mean common HG boundary would be also tilted
and thus, inconsistent. On the other hand, median is fully capable of
implementing such situations as well, therefore, median common
boundaries were used for BQE phytobenthos instead.

Finální výsledky – závěr

Final results – conclusion

Základním problémem, se kterým se interkalibrační tým
musel vypořádat, byl nedostatek výsledků biologických analýz
z referenčních (člověkem neovlivněných) lokalit. Ve smyslu
stanovených postupů muselo být přistoupeno k použití výsledků
z benchmark lokalit, což představovalo výrazně komplexnější a výpočetně náročnější postup (Maciak a Opatřilová, 2011). Nesnadné
bylo již samotné nastavení kritérií pro výběr těchto benchmark
lokalit. Malý počet vzorků v některých interkalibračních typech zase
neumožnoval provedení porovnání pro všechny typy, které se na
území jednotlivých států nacházejí, a některé musely být vyloučeny.
Souhrnné výsledky interkalibračního cvičení východoevropské
interkalibrační skupiny pro biologické složky makrozoobentos a fytobentos jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. Harmonizované hranice
platí pro uvedené interkalibrační typy a musí být implementovány
do jednotlivých národních legislativ. Kompletní výsledky interkalibračního cvičení ve skupině EC GIG a v dalších skupinách jsou
k dispozici v oficiálním rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. září
2013 (Commission Decision, 2013).
Všechna odchýlení postupů porovnání v jednotlivých interkalibračních skupinách od postupů schválených ve směrnici musela
být vedoucím týmem skupiny vysvětlena v podrobných zprávách

The main challenge the intercalibration team had to deal with in
the intercalibration process were insufficient biological analyses from
reference localities (localities not affected by human activities). To
comply with regulations, the benchmarking analyses had to be used
instead, which involved much more complex approach and computations (see Maciak and Opatřilová, 2011). It was also quite challenging
just to find optimal criteria for benchmark site identification. On the
other hand, limited amount of samples in some IC types did not allow
to intercalibrate all available types, some had to be excluded.
Final results of the intercalibration exercise within EC GIG for BQE
macro-invertebrates and phytobenthos are given in Table 1 and
2. The harmonized boundaries apply for the listed types only and
they need to be implemented in the national legislations. Complete
intercalibration results in EC GIG as well as other GIGS are published
in the official decision of the European Commission from September
20, 2013 (Commission Decision, 2013).
All, even minor deviations from the guidance directives had to
be properly justified by the group leading team in formal reports
and the reports had to be approved by the European Commission.
The final results were verified by a team of independent international experts.

Tabulka 1. BQE - makrozoobentos / Table 1. BQE - macro-invertebrates
Členský stát

Interkalibrované typy

Původní / Original

Member State

IC common types

AT Rakousko

R-E4

0.80

0.60

0.80

0.60

BG Bulharsko

R-E1a, R-E1b, R-E3

0.75

0.65

0.86

0.67

HG

GM

Harmonizované / Harmonized
HG

GM

CZ Česká Republika

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0.80

0.60

0.80

0.60

HG Maďarsko

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0.80

0.60

0.80

0.60

RO Rumunsko

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0.70

0.55

0.74

0.58

SI Slovinsko

R-E4, R-EX5, R-EX6

0.80

0.60

0.80

0.60

SK Slovensko

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0.80

0.60

0.80

0.60

Finální výsledky interkalibrace BQE makrozoobentos pro sedm zúčastněných států. Jednotlivé typy, které členský stát interkalibroval, jsou ve druhém sloupci. Nejdříve je uvedena dvojice původních hranic před interkalibrací a následně harmonizované, interkalibrované hranice.
Final results of the intercalibration process of BQE macro-invertebrates for 7 involved countries. The common types which were intercalibrated in each
member state are given in the second column followed by a couple of original boundaries and harmonized boundaries.
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Tabulka 2. BQE – fytobentos / Table 2. BQE – phytobenthos
Členský stát

Interkalibrované typy

Member State

IC common types

Původní / Original

AT Rakousko

R-E4

0.70

0.42

0.70

0.42

BG Bulharsko (typy R2, R4)

R-E1a, R-E1b, R-E3

0.87

0.66

0.87

0.66

BG Bulharsko (typy R7, R8)

R-E1a, R-E1b, R-E3

0.85

0.64

0.85

0.64

CZ Česká Republika

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0.80

0.60

0.80

0.60

HG Maďarsko

R-E2, R-E3, R-EX5

0.80

0.60

0.80

0.60

SI Slovinsko

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0.80

0.60

0.80

0.60

SK Slovensko

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0.90

0.70

0.90

0.70

HG

GM

Harmonizované / Harmonized
HG

GM

Finální výsledky interkalibrace BQE fytobentos pro šest zúčastněných států – Bulharsko interkalibrovalo dva soubory národních hranic, tudíž je uvedeno dvakrát. Jednotlivé typy, které členský stát interkalibroval, jsou ve druhém sloupci. Nejdříve je uvedena dvojice původních hranic před interkalibrací a následně
harmonizované, interkalibrované hranice.
Final results of the intercalibration process of BQE macro-invertebrates for 6 involved countries – Bulgaria intercalibrated two sets of national boundaries
thus, it is included in two lines. The common types which were intercalibrated in each member state are given in the second column followed by a couple
of original boundaries and harmonized boundaries.

a schválena pracovní skupinou při Evropské komisi. Finální výsledky interkalibrace byly podrobeny kontrole mezinárodním týmem
nezávislých odborníků.
Pro státy, kterým se nepodařilo ve 2. fázi interkalibrace v letech
2008–2011 zinterkalibrovat svoje metody anebo je neměly v té době
finalizovány (popř. již zinterkalibrované metody změnily), byl vytvořen manuál, podle kterého budou státy svoje metody porovnávat
individuálně (Willby aj., 2014). O výsledcích porovnání musí státy
informovat Evropskou komisi zprávou, která bude opět podrobena
kontrole vybranými nezávislými odborníky.
Z pohledu České republiky probíhá v současné době aktivní práce
v interkalibrační skupině velkých řek (Cross-GIG Large rivers) a začínají
práce v pracovní skupině zabývající se porovnáním metod hodnocení
ekologického potenciálu, tj. metod hodnocení použitých v tzv. silně
ovlivněných vodních útvarech, které nemohou dosáhnout dobrého
ekologického stavu z důvodu nevratných hydromorfologických změn.
Rozbíhají se také práce v nově ustanovené pracovní skupině zaměřené
na porovnávání limitních koncentrací tzv. živinových standardů pro
hranice dobrého ekologického stavu u jednotlivých členských států.

Remaining states, which were not able to harmonize their assessment methods in the second phase of the intercalibration process
in 2008–2011 or member states, which additionally changed their
already intercalibrated methods, can use now an instruction manual
with a detail description on how to carry out the harmonization process individually (Willby et al., 2014). The results have to be submitted
in a formal report to the European Commission and the report would
again undergo a revision check by independent experts.
The Czech Republic is now actively involved in the intercalibration process in the large rivers group (Cross-GIG Large rivers): some
work has been initiated in working groups of experts as they are
about to compare ecological potential assessment methods, which
are specific assessment methods for heavily modified water bodies.
These water bodies cannot achieve good ecological status due to
heavy irreversible hydromorphological changes. The first part of work
is also being done on comparing limit concentrations of nutrient
standards for good ecological status boundaries in participating
member states.
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– vegetaci na dně a svazích koryta (účinek podle typu, výšky, hustoty
a ohebnosti vegetace),
– proměnlivost v čase (sezonní změny, tvar koryta), splaveninový
režim, vodní stav.

STANOVENÍ DOPORUČENÉ HODNOTY
SOUČINITELE DRSNOSTI

2 Rozšířená Cowanova metoda

Lukáš Smelík, Hana Uhmannová

Cowanova metoda představuje přístup ke stanovení součinitele
drsnosti, při kterém se na základě slovního popisu přiřazují v šesti
tematických kategoriích charakteristikám koryta doporučené dílčí
součinitele drsnosti (Chow, 1959). Výsledný Manningův součinitel
drsnosti se vypočítá podle rovnice

Klíčová slova
Manningův součinitel drsnosti – koryto – metodika – zrnitostní křivka
– rozšířená Cowanova metoda – Wolmanova metoda – sítový rozbor
– subjektivní odhad – měření – HEC-RAS

(1),

Souhrn

ve které vyjadřuje n0 základní hodnotu podle velikosti materiálu
povrchu koryta, n1 nerovnosti omočeného obvodu, n2 změny průtočného profilu po délce toku, n3 překážky v korytě, n4 typ vegetace
a m5 míru meandrování. Na rozdíl od tabulek zahrnuje tento přístup
více parametrů. Vyhodnocení je poměrně rychlé, snadné a součinitel
drsnosti lze stanovit už v terénu.
Cowanova metoda (Cowan, 1956) má nevyhovující přesnost
v případě hladkého, nebo naopak velmi drsného povrchu. Proto
byly některé části Cowanovy metody upraveny a některé doplněny
s tím, že verze upravená na základě Metodiky je nazývána Rozšířenou
Cowanovou metodou (Cowan+). Byly doplněny vyšší frakce materiálu, ke kterým byly přiřazeny dílčí součinitele drsnosti podle analýzy
vlastních měření. Popisný text byl většinou zkrácen a rozšířen o další
typy povrchu. Byla přidána grafická schémata, která slovní popisy
doplňují. Při práci s tímto přístupem se má vliv vegetace uvažovat
pouze v případě, že ovlivňuje proudění konkrétního vodního stavu.
Byl zaveden nový koeficient m6, který zohledňuje vodní stav a který
může nabývat hodnot od 1,0 do 2,0. Rovnice pro výpočet Manningova součinitele drsnosti přístupem Cowan+ je

Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele
drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených
koryt zabývá již téměř 250 let. V současnosti neexistuje spolehlivý způsob pro stanovení přesné hodnoty součinitele drsnosti
koryta pro účely 1D modelování. Příspěvek se zabývá stanovením
součinitele drsnosti koryta empirickými rovnicemi a Cowanovou
metodou podle vlastní metodiky (dále jen Metodika). Byly hledány takové empirické rovnice, které jsou vhodné pro co největší
množství typů vodních toků. Empirické rovnice byly seřazeny
podle kvality srovnáním vypočtených a z měření stanovených
hodnot součinitelů drsnosti. Vlastní měření probíhala v 27
lokalitách vodních toků v okolí Brna a Frýdku-Místku. Původní
Cowanova metoda byla rozšířena o některé typy povrchů, o nový
parametr „vodní stav“ a kalibrována na základě dat z vlastních
měření. Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
podle Metodiky je inovativním přístupem, který pomocí zautomatizovaného výpočtového programu v MS Excelu umožňuje
vzhledem k ostatním přístupům (tabulky, fotografické katalogy)
přesnější stanovení součinitele drsnosti.

(2).

1 Úvod

Stanovení koeficientu m6 je již složitější a lze je rozdělit do tří kroků:
1) stanovení, zda je splněna alespoň jedna ze dvou podmínek:

Při navrhování úprav a revitalizačních opatření vodních toků,
stanovování rozsahu záplavových území, kapacity stávajícího koryta nebo dodatečném stanovení průtoku na základě povodňových
značek je pro potřeby výpočtu nutné ve zkoumaném úseku toku
stanovit Manningův součinitel drsnosti n. Součinitel se odhaduje
na základě doporučení odborné literatury, znalosti poměrů řešené
lokality, vlastních zkušeností a subjektivního úsudku pracovníka
provádějícího expertní odhad. Ke stanovení drsnosti je potřeba
přistupovat zodpovědně, protože hned po hloubce, která je měřitelná, je drsnost druhým nejcitlivějším parametrem, který ovlivňuje
vypočtený průtok a úroveň hladiny. Součinitel drsnosti je ovlivňován
komplexním souborem provázaných vlivů, mezi které lze zařadit:
– mikrodrsnost (materiál dna), makrodrsnost (dnové útvary – duny,
mělčiny, nánosy, tůně),
– rozměry, nepravidelnosti povrchu, změny příčných profilů, meandrování koryta,
– překážky (peřeje, padlé stromy, funkční objekty, sesuvy opevnění,
suť) a údržbu koryta,

• podmínka 1 (horské a podhorské toky):
• podmínka 2 (střední a nížinné toky):

;
;

,
,

2) výpočet vlivu čtyř faktorů podle rovnice
(3),
kde pro:
• faktor f1:
• faktor f2:
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; MIN1 = 60; MAX1 = 300,
; MIN2 = 0; MAX2 = 0,35,

• faktor f3:

; MIN3 = 5; MAX3 = 100,

• faktor f4:

; MIN4 = 2; MAX4 = 9,

3) stanovení průměrného vlivu čtyř faktorů a stanovení m6 podle
rovnice

Bylo shromážděno přes 300 empirických rovnic pro stanovení
součinitele drsnosti. Byly vyřazeny rovnice, u kterých nejsou známy
vstupní parametry nebo které jsou duplicitní. Do výběru nejlepších
rovnic Metodikou vstupovalo 275 rovnic, z toho 44 rovnic obsahovalo parametr k nebo ks, pro které bylo použito až 21 koeficientů
m. Celkem je tedy v Metodice použito 1 137 stavů empirických
rovnic. Většinu rovnic lze zařadit k některému z 15 typů nejčastěji
se vyskytujících empirických rovnic, které se liší pouze zvolenými
koeficienty, exponenty nebo kvantily zrnitostní křivky. Příslušnost
rovnice k některému typu může v případě špatného opsání rovnice
pomoci k odhalení chyby ve formátu rovnice. Parametry empirických
rovnic byly sjednoceny. Občas dochází k zaokrouhlování a úpravám
exponentů a koeficientů (např. 0,179 se zaokrouhlí na 0,18 nebo zlomek 2/3 se převede na číslo 0,667, které se zaokrouhlí na 0,7). Podélný
sklon dna přirozeného koryta je značně proměnlivý a může být místy
i záporný. Proto byl do rovnic dosazován podélný sklon hladiny.
3.3 Vstupní data
Pro potřeby následných analýz bylo provedeno 139 vlastních
měření na 27 moravských (okolí Brna a Frýdku-Místku) úsecích
vodních toků. Pro dlouhodobě sledované lokality vodních toků byly
vybírány takové úseky toků, které se nacházejí poblíž limnigrafů
ČHMÚ (dodání průtoků) a které nejsou výrazně ovlivněny překážkami
a spádovými stupni. V každé lokalitě proběhlo zaměření čtyř příčných profilů. Zaměřením a následnou nivelací hladin jsou zachyceny
podprůměrné, běžné a zvýšené vodní stavy. Ze srovnání hodnot
průměrných hloubek h a hydraulických poloměrů R vyplývá, že ve
většině případů lze hodnoty považovat za ekvivalentní.
Srovnání výstižnosti stanovení zrnitostních křivek sítovým rozborem,
Wolmanovou metodou (Wolman, 1954) a subjektivním odhadem bylo
obsahem příspěvku (Smelík, 2012). V případě materiálu, kde maximální frakcí je štěrk, se doporučuje provést sítový rozbor z 5 až 20 kg
odebraného vzorku. V případě hrubozrnného materiálu je vhodnější
použít Wolmanovu metodu, pro kterou postačí změřit střední rozměr
50 až 100 náhodně odebraných zrn (30 zrn pro orientační účely). Pro
běžné výpočty postačuje provést subjektivní odhad, kde se stanoví
procentuální zastoupení jednotlivých frakcí materiálu (jíl, písek, štěrk,
kameny, valouny, balvany) a kde se u nejnižších frakcí doporučuje
procentuální zastoupení výrazně snížit a u vyšších frakcí mírně zvýšit.
Databáze vlastních měření byla doplněna 1 685 externími měřeními, u kterých byla provedena korekce dat, popř. nebyly z důvodu
nejasností vůbec použity. Pro následné analýzy byla použita jen
měření, u kterých je součinitel drsnosti v rozmezí od 0,015 do 0,300,
protože hodnoty mimo toto rozmezí lze považovat za nestandardní.
Z prvotních analýz, které se zabývaly kvalitou výpočtu součinitele
drsnosti empirickými rovnicemi, vyplynulo, že ani nejlepší empirické rovnice nejsou univerzální. Předpokládá se, že některé rovnice
jsou vhodné jen pro specifický typ koryta (velikost, podélný sklon,
zrnitost) a některé rovnice jsou vhodné pro více typů vodních toků
– jsou univerzálnější. Pro posouzení univerzálnosti bylo zavedeno
devět kategorií vstupních parametrů a v každé z kategorií stanoveny
tři podkategorie (malá, střední a velká hodnota parametru), např.
„malá šířka koryta toku“ (resp. malé koryto toku), „velký podélný
sklon hladiny v korytě toku“ atd. Rozmezí podkategorií, která jsou
uvedena v tabulce 1, byla volena subjektivně s ohledem na rovnoměrnost (potřeby statistiky), výstižnost a zapamatovatelnost.
Celkem bylo použito 27 podkategorií (9 x 3) a pro každou z těchto
podkategorií byly zvlášť počítány statistické veličiny (MED, VSO
atd.), viz kapitolu 3.5.

(4).
Hodnoty mezí podmínky 1, podmínky 2, MINi a MAXi vzešly z kalibrace malého počtu měření, a proto by bylo vhodné provést verifikaci
Rozšířené Cowanovy metody na větším množství dat. V případě
vegetace a materiálu by bylo možné stanovit, jaká procentuální část
omočeného obvodu jim přísluší, a při výběru koeficientů pak použít
váženého průměru. Tento předpoklad by se musel ověřit na základě
dostatečného množství naměřených dat.

3 Empirické rovnice
Empirické rovnice (pro výpočet C, v, n, λ) vznikly na základě měření v laboratořích nebo ve vodních tocích. Mnohé z rovnic prošly
historickým vývojem a byly zpřesněny nebo se naopak přestaly zcela
používat. Často bývá u rovnic uvedena oblast použití, tedy rozmezí
hodnot vstupních parametrů nebo slovní popisy (horské toky, štěrkové dno, bez pohybu splavenin, široké koryto apod.). Podmínky použití
empirické rovnice by se měly respektovat, protože vycházejí z měření,
podle kterých byla rovnice odvozena a kalibrována. Použitím rovnice
pro vstupní parametry, které nejsou v doporučených mezích, nelze
zaručit dostatečně přesné výsledky výpočtu součinitele drsnosti.
V současnosti lze využít genetické programování, které umožňuje
do empirické rovnice zakomponovat větší množství vazeb a detailů.
Cílem výzkumu bylo pochopit faktory ovlivňující odpory proudění
a navrhnout Metodiku ke stanovení co nejpravděpodobnější hodnoty Manningova součinitele drsnosti koryta konkrétního úseku toku
na základě měřitelných parametrů a různých empirických rovnic. Obdobný přístup k řešení problematiky nebyl nalezen, a proto se jedná
o inovativní přístup, který lze v praxi uplatnit při hydrotechnických
výpočtech proudění v tocích (stanovení rozsahu záplavových území,
návrh protipovodňových opatření, revitalizace vodních toků atd.).
3.1 Vyjádření drsnosti
V hydraulice otevřených koryt se lze setkat s různými způsoby
vyjádření drsnosti, které jsou odvozeny na základě různých principů.
Jedná se o součinitel ztrát třením λ [-], který vychází ze ztrát způsobených turbulencemi (Kunštátský, 1968), o absolutní drsnost k [m],
která u technických materiálů vyjadřuje výšku výstupků (Kunštátský,
1968), o Stricklerovu hydraulickou drsnost ks [m], která vychází
z křivky zrnitosti materiálu (Hey, 1982), o Nikuradseho hydraulickou
drsnost kN [m], která vychází z laboratorních měření s pískovým
dnem, o rychlostní součinitel C [m1/2.s-1] (Chow, 1959), který se používá k vyjádření míry odporu, a o Manningův součinitel drsnosti
n [-], který se používá k vyjádření veškerých odporů v korytě (Chow,
1959). Výše uvedená vyjádření lze převést na Manningův součinitel
drsnosti rovnicí (Macura, 1990)
(5).
V empirických rovnicích, které obsahují parametr k nebo ks, je
zaveden předpoklad
(6),

kde m je koeficient stanovený různými autory podle příslušné velikosti kvantilu zrna dx [m] křivky zrnitosti.
3.2 Analýza empirických rovnic
V odborné literatuře se lze setkat se stovkami empirických rovnic různých autorů, Tabulka 1. Rozmezí kategorií parametrů koryt
které se liší vstupními parametry a způso- Table 1. Categories range of channel parameters
bem vyjádření drsnosti. Proběhlo totiž velké
B
R
iH
v
Q
d50
d84
R/d50 R/d84
množství původních a následných ověřovaPodkategorie
-1
3 -1
cích a rozšiřovacích výzkumů, které většinou
[m]
[m]
[-]
[m.s ] [m .s ] [mm]
[mm]
[-]
[-]
pouze upravily koeficienty a exponenty
Malá
<5
< 0,25
< 0,001
< 0,5
<1
< 20
< 50
<5
<2
použité v původních empirických rovnicích.
Střední
5–20 0,25–0,75 0,001–0,005 0,5–2,0 1–20 20–100 50–200 5–20 2–10
Použitím více empirických rovnic při výpočtu
součinitele drsnosti se může předejít chybě,
Velká
> 20
> 0,75
> 0,005
> 2,0
> 20
> 100
> 200 > 20 > 10
ke které by došlo při použití jediné rovnice,
která může být např. nevhodná pro řešený Pozn.: B je šířka koryta v hladině, R je hydraulický poloměr, iH je podélný sklon hladiny koryta, v je průřezová
typ koryta.
rychlost, Q je průtok, d50 a d84 je velikost 50% a 84% kvantilu zrna křivky zrnitosti materiálu dna
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3.4 Stanovení součinitele drsnosti z měření
Stanovení Manningova součinitele drsnosti z vlastních měření bylo
provedeno 1D modelem řešeným v programu HEC-RAS. Po zadání
příčných profilů, průtoku Q a známé hladiny v dolním profilu byl
jako jediný neznámý parametr volen součinitel drsnosti n. Charakteristický (reprezentativní) úsekový Manningův součinitel drsnosti
pro dané měření a lokalitu je takový, u kterého je hodnota odchylek
naměřených a vypočtených hladin stanovených metodou nejmenších čtverců (MNČ) nejmenší. Teoreticky lze stanovit i profilovou
drsnost (mezi dvěma příčnými profily) (Macura, 1990), ale hodnoty
součinitelů drsnosti mezi jednotlivými profily by pak mohly mít
značný rozptyl. V případě, že ve třech ze čtyř příčných profilů jsou
odchylky minimální a jen v jednom profilu jsou výrazné, dochází
k zásadnímu ovlivnění kalibrovaného součinitele drsnosti. Tento stav
je způsoben užitím druhé mocniny v MNČ, čímž vzniká chyba, kterou
lze eliminovat manuální kontrolou velikostí jednotlivých odchylek
nebo odstraněním problémového příčného profilu.
Zásadní vliv na stanovení součinitele drsnosti z měření má použití
nebo nepoužití interpolovaných meziprofilů, které se vkládají pro
plynulejší průběh vypočtených vodních hladin. U členitých příčných
profilů může automatická interpolace v programu HEC-RAS uměle
vytvořit neexistující překážku, která zásadně omezuje proudění
a která se projeví v půdorysu zúženou šířkou hladiny a v podélném
průběhu hladiny vznikem kritické hloubky. Proto je potřeba vytvořené interpolace kontrolovat.
3.5 Výběr nejlepších empirických rovnic
Vstupními parametry empirických rovnic, které vyjadřují drsnost
materiálu, jsou hodnoty kvantilů zrnitostních křivek stanovených
Wolmanovou metodou. V případě vlastních měření na sledovaných
lokalitách byly stanoveny a použity průměrné hodnoty veličin ze
čtyř příčných profilů. Vyhodnocení kvality rovnic je provedeno pro
relativní rozdíly ∆r z měření stanovených a empirickými rovnicemi
vypočtených (pro 0,015 ≤ n ≤ 0,300) součinitelů drsnosti. Statistická
analýza byla prováděna pro jednotlivé podkategorie a zdroje měřených dat (vlastní – S, externí – E1, všechna – V). Byly vypočítány
mediány (MED) a výběrové směrodatné odchylky (VSO) ve všech
podkategoriích a zdrojích. Výběr nejvhodnějších empirických rovnic
má čtyři fáze a v následujícím textu jsou pouze stručně popsány.
V 1. fázi bylo v každé podkategorii vybráno 30 nejkvalitnějších
empirických rovnic (z celkových 1 137 stavů empirických rovnic, viz
kapitolu 3.2). Empirická rovnice v dané podkategorii byla vybrána,
byla-li splněna alespoň jedna z výběrových podmínek (1A, 2A, 2B,
3A, 3B):
1A - MED (S, E, V) ≤ MED (x-tá); VSO (S, E, V) ≤ VSO (x-tá),
2A - MED (E, V) ≤ MED (x-tá); MED (S) ≤ 0,6; VSO (E, V) ≤ VSO (x-tá);
VSO (S) ≤ 0,6,
2B - MED (S, V) ≤ MED (x-tá); MED (E) ≤ 0,6; VSO (S, V) ≤ VSO (x-tá);
VSO (E) ≤ 0,6,
3A - MED (E, V) ≤ MED (x-tá); MED (S) ≤ 0,6; VSO (E, V) ≤ VSO (x-tá),
3B - MED (S, V) ≤ MED (x-tá); MED (E) ≤ 0,6; VSO (S, V) ≤ VSO (x-tá).
V každé podkategorii byla volena (postupně zvyšována) jedna
společná tzv. x-tá nejmenší hodnota MED a VSO (hodnoty MED a VSO
seřazeny od nejmenších) jednotlivých zdrojů (S, E1, V), což vedlo
k postupnému navyšování počtu vybraných nejlepších empirických
rovnic v každé podkategorii až na cílových 30.
Ve 2. fázi se pro eliminaci vlivu náhody (malé množství měření)
provedlo vyřazení empirických rovnic, které se vyskytovaly pouze
v jedné podkategorii.
Ve 3. fázi bylo provedeno stanovení pořadí 275 nejlepších empirických rovnic (viz kapitolu 3.2) na základě výpočtu jejich mediánu
z hodnot MED jednotlivých podkategorií a jejich mediánu z hodnot
VSO jednotlivých podkategorií a seřazení takto vypočtených hodnot
od nejmenších po největší.
Ve 4. fázi se vypočítalo na základě vstupních dat z konkrétních měření deset součinitelů drsnosti pomocí deseti nejlepších empirických
rovnic vybraných podle MED a deset nejlepších empirických rovnic
vybraných podle VSO ve 3. fázi. Následně se stanovily součinitele
drsnosti jako průměr (prům), medián (med) nebo maximální (max)
hodnota z uvedených deseti hodnot. Srovnávalo se tedy šest variant
(MEDprům, MEDmed, MEDmax, VSOprům, VSOmed, VSOmax). Nejlépe vycházel
způsob VSOmax. Při kontrole výsledků VSOmax s naměřenými hodnota-

mi součinitelů drsností bylo ale zjištěno, že v některých případech je
vypočtený součinitel drsnosti výrazně vyšší než v případě ostatních
způsobů. To může být způsobeno faktem, že empirické rovnice (obdobně jako tabulky součinitelů drsností) u nepovodňových vodních
stavů předpovídají menší hodnotu součinitele drsnosti vzhledem ke
skutečnosti. Proto byla zvolena kombinace dvou nebo tří variant, kdy
nejlépe vychází průměr z MEDprům a VSOmax.

4 Závěr
Navržená Metodika doporučuje stanovit hodnotu 1D Manningova
součinitele drsnosti koryta pomocí empirických rovnic jako průměr z:
• průměru prvních deseti (pořadí stanoveno podle MED) vypočítaných hodnot drsnosti,
• maxima z prvních deseti (pořadí stanoveno podle VSO) vypočítaných hodnot drsnosti.
Na obr. 1 je znázorněno rozložení absolutních odchylek z měření
stanovených a Metodikou vypočítaných součinitelů drsnosti všech
dostupných dat. Lze si všimnout, že 73 % případů má odchylky menší
než ± 0,010, 95 % menší než ± 0,040 a 99 % menší než ± 0,080.
Srovnávané přístupy (empirické rovnice podle Metodiky, Rozšířená
Cowanova metoda, Cowanova metoda a tabulky) jsou v tabulce 2
seřazeny podle kvality (medián a průměr relativních odchylek) stanovení součinitele drsnosti koryta. Srovnání proběhlo na vlastních
naměřených datech. Přestože se empirickými rovnicemi stanovuje
pouze drsnost dna, v případě vlastních dat bylo tohoto přístupu
použito pro stanovení součinitele drsnosti koryta, protože ovlivnění
vegetací na svazích bylo zanedbatelné. Lze konstatovat, že kvalita
stanovení součinitele drsnosti empirickými rovnicemi podle Metodiky a Rozšířenou Cowanovou metodou je výrazně lepší než v případě
ostatních přístupů. Lze také konstatovat, že stanovení součinitele drsnosti empirickými rovnicemi podle Metodiky potlačuje nedostatky
Rozšířené Cowanovy metody a Rozšířená Cowanova metoda naopak
zahrnuje větší množství faktorů ovlivňujících drsnost. Průměrováním
hodnot součinitelů drsnosti těchto dvou přístupů (neovlivňují-li
svahy výrazně celkovou drsnost) lze snížit riziko nesprávného stanovení součinitele drsnosti. Metodiku bude vhodné ověřit na větším
množství kvalitních verifikačních dat.
Univerzální rovnice, kterou by bylo možné spolehlivě používat
u většiny koryt toků, bohužel nebyla nalezena ani vytvořena. Obecně

Obr. 1. Rozložení absolutních odchylek součinitelů drsnosti
Fig. 1. Distribution of the absolute deviations of Manning’s roughness coefficients

Tabulka 2. Srovnání kvality zkoumaných přístupů stanovení součinitele drsnosti
Table 2. Comparison of quality of different methods of Manning’s
roughness coefficient determination
Přístup
Medián odchylek [-]
Průměr odchylek [-]
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Empirické
rovnice
0,11
0,16

Rozšířená
Cowanova
Cowanova
metoda
metoda
0,19
0,31
0,26
0,42

Tabulky
0,42
0,92

lze konstatovat, že nejlepší shodu vypočtených a z měření stanovených součinitelů drsnosti dávají empirické rovnice ve tvaru

Smelík, L. (2013) http://sites.google.com/site/vypocetdrsnosti
Wolman, M.G. (1954) A method of sampling coarse river-bed material. Transaction,
American Geophysical union.

(7),
kde c1 a c2 jsou empirické konstanty, a mezi které patří i Chézyho
rovnice. Je ale potřeba poznamenat, že Chézyho rovnice je zakomponovaná v Metodě po úsecích (nerovnoměrné proudění), kterou
byly na základě vstupních parametrů (v, R, iH) stanoveny součinitele
drsnosti z měření. Stejné vstupní parametry pak sloužily k výpočtu
součinitele drsnosti rovnicí (7) pro rovnoměrné proudění. Další
nevýhodou je, že v praxi nelze předpokládat znalost rychlosti jako
vstupu pro rovnici (7).
Stanovit součinitel drsnosti zcela přesně tedy není v současnosti
možné. Ze zkušeností také vyplývá, že množství nejistot ovlivňujících
drsnost je velké. U hrubozrnných toků (cca n > 0,060) je dostačující
uvádět hodnotu součinitele drsnosti na dvě desetinná místa (např.
0,07; 0,08) a u jemnozrnných toků na tři desetinná místa s krokem
0,005 (např. 0,030; 0,035; 0,040). Z analýz provedených při výběru
nejlepších empirických rovnic, které obsahují parametr ks nebo
k a které se počítají podle rovnice (6), lze pro zjednodušení uvažovat
univerzální hodnotu m = 3 pro všechny kvantily dx.
Pro usnadnění výpočtu součinitele drsnosti podle Metodiky byl
vytvořen automatický výpočet v MS Excelu, jehož aktualizovaná
verze bude po obhájení disertační práce umístěna na (Smelík, 2013).
Výpočtový program slouží ke stanovení součinitele drsnosti koryta
empirickými rovnicemi podle Metodiky, Rozšířenou Cowanovou
metodou, tabulkami a fotografickým katalogem, podle součinitele
drsnosti dnových útvarů – dun, součinitele drsnosti trávní a stromové
vegetace a stability dna pomocí Shieldsova kritéria.

Ing. Lukáš Smelík, Ing. Hana Uhmannová, CSc.
Ústav vodních staveb, VUT v Brně
lukas_smelik@vuv.cz, uhmannova.h@fce.vutbr.cz
Příspěvek prošel lektorským řízením.

Determination of recommended value of Manning‘s roughness
coefficient (Smelík, L.; Uhmannová, H.)
Key words
Manning‘s roughness coefficient – channel – Methodology – grain size
curve – Extended Cowan‘s method – Wolman‘s method – sieving – subjective estimation – measuring, software HEC-RAS
Determination of immeasurable parameter, the Manning
roughness coefficient, is a complex problem of open channel
hydraulics for more than 250 years. Now, it doesn’t exists a
method for determining an exact value of 1D roughness coefficient for computation water levels in watercourses. This paper
is focused on determination of Manning’s roughness coefficient
by empirical equations and modified Cowan’s method. Empirical
equations were sought, which are suitable for wide spectrum of
water stages, types of bed material, channel shapes and channel
dimensions. Selected equations were sorted by quality by the
best values of medians and standard deviations of measured
and computed values of roughness coefficients. It was made
139 own measurings in 27 locations in watercourses near Brno
and Frýdek-Místek. Original Cowan’s method was extended to
new types of surface, a new parameter “water stage” and recalibrated on the base of own measured data sets. Determination of
recommended value of Manning’s roughness coefficient by own
Methodology is an innovative approach. This approach helps
to find better values of roughness coefficient with automatic
computation in MS Excel. This solution gives better results of
roughness coefficients than others methods (tables, photographical catalogs).
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stanovení koeficientu podélné disperze úmyslně zaměřenou na problém chování, které se vymyká Fickovu zákonu. Po technické stránce
platí sice Chatwinova metoda pouze pro okamžitý vnos látky do
toku, ale poskytuje racionální přiblížení i pro pulzující a kontinuální
vypouštění (Field, 2002).
Jobson (1997) se zaměřil na regresní analýzu velkého počtu stopovacích pokusů a vyšla mu přibližná lineární závislost mezi dobou
od vnosu látky do toku po její příchod do měřicího profilu a dobou
od vnosu po dosažení maximální koncentrace v měřicím profilu,
kterou lze vyjádřit následující rovnicí:

ODHAD ČASU VNOSU
Jiří Šajer
Klíčová slova
transportně disperzní rovnice – havarijní únik – matematické modelování – jakost vody

Souhrn

(1).

Metoda popsaná v tomto článku předpokládá okamžitý vnos
konzervativní znečišťující látky a umožňuje odhadnout čas
vnosu. Pro vývoj a ověření metody byla použita data ze stopovacích pokusů na řece Svitavě. Článek je speciálně zaměřen na
odhadování postupové doby mezi zdrojem znečištění a měřicím
profilem vycházející z analýzy záznamu průnikové křivky a průtokové rychlosti. Popsaná metoda by mohla pomoci nalézt zdroj
havárie, která byla zaznamenána v měřicí stanici.

Z rovnice (1) vyplývá, že pro přibližný odhad času vnosu znečišťující
látky do toku pouze na základě znalosti dat zaznamenaných v měřicí
stanici umístěné pod místem vnosu by měla být postačující znalost
vzestupné části průnikové křivky.

Vstupy a použité modely
Pro podrobnější studium vzestupné části průnikové křivky byla
použita data ze stopovacích pokusů, které byly uskutečněny v roce
2000 na řece Svitavě (Říha a Stara, 2002). Byla hledána co nejpřesnější
matematická formulace, která by co nejlépe aproximovala měřené
hodnoty nalézající se na vzestupné části průnikové křivky. Young et
al. (1980) doporučili pro posuzování těsnosti mezi predikovanými
a měřenými hodnotami vzorec pro výpočet koeficientu determinace.
Pro naše potřeby byl jejich vzorec pro výpočet koeficientu determinace upraven následovně:

Úvod
V přirozených tocích se často vyskytují oblasti s pomalým prouděním (tzv. mrtvé zóny), které způsobují prodloužení sestupné části
křivky znázorňující chronologický průběh koncentrací v monitorovacím profilu, a tím porušují Fickův zákon. Bylo to ověřeno řadou
experimentů, při kterých byla do toků vypouštěna stopovací látka,
a v monitorovacích profilech umístěných níže po toku byl prováděn
kontinuální odběr vzorků vody. Chatwin (1971) vyvinul metodu
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profilem za 3 031 s po vnosu látky do toku vychází průměrná rychlost
postupu maximální koncentrace 0,525 m/s. Při dosazení uvedených
hodnot do modelu č. 2 vychází koeficient podélné disperze 3,32 m2/s.
Křivka daná modelem č. 2, která používá koeficient podélné disperze
3,32 m2/s , je označena na obr. 2 jako model č. 2. Z tabulky 2 je patrné,
že v úseku th až tp má model č. 2 při použití koeficientu podélné disperze 3,32 m2/s téměř stejný koeficient determinace vůči měřeným
hodnotám jako model č. 3.
Této vlastnosti je možno využít pro odhady místa a času vnosu
pouze na základě znalosti údajů v měřicím profilu. Je možno si to
ověřit na následujícím příkladu, pro který byly jako vstupní údaje
použity hodnoty zjištěné v profilu PF2-červen. Použijeme-li na tato
data model č. 3, pro který je postačující pouze znalost dat získaných
v měřicím profilu, dostaneme jako výstup hodnotu tp - th = 771 s (viz
tabulku 1).
Další řešení je patrné z tabulky 3, do které postupně dosazujeme
různé hodnoty do tučně vyznačených buněk ve sloupcích Pe a t - t0
(vstupy pro model č. 4). Hodnoty ve sloupci model č. 3 považujeme
pro výpočet koeficientu determinace podle rovnice (2) za měřené
hodnoty. Pokud je původních měřených hodnot malý počet, není
problém ve sloupci model č. 3 doplnit další hodnoty pomocí rovnice
(5). Hledáme optimální hodnoty, při kterých koeficient determinace
mezi sloupcem model č. 4 a model č. 3 dosahuje maximální hodnoty

(2).

Šíření konzervativní látky ve vodním toku po úplném smíšení ve
vertikálním i příčném směru lze obecně popsat pomocí transportně
disperzní rovnice:
(3).
Model č. 1 používá Laplaceovu transformaci transportně disperzní
rovnice (3) tak, jak ji popisují Jandora a Daněček (2002).
Model č. 2 vychází z Fourierovy transformace transportně disperzní
rovnice (3) a je popsán rovnicí (4):
(4).
Model č. 3 má pro všechny časy t menší než tb hodnotu nula a pro
časy v intervalu tb až tp pro něj platí rovnice (5):
(5).
Výhodou modelu č. 3 je, že k jeho konstrukci plně postačují pouze
hodnoty zjištěné v měřicím profilu. Nevýhodou je, že v něm chybí
vazba na ostatní fyzikální veličiny. Tento model nám slouží především
k tomu, abychom vyhledali takovou hodnotu tp - tb, pro kterou vychází
mezi modelovými a měřenými hodnotami největší těsnost podle
rovnice (2). Teoretická doba tp - tb určená pomocí modelu je zajímavá
tím, že v polovině této doby dosahuje modelová koncentrace přesně
polovinu maximální koncentrace v měřicím profilu.
Úpravou rovnice (4) získáme rovnici (6), kterou budeme nazývat
model č. 4:
(6).

Výsledky a diskuse
Nejdříve byla použita data z profilu PF1-červen.
Na obr. 1 jsou porovnány tři různé modely – modely č. 1, č. 2
(D = 3,78 m2/s) a č. 3 – s hodnotami získanými měřením.
Model č. 1 se snaží co nejlépe aproximovat celou průnikovou křivku, tedy i včetně její sestupné části, která je prodloužená v důsledku
vlivu oblastí s pomalým prouděním. Koeficient podélné disperze
u modelu č. 1 vychází 6,80 m2/s. Další modely (tj. modely č. 2 a č. 3)
se omezují na co nejlepší aproximaci pouze u vzestupné části průnikové křivky. Pro model č. 2 byl určen koeficient podélné disperze
3,78 m2/s pomocí Chatwinovy metody.
Z obr. 1 je patrné, že vzestupnou část průnikové křivky nejlépe
aproximuje model č. 3. V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty tp - tb , při
kterých byl zjištěn nejvyšší koeficient determinace, a to i pro zbývající
profily na řece Svitavě.
V profilu PF1-červen vychází hodnota th - t0 = 2 718 s. Při vzdálenosti
od místa vnosu 1 590 m a průchodu maximální koncentrace měřicím

Obr. 1. Porovnání výsledků modelů č. 1, č. 2 (D =3,78 m2/s) a č. 3
v profilu PF1-červen
Fig. 1. Comparison of the results from the models no. 1, no. 2
(D = 3,78 m2/s) and no. 3 at the profile PF1-June

Tabulka 1. Optimální řešení pro model č. 3 v jednotlivých profilech řeky Svitavy
Table 1. Optimal solutions of the model no. 3 for individual profiles of the Svitava River
x

tp - t0

Up

tp - tb

Rt2

tp - th

th - t0

t1 - t0

th - t1

[m]

[s]

[s]

[s]

[-]

[s]

[s]

[s]

[s]

PF1-červen 2000

1 590

3 031

0,524 579

626

0,999 055

313

2 718

1 920

798

PF2-červen 2000

4 280

8 682

0,492 974

1 542

0,999 708

771

7 911

6 342

1 569

PF1-září 2000

1 590

4 584

0,346 859

1 212

0,998 113

606

3 978

1 704

2 274

PF2-září 2000

4 280

12 892

0,331 989

2 441

0,999 738

1 220,5

11 671,5

5 782

5 889,5

PF21-září 2000

5 300

16 698

0,317 403

2 678

0,998 345

1 339

15 359

13 728

1 631

Profil
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Tabulka 3. Optimální řešení pro model č. 4 v profilu řeky Svitavy
PF2-červen
Table 3. Optimal solution of the model no. 4 for the Svitava River
at profile PF2-June.
tp - t
771
750
720
690
660
630
600
570
540
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

Obr. 2. Porovnání výsledků modelů č. 3 a č. 2 (D =3,32 m2/s) v profilu
PF1-červen
Fig. 2. Comparison of the results from the models no. 3 and no. 2
(D =3,32 m2/s) at the profile PF1-June
Tabulka 2. Porovnání výsledků modelů č. 3 a č. 2 (D =3,32 m2/s)
v profilu PF1-červen
Table 2. Comparison of the results from the models no. 3 and no. 2
(D = 3,32 m2/s) at the profile PF1-June
t - t1

Měřené hodnoty

Model č. 3

Model č. 2
(D = 3,32 m2/s)

781

0,474 164 134

0,457 394 321

0,459 020 637

841

0,641 337 386

0,607 062 664

0,605 913 307

871

0,723 404 255

0,679 105 886

0,679 207 998

901

0,759 878 419

0,747 096 982

0,749 492 99

931

0,817 629 179

0,809 497 708

0,814 555 416

961

0,848 024 316

0,864 896 299

0,872 305 817

991

0,920 972 644

0,912 039 405

0,920 895 271

1 021

0,954 407 295

0,949 860 453

0,958 815 908

1 051

0,966 565 35

0,977 503 771

0,984 977 295

1 081

0,987 841 945

0,994 343 952

0,998 753 684

1 111

1

1

1

Rt =

0,999 461 76

0,999 406 969

2

Model
č. 3
0,5
0,521386
0,551 859
0,582 139
0,612 112
0,641 666
0,670 691
0,699 079
0,726 723
0,753 52
0,779 371
0,804 179
0,827 85
0,850 297
0,871 436
0,891 188
0,909 479
0,926 24
0,941 41
0,954 931
0,966 754
0,976 833
0,985 131
0,991 618
0,996 269
0,999 066
1

t - th

t - t0

0
21
51
81
111
141
171
201
231
261
291
321
351
381
411
441
471
501
531
561
591
621
651
681
711
741
771

7 911
7 932
7 962
7 992
8 022
8 052
8 082
8 112
8 142
8 172
8 202
8 232
8 262
8 292
8 322
8 352
8 382
8 412
8 442
8 472
8 502
8 532
8 562
8 592
8 622
8 652
8 682

θ

Pe

0,911 196 342
0,913 614 342
0,917 07 342
0,920 525 342
0,923 981 342
0,927 436 342
0,930 891 342
0,934 347 342
0,937 802 342
0,941 258 342
0,944 713 342
0,948 169 342
0,951 624 342
0,955 079 342
0,958 535 342
0,961 99 342
0,965 446 342
0,968 901 342
0,972 357 342
0,975 812 342
0,979 267 342
0,982 723 342
0,986 178 342
0,989 634 342
0,993 089 342
0,996 545 342
1
342

Model
Rt2
č. 4
0,499 83 0,999 977
0,5203 79
0,549 961
0,579 692
0,609 438
0,639 057
0,668 409
0,697 345
0,725 721
0,753 389
0,780 204
0,806 026
0,830 715
0,854 14
0,876 175
0,896 703
0,915 616
0,932 815
0,948 213
0,961 732
0,973 309
0,982 892
0,990 442
0,995 934
0,999 356
1,000 707
1

Tabulka 4. Koeficient determinace v profilu PF2-červen
Table 4. The coefficient of determination at the profile PF2-June
th - t0 = 7 910 s

th - t0 = 7 911 s

th - t0 = 7 912 s

Pe = 341

0,999 976 442

0,999 976 362

0,999 976 275

Pe = 342

0,999 976 994

0,999 977

0,999 976 999

Pe = 343

0,999 976 45

0,999 976 542

0,999 976 627

lost v profilu PF2-červen byla v době měření 0,5 m/s. Po vynásobení
vypočtenou dobou postupu získáme vzdálenost 4 341 m od profilu
PF2 směrem proti toku. Skutečná vzdálenost k místu vnosu byla
4 280 m, to znamená, že rychlost postupu maximální koncentrace
byla o něco větší než střední profilová rychlost. Na hrubý odhad
vzdálenosti to však nemá podstatný vliv. V případě, že neznáme
skutečnou postupovou rychlost maximální koncentrace, pak nám pro
hrubý odhad vzdálenosti postačí znalost střední profilové rychlosti.

Poznámka: th-t1 = 798 s, tedy někde mezi měřenými hodnotami 781 s a 841 s

Závěr
Na základě dat ze stopovacích pokusů uskutečněných v roce
2000 na řece Svitavě byla vyvinuta metoda pro odhad času a místa
vnosu pouze na základě údajů zjištěných v měřicím profilu. Metoda
sestává ze dvou kroků. Během prvního kroku model č. 3 umožní co
nejlépe aproximovat vzestupnou část průnikové křivky sestavené
z měřených hodnot. Na základě toho je možno určit co nejpřesněji
dobu mezi časy th a tp. Druhý krok se omezuje výhradně na časový
interval th až tp , protože model č. 4 obvykle v předcházejícím časovém intervalu nevykazuje tak dobrou shodu s měřenými výsledky
ani s hodnotami, které nabízí jako výstup model č. 3. Hledá se takové
řešení, při kterém je koeficient determinace nejvyšší. Model č. 4 dává
v tom případě jako výstup nejlepší odhad časového intervalu mezi
vnosem látky do toku a časem dosažení její maximální koncentrace

(viz tabulku 4). Hodnoty ve sloupcích tp - t a model č. 3 jsou v tabulce
3 pevně dané, měníme pouze vstupní hodnoty Pe a t - t0 v tučně vyznačených buňkách a v ostatních buňkách tabulky se při tom v souvislosti se změnou vstupních hodnot automaticky provádí výpočet.
V předložené tabulce 3 jsou už přímo nastaveny optimální hodnoty,
při kterých dosahuje koeficient determinace nejvyšší hodnoty. První hodnota ve sloupci tp - t odpovídá hodnotě tp - th (viz tabulku 1).
Poslední číslo ve sloupci t - t0 udává odhad doby mezi časem vnosu
a časem maximální koncentrace v profilu PF2-červen (tp - t0 = 8 682
s). Na tomto specifickém příkladu je vidět, že se může při použití
popsaného postupu podařit odhadnout čas vnosu přesně, je však
nutno ještě ověřit na základě analýzy výsledků dalších tracerových
pokusů, do jaké míry to platí obecně. Víme, že střední profilová rych-
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v měřicím profilu (tp - t0). Vynásobením předpokládanou rychlostí
postupu maximální koncentrace Up dostaneme odhad vzdálenosti
místa vnosu od měřicího profilu. Metodu by bylo vhodné ještě ověřit na výsledcích z některých dalších stopovacích pokusů. Popsaná
metoda by v budoucnu měla pomoci při hledání zdroje havarijního
znečištění toku, je-li k dispozici pouze záznam v měřicí stanici.
Předpokladem pro správný odhad je okamžitý vnos konzervativní
znečišťující látky do toku. U některých vodních toků jsou na základě
předchozích měření známy postupové doby maximální koncentrace
při určitých průtocích. Pokud nejsou tyto údaje k dispozici, postačí
pro hrubý odhad znalost střední profilové rychlosti v době měření
koncentrací a odhadnutá vzdálenost pak vychází o něco větší než
skutečná. Pokud by se jednalo o déle trvající vnos, nebo pokud by
látka nebyla konzervativní, bylo by možno metodu použít pouze
v některých specifických případech pro velmi hrubé odhady.

tb - t0

doba od vnosu po teoretický příchod znečištění do měřicího
profilu [s]
th - t0 doba od vnosu po první výskyt poloviční hodnoty nejvyšší
koncentrace v měřicím profilu [s]
tp - t0 doba od vnosu po výskyt nejvyšší koncentrace v měřicím
profilu [s]
nejvyšší dosažená koncentrace v měřicím profilu [kg/m3]
Cp
poloviční hodnota nejvyšší dosažené koncentrace v měřicím
Ch
profilu [kg/m3]
C
koncentrace v čase t [kg/m3]
nejvyšší modelová koncentrace v měřicím profilu [kg/m3]
CMp
modelová koncentrace v čase t [kg/m 3]
CM
U
průřezová rychlost (v článku uvažována konstantní)
[m/s]
průměrná rychlost postupu nejvyšší koncentrace (v článku
Up
uvažována konstantní) [m/s]
D
koeficient podélné disperze (v článku uvažován konstantní)
[m2/s]
Pe
Pecletovo číslo (Pe = Up2tp/D)[-]
θ
poměr (t - t0) : (tp - t0) [-]
M(index) označení výstupní hodnoty modelu [-]
prostorová proměnná [m] (představuje vzdálenost mezi
x
místem vnosu znečištění do vodního toku a měřicím profilem
nacházejícím se níže ve směru toku – to znamená, že v této
vzdálenosti je zahrnut i úsek, ve kterém ještě není dokončeno
vertikální a příčné mísení.)

Poděkování
Tato práce vznikla díky podpoře projektu Vývoj nástrojů včasného
varování a reakce v oblasti ochrany povrchových vod (Evidenční
číslo projektu TA01020714, označení projektu NAVARO), pro který je
poskytovatelem podpory Technologická agentura České republiky.

Literatura
Field, M. (2002) The QTRACER2 program for Tracer Breakthrough Curve Analysis for
Tracer Tests in Karstic Aquifers and Other hydrologic Systems. U.S. Environmental protection agency hypertext multimedia publication, dostupné z: http://
cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=54930
Chatwin, P.C. (1971) On the interpretation of some longitudinal dispersion experiments. J. Fluid Mech., 48(4), p. 689–702.
Jandora, J. a Daněček, J.(2002) Příspěvek k použití analytických metod řešení transportně disperzní rovnice (Contribution to application of analytical methods solving
advective-dispersion equation). J. Hydrol. Hydromech., vol. 50, No. 2, p. 139–156.
Jobson, H.E. (1997) Prediction of Traveltime and Longitudinal Dispersion in Rivers and
Streams. J. Hydraul. Eng., 123, p. 971–978.
Říha, J. a Stara, V. ( 2002) Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část I. Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů. (Tracing experiments at the
Svitava and Svratka rivers. Part 1. Preparation, implementation and analysis of
results of tracing experiments). Vodní hospodářství, č. 8, s. 227–230.
Young, P.C., Jakeman, A.J., and McMurtrie, R. (1980) An instrumental variable method
for model order identification. Automatica, 16, 281–294.

Ing. Jiří Šajer
VÚV TGM, v. v. i., pobočka Ostrava
jiri_sajer@vuv.cz
Příspěvek prošel lektorským řízením.

Estimation of the time of the spill (Šajer, J.)
Key words
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Method described in this paper assumes instantaneous spill
of the conservative pollutant and allows estimate the time of
the spill. Tracer experiment data of the Svitava River were used
for developing and verification of this method. This article is
specifically focused on estimating of the travel time between
point source pollution and measuring profile based on the
analysis of the record of breakthroughcurve and the record of
flowrate. Described method could help us to find the source of
accidental leakage, which is recorded at the sampling station.
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se řídí několika legislativními předpisy, které spadají pod gesci
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.
Článek se zabývá konkrétními způsoby využití kalu vzniklého
při provozování zejména malých čistíren odpadních vod do 50
ekvivalentních obyvatel (EO).

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY
Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

Úvod

Martina Beránková, Věra Jelínková, Dagmar Vološinová

Produktem čištění odpadních vod je vyčištěná odpadní voda a různé druhy odpadů. Mezi objemově nejvýznamnější patří čistírenské
kaly. Prioritou čistíren je čistit odpadní vody a do recipientu vypouštět
vodu v požadované kvalitě, nicméně kalová koncovka je z hlediska
ochrany životního prostředí a ekonomiky provozu neméně důležitou
součástí ČOV. Příspěvek se snaží shrnout možnosti nakládání s kaly
v rámci platné legislativy. Zaměřuje se i na problematiku využití či
likvidace kalů z domovních čistíren odpadních vod (DČOV).

Klíčová slova
kal z ČOV – legislativa – nakládání s kaly – domovní ČOV

Souhrn

Pod vlivem základního koncepčního dokumentu „Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací území ČR“, který plně respektuje požadavky všech předpisů souvisejících se směrnicí Rady 91/271/
/EHS o čištění městských odpadních vod, se zvýšil počet čistíren
odpadních vod (ČOV). Nedílnou součástí čištění odpadních vod
je vznik čistírenských kalů. Problematika nakládání s kaly z ČOV

Kaly z ČOV
Kal z čistírny odpadních vod tvoří směs mikroorganismů a nežádoucích složek z čištěné odpadní vody. Jeho kvalita je přímo závislá
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na kvalitě čištěné odpadní vody. Kaly představují 1–2 % objemu
čištěných vod, ale v tomto objemu je koncentrováno 50 až 80 % celkového znečištění přitékajícího na čistírnu odpadních vod. Provozní
náklady kalového hospodářství mohou tvořit až polovinu z celkových
provozních nákladů běžné komunální čistírny.
Dělení kalů a terminologie použitá v příspěvku:
Surový kal – směs primárního a přebytečného kalu [1].
Upravený kal (UK) – kal, který byl podroben biologické, chemické
nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv
jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho
aplikací [2].
Stabilizovaný kal – kal podrobený stabilizačnímu procesu s cílem
snížení biologického rozkladu [1]. Obsahuje méně než 50 % organických látek v sušině a nízkou koncentraci snadno rozložitelných látek.
Stabilizace může být chemická a biologická (aerobní a anaerobní).
Hygienizovaný kal – stabilizovaný kal s obsahem biologických
činitelů pod stanovenou hodnotou [3]. Základní metody hygienizace
se dělí na chemické (přídavek vápna, minerálních kyselin), fyzikální
(působení teploty, radiace, ultrazvuku apod.) a biotechnologické
(souběžný proces stabilizace a hygienizace kalu).

Obr. 1. Kal z ČOV
Fig. 1. Sludge from WWTP

Většina čistíren pracuje na mechanicko-biologickém principu
čištění. Surový kal obsahuje okolo 70 % organických látek v sušině
a vzhledem k možné přítomnosti patogenních mikroorganismů je
podle zákona o odpadech klasifikován jako nebezpečný odpad.
Z tohoto důvodu je ve většině případů již přímo na ČOV aplikována
taková technologie úpravy a zpracování kalu, která přemění surový
kal ve stabilizovaný [4].
Při využití kalů z ČOV (s výjimkou spalování) je nutné sledovat
kvalitu kalu jak z hlediska vnosu cizorodých látek (těžké kovy, PCB,
PAU, rezidua léčiv, látky z produktů používaných pro péči o lidské
tělo), tak i kontaminace zárodky patogenních mikroorganismů.
Zatímco obsah cizorodých látek je závislý na kvalitě čištěných odpadních vod, mikrobiologickou kontaminaci je nutné řešit stabilizací
a hygienizací kalu.
Specifická produkce kalu u mechanicko-biologických čistíren se
pohybuje mezi 20 a 50 g sušiny na obyvatele a den. Je-li střední
koncentrace sušiny anaerobně stabilizovaného kalu 4 % (40 kg/m3),
pohybuje se specifická objemová produkce kalu od 0,2 do 0,5 m3 na
obyvatele za rok. V malých čistírnách, navrhovaných na delší zdržení
a částečnou aerobní stabilizaci kalu, je specifická produkce kalu nižší,
spíše v dolní polovině uvedeného intervalu. Je tu ale také dosahováno nižších koncentrací nedokonale zahuštěného přebytečného
kalu – zhruba kolem 2 % hmotnosti [5]. Obsah sušiny kalu se může
různit podle použité technologie zpracování.

Základní právní předpisy ČR, které se týkají nakládání s kaly z čistíren odpadních vod, jsou:
1) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů;
2) zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech);
3) vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva;
4) vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv;
5) vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů
na zemědělské půdě.

Možnosti nakládání s kaly
Ve státech Evropské unie se přístup k nakládání s kaly různí.
V některých státech je podporováno spalování, v jiných je většina
kalu využívána v zemědělství, naopak v některých státech unie je
toto využívání velmi omezeno. Skládkování kalu se v poslední době
striktně omezuje [6]. V České republice se cca 20 % vyprodukovaných
kalů z ČOV aplikuje přímo na zemědělskou půdu a podle předloženého návrhu Plánu odpadového hospodářství se uvažuje o podpoře
energetického využití kalů z ČOV.
Na velkých čistírnách se pro úpravu kalu vesměs využívá anaerobní stabilizace, při které vzniká využitelný bioplyn (v ČR využívají
zpravidla ČOV nad 10 000 EO). U ČOV do 10 000 EO se dává přednost
aerobní stabilizaci.
U čistíren pod 3 000 EO se již musí zvažovat samotná existence
kalového hospodářství. Stabilizace může probíhat formou provzdušňované nebo míchané kalové nádrže. Značnou roli hrají možnosti,
kterými daná lokalita disponuje (možnost společného kompostování,
blízkost bioplynové stanice) [7].
U velikosti ČOV do 800 EO se vzhledem k malé produkci kalu
obvykle počítá s jeho skladováním v provzdušňované nádrži, s jeho
odvozem na větší ČOV, do bioplynové stanice, spalovny, nebo s použitím do kompostu či na zemědělskou půdu.
Snižováním objemu kalu dochází k úsporám při dalším nakládání
s ním. Toho lze docílit prostřednictvím různých technologií na odvodnění kalu pomocí odstředivek, mobilních odstředivek, dehydrátorů,
kalových polí, pytlových filtrů [7, 8]. Kal je také možné odvodnit
pomocí mokřadních rostlin a kompostovat ho spolu s odumřelou
mokřadní biomasou (odvodněný kal ukazuje obr. 2).
Stabilizovaný kal lze využít v zemědělství, předat jej k dalšímu
zpracování do kompostárny, použít na terénní úpravy nebo při
rekultivaci. Kal nesmí být ukládán na skládky komunálních odpadů
(ukázka skládky kalů z ČOV je na obr. 3) [9].
Využití kalu
Pokud jakost kalů odpovídá stanoveným požadavkům, doporučuje se přednostně jejich využívání v zemědělství jako substrátu pro
kompostování nebo k přímému hnojení zemědělské půdy v souladu
s příslušnými právními předpisy a technickými normami [8].

Legislativa a kaly
Kaly z čistíren odpadních vod jsou podle zákona o odpadech
odpadem vznikajícím při čištění odpadních vod. Odpad je každá
movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se
jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
č. 1 zákona o odpadech.
Prvotní původce odpadů má podle zákona o odpadech při své
činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady,
jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, popř. odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je
v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.
Z toho vyplývá, že provozovatel čistírny by ji měl provozovat
i s ohledem na množství vznikajícího kalu. Původce odpadů je také
povinen zajistit jejich přednostní využití.
Kaly z čistíren odpadních vod (obr. 1) a další biologicky rozložitelné
odpady jsou pro účely zákona o odpadech vybranými odpady. Kalem
se rozumí kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské
odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren
odpadních vod, které upravují odpadní vody stejného složení jako
městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, kal ze septiků
a jiných podobných zařízení a kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených. Použitím kalu se rozumí podle § 32 zákona [2] zapracování
kalu do půdy. Legislativa Ministerstva zemědělství a Ministerstva
životního prostředí pracuje pouze s termínem „upravený kal“.
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Obr. 2. Odvodněný kal
Fig. 2. Sludge after dewatering

Obr. 3. Skládka kalů z ČOV
Fig. 3. Disposal of sludges from WWTP

V důsledku nedostatečného používání organických hnojiv v zemědělství dochází ke zvýšené degradaci půd. Nedostatek organických
látek přispívá ke zhoršení fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností půd, a tím ke zvýšené náchylnosti k erozi. Organické složky,
které lze do půdy díky použití čistírenských kalů dodat, zlepšují
strukturu půdy, zvyšují využitelnost hnojiv a v neposlední řadě příznivě ovlivňují vodní režim půdy.
Přímé využití kalu na zemědělské půdě
Upravené kaly splňující kvalitativní požadavky příslušných legislativních předpisů [2, 10, 11, 12], jako jsou obsahy rizikových prvků
a látek (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, AOX, PCB) a mikroorganismů
(termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky a Salmonella sp.),
mohou být podle způsobu využití a kvality pozemku přímo aplikovány, pokud:
a) původce vede evidenci o použití UK (příloha č. 2 vyhlášky [13])
a stanoví program pro použití UK;
b) zemědělský podnikatel použije UK pouze po předání programu
použití kalů, které si uschová sedm let od použití kalů, a vede si
evidenci o UK.
Paragraf 33 odstavce 3 zákona [2] uvádí konkrétní pozemky, na
které nelze UK použít. Například je to zemědělská půda, která je
součástí chráněných území přírody a krajiny; lesní porostní půdy
běžně využívané klasickou lesní pěstební činností; v pásmu ochrany
vodních zdrojů; na trvalých trávních porostech a trávních porostech
na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče;
v intenzivních plodících ovocných výsadbách; na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce
předcházejícím; na plochách, které jsou využívané k rekreaci a sportu
či veřejně přístupných prostranstvích, na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než pH 5,6; na pícniny, kukuřici a cukrovou
řepu, jejíž chrást se využívá pro krmení zvířat.
Vyhovující kaly v maximálním množství 5 tun sušiny na hektar
v průběhu tří po sobě následujících let nebo 10 tun sušiny v průběhu
pěti po sobě následujících let (v případě obsahu méně než poloviny
limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků)
musí být po aplikaci do 48 hodin zapravené do půdy podle agrotechnických lhůt. Každá aplikace musí být podložena evidenčním
listem využití kalů v zemědělství a 14 dnů před uskutečněním nahlášena Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému
(ÚKZÚZ). Dávka kalů (množství a doba užití) se řídí i potřebou rostlin
na živiny s přihlédnutím k přístupným živinám a organické složce
v půdě, jakož i ke stanovištním podmínkám.
Kompostování kalu
Kompost aplikovaný na zemědělskou půdu, který nepodléhá
registraci ÚKZÚZ, musí splňovat požadavky stanovené zákonem
o hnojivech a prováděcími předpisy. Jedná se zejména o maximální
obsahy rizikových prvků podle přílohy č. 1 vyhlášky [11] Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, v platném znění. Podle § 9 odst. 1 zákona

[12] nelze na zemědělskou půdu aplikovat kompost, jehož obsahy
těžkých kovů by přesahovaly limity stanovené ve výše uvedené
příloze vyhlášky. V průběhu celého procesu kompostování je nutné
důsledně dodržovat požadavky i jiných právních předpisů, zejména
ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod, ochraně zdraví
a pro omezení znečišťování okolního prostředí zápachem [14].
Pro kompostování kalů s očekávaným hygienizovaným výstupem
(tzn. se sníženým obsahem patogenních mikroorganismů) podle
technologie používané v kompostovacím zařízení musí být dodržena teplota 55 °C po dobu 21 dní. Po provedené homogenizaci
kompostové zakládky je nutné zajistit minimální dobu celého kompostovacího procesu v délce 60 dnů s nejméně dvěma překopávkami.

Nakládání s kaly z malých ČOV do 50 EO
Pro vyráběné malé domovní ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel
(EO) je povinnost mít Prohlášení o shodě na základě zkoušky typu
provedené podle ČSN EN 12566-3. Součástí je i zkouška účinnosti
čištění, která trvá minimálně 38 týdnů. Zkoušení účinnosti čištění
se provádí na nejmenším zástupci typové řady, většinou se jedná
o čistírny pro 5 EO. Hlavním výstupem z této zkoušky je účinnost
čištění, resp. koncentrace znečištění na odtoku, kterou výrobce uvádí
na svém označení CE.
Při výběru domovní čistírny je třeba mít na paměti, že i DČOV
produkuje kal, který je provozovatel povinen likvidovat. Surový nebo
částečně stabilizovaný kal z DČOV tvoří směs kalu a vody. U ČOV pro
5 EO se ročně jedná o objem cca 2–3 m3. Množství produkovaného
kalu je dáno nejen typem ČOV, ale také kvalitou přitékající odpadní
vody. Už jen samotná konstrukce ČOV by mohla napovídat, zda bude
v čistírně docházet k určité stabilizaci kalu a snižování jeho objemu, či
nikoli. Některé ČOV např. nemají usazovací nádrž ani kalojem. K DČOV
neexistuje povinnost vést provozní evidenci. Archivování dokladů
o vyvážení kalu však může být výrazným argumentem v případných
dohadech o funkčnosti DČOV [8].
Způsob, jakým lze s kalem nakládat, uvede úřad, který provoz
domovní čistírny povoluje, popř. příslušný obecní úřad. V zásadě
je možno problematiku kalů z domovních ČOV řešit následujícími
způsoby [8]:
a) vyvezení kalu ke zpracování na nejbližší ČOV s odpovídajícím
kalovým hospodářstvím (je třeba najít soulad mezi intervalem ve
vyvážení kalu a velikostí fekálního vozu tak, aby se tento provozní
náklad minimalizoval);
b) společné kompostování s domovním bioodpadem, pokud kal
neobsahuje v nadlimitních koncentracích nebezpečné látky (např.
těžké kovy – u DČOV se nepředpokládá) a je v čistírně stabilizován.
Výhodné je kal odvodnit, a zvýšit tak podíl sušiny (vyčerpaný kal
má sušinu cca 3 %);
c) aplikace tekutého nebo odvodněného kalu přímo na zemědělskou
půdu (na základě vyhovujících výsledků laboratorních a mikrobiologických testování).
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V nabídce některých výrobců jsou i zařízení na jednoduché odvodnění kalu, což umožní snížit množství kalu ke kompostaci.
Pokud by se kal z čistíren do 50 EO likvidoval odvážením na nejbližší
větší ČOV s kalovým hospodářstvím, je údaj o odkalování z ekonomického hlediska pro uživatele zajímavý. Například u domovních
ČOV pro 5 EO, které nemají usazovací nádrž (kalojem) se zaústěním
přebytečného kalu, není možné vyčerpat naráz velký objem kalu
(cca 1000 l), aby systém nezkolaboval, a je vhodnější čerpat kal
v menších objemech (cca 200 l) a častěji (např. 1x za 2 měsíce), což
je ekonomicky nevýhodné.
V případě využití kalu na vlastním pozemku je uživatelsky nepraktické nárazově vyčerpat 200 l kalové směsi. Možností by bylo,
kdyby bylo čerpání přebytečného kalu vyústěno vně ČOV a kal šlo
pouhým otočením ventilu vypustit např. v objemu 20 l a použít ho
na hnojení zahrady či jako jednu ze vstupních složek kompostové
zakládky (obr. 4). U ČOV, které mají usazovací nádrž (UN), kde dochází
k částečné stabilizaci kalu, je možné jednorázově vyčerpat fekálním
vozem celý objem UN, ale možnost čerpání malého množství stabilizovaného kalu a jeho použití na vlastním pozemku zůstává.
V návodu k obsluze uvádějí výrobci často doporučení ke kompostování přebytečného kalu na zahradě. Je ale možné i pro ČOV např.
pro 40 EO? Patrně by k tomu bylo zapotřebí velké plochy, kterou
nemusí mít např. malé penziony k dispozici. Pokud by byl kal částečně
odvodněn, situace s jeho použitím se znatelně zlepší. Při využívání
kalů z DČOV pro domácí kompostování je nutné dodržet podmínky
pro ochranu zdraví a životního prostředí.
Občan ve smyslu zákona [2] není původcem odpadu, a je tak
povinen se řídit pokyny příslušného obecního úřadu. Pro nakládání
s kalem (i v případě vlastního pozemku) je proto potřeba mít povolení minimálně obce, vodoprávního úřadu. Pokud se bude jednat
např. o ČOV u penzionu, je původcem odpadu fyzická či právnická
osoba oprávněná k podnikání, která odpad vyprodukovaný svou
podnikatelskou činností musí předat oprávněné osobě (tzn. subjektu,
který má souhlas k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění
odpadů od příslušného krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona
[2]) a vést průběžnou evidenci podle § 21 vyhlášky [15]. Při vyprodukování více než 100 kg nebezpečného a 100 tun ostatního odpadu
musí původce podávat „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“
(§ 39 odst. 2 zákona [2]).
Další možností, jak systematicky likvidovat kal od malých producentů, by mohla být povinnost obce zajistit možnost hospodárného
vyvážení přebytečného kalu a nakládání s ním pro všechny DČOV
jejího katastru [8].
V příspěvku [16] jsou uvedeny příklady nakládání s kalem z malých ČOV v horských oblastech v zahraničí. V jednom případě jsou
odvodněné a slisované kaly po zahuštění pilinami kompostovány
v jutových pytlích spolu s kuchyňským odpadem. V druhém případě
se kal ze septiku jednou ročně vyprázdní, vysuší a pokud splňuje
požadavky použití na půdu, rozhodí se po loukách jako hnojivo.
Povrchová aplikace kalu však v ČR není možná.
Testováním kvality kalů z malých ČOV se zabývá článek [17].
Autoři testovali kal z domovních ČOV do 10 EO. Článek uvádí průměrné hodnoty živin a kovů v kalech z ČOV a srovnání s vyhláškou
o aplikaci na zemědělskou půdu. Průměrný obsah živin ve vzorcích
kalů z testovaných ČOV je možné sestupně seřadit podle množství
obsahu v sušině následovně: N, Ca > P > Al > Fe, Mg > K > Na > Mn.
Průměrný obsah kovů (rizikové prvky) v kalech z testovaných ČOV
splnil požadavky na limitní hodnoty podle vyhlášky [10]. Množství
mikroorganismů v kalech z DČOV limity této vyhlášky nesplnilo.
Obsah enterokoků byl 104 až 107, fekálních koliformních bakterií 105
až 107 KTJ/g sušiny, někdy byl zjištěn i výskyt salmonely. Při takovém
výskytu by byla nutnost hygienizace/stabilizace kalu před jeho aplikací na zemědělskou půdu.
Z dosavadních poznatků lze říci, že největším problémem při nakládání s kaly z DČOV je dodržení požadovaných mikrobiologických
ukazatelů.

Obr. 4. Odtah přebytečného kalu z domovní ČOV
Fig. 4. Desludging of a domestic WWTP

náhradu neobnovitelných zdrojů, který by měl být vrácen do půdy
ať přímo, či ve formě kompostů – půdních substrátů. To vše samozřejmě při dodržení všech zásad ochrany zdraví a životního prostředí.
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sludge management from WWTP is governed by a number of
legislative provisions which have been conducted under The
Ministry of Environment and the Ministry of Agriculture. The
article deals with the specific utilization methods of waste sludge
resulting from the operation of mainly small sewage treatment
plants up to 50 PE.

Possibility of sludge treatment from WWTP and related legislation (Beránková, M.; Jelínková, V.; Vološinová, D.)
Key words
sludge from WWTP – legislation – sludge treatment – domestic WWTP
Under the influence of the basic conceptual document “Plan
of development of water supply and sewerage system in the
Czech Republic”, which fully complies with the requirements of
regulations relating to Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment plants (WWTP), the number
of waste-water treatment plants has increased. Integral part of
the waste-water treatment is the formation of sludge. Issue of
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Výzkum v oblasti technologie vody

úpravy vody a výzkumu struktury a vlastností huminových látek ve
vztahu k upravitelnosti vody (Ing. Ladislav Žáček, CSc.).
V druhé polovině sedmdesátých let navázalo řešení dalšího státního
úkolu Výzkum nových vodárenských technologií úpravy znečištěných
povrchových a podzemních vod, který byl zaměřen zejména na výzkum
metod odstraňování závadných složek z vody (např. huminových látek, pesticidů, tenzidů, ropných látek, fosforu
a dusíku). Rovněž byla studována problematika jednotlivých úpravárenských metod (flokulace, čiření ve vločkovém
mraku, písková filtrace). Výzkum v oblasti ozonizace vody
se specializoval zejména na posouzení možnosti inaktivace
bakterií, spor, virů a řas. V rámci státního úkolu byly sledovány vlastnosti vodárenských kalů, řešena automatizace
úpravárenského procesu (koagulační filtrace), předúprava
vody ve vodárenských nádržích a využití biologických experimentálních metod (stanovení toxicity tenzidů a těžkých kovů – RNDr. Dragica
Matulová, CSc.).
V první polovině osmdesátých let byl v ústavu řešen státní úkol Nové
a modifikované technologie úpravy vody. Výzkumné práce se soustředily
zejména na problematiku chlorovaných uhlovodíků a na možnosti eliminace těžkých kovů a radioaktivních látek z vody (Ing. Adolf Mansfeld,
CSc., Ing. Eduard Hanslík, CSc.) a problematiku řas (prom. biol. Věra Moravcová, CSc.). Rozpracována byla též intenzifikace koagulačních procesů
aplikací pomocných flokulantů (Ing. Josef Vostrčil, CSc.), pískové filtrace
a ozonizace (Ing. Vladimír Motl, CSc.). Významná část tohoto úkolu byla
věnována hodnocení provozů vybraných úpraven vody s návrhy na jejich
intenzifikaci a modernizaci. Byla vyvinuta metoda spektroskopického
hodnocení huminových látek z hlediska možnosti jejich separace z vody
pomocí úpravárenských procesů (Ing. Jan Šorm, CSc., Ing. Ladislav Žáček,
CSc.), současně byly vypracovány matematické programy hodnocení
UV a IR spekter huminových látek na počítači (Ing. Josef Sobota, CSc.).
V průběhu řešení úkolu byla vybudována technologická laboratoř se zařízením pro kontinuální modelování základních úpravárenských procesů.
Na tento výzkum navázal ve druhé polovině osmdesátých let státní
úkol Optimalizace a intenzifikace procesů úpravy vody. Vedle aktuálních otázek úpravy vody, které byly řešeny v předcházejících státních
úkolech (koagulační procesy, sorpce, dezinfekce vody ozónem), je zde
věnována větší pozornost otázkám mikrobiologických a biologických
metod úpravy vody.
V devadesátých letech byl výzkum technologií pozastaven rozhodnutím zřizovatele (MŽP ČR) a v roce 1994 byl odbor vodárenství sloučen
s ostatními technologickými odbory, které se zabývaly problematikou
tzv. „malé vody“ do jedné odborné sekce ústavu, kde měl být prováděn
výzkum požadovaný MZe ČR. Záměr s financováním z jiných zdrojů nebyl
úspěšný, a tak v roce 1996 přistoupilo vedení ústavu k rozsáhlé restrikci
„technologické sekce“. Po těchto opatřeních byl kolektiv odborníků
ústavu v oblasti vodárenství zcela minimalizován. Přesto, zásluhou Ing.
Jany Hubáčkové, CSc., vodárenský aplikovaný výzkum dále pokračoval.
Kromě normotvorné činnosti byla např. řešena problematika vlastností
upravené vody, která je dlouhodobě skladována v předimenzovaných
rozvodech a vodojemech – původně jen vliv na korozi trubních soustav
(včetně návrhu a odzkoušení metodiky testů korozivních vlastností
upravené vody), následně i vliv prodloužené doby dopravy a skladování
upravené vody na její jakost.
Po roce 2005 až dosud jsou v této oblasti řešeny úkoly týkající se jednak
ochrany kritické infrastruktury rozvodu pitné vody, jednak zásobování

Výzkumná činnost v oboru technologie vody byla v ústavu zahájena
až koncem druhé světové války – v roce 1944. Zpočátku byla zaměřena
především na sledování jakosti pitných, povrchových i odpadních vod
a na metodiku jejich rozboru. Současně se však již v této
době ústav začal podílet na výzkumu v oblasti vodárenství
a čištění odpadních vod.
V prvních letech existovala pouze jedna hydrochemická
a hydrobiologická laboratoř ústavu, ze které se oddělil
technologický výzkum, a vznikly tak dva samostatné odbory.

Technologie úpravy vody (vodárenství)
Počátkem padesátých let se výzkum soustředil zvláště
na zdravotně-vodohospodářské úkoly a problematiku úpravy vody.
Výzkum byl ovšem v tomto období dosti roztříštěn, přičemž se prolínaly
úkoly týkající se úpravy vody s problematikou čištění odpadních vod.
Jedním z prvních významných úkolů bylo ověření vhodného technologického postupu úpravy vody ze Želivky v Dolních Kralovicích (Ing.
Anatol Javorský). Pozornost se zaměřila i na úpravu podzemních vod
(odkyselování, odželezování a odmanganování) z lokalit Tlumačov,
Černovír, Nebanice aj.
Koncem padesátých a začátkem šedesátých let se výzkum soustředil
na konstrukci úpravárenských zařízení (rekonstrukce usazovací nádrže
typu Hydrotreator na čiřič s vločkovým mrakem v úpravně vody Radošov – Dr. Ing. Josef Vymer, čiřič s vločkovým mrakem podle inženýrů
otce a syna Erbenových v úpravně vody Karlovy Vary-Tuhnice, aerační
zařízení typu Erbo – Ing. Vladimír Erben). V ústavu byla rovněž řešena
problematika koroze stavebních hmot a byly hledány možnosti jejího
omezení (Ing. Daniel Zubčenko). Současně byl prováděn i výzkum
konstrukce nových typů splachovačů (Dr. Ing. Josef Vymer), které by
přispěly k úsporám vody v domácnostech. Řada výzkumných prací se
týkala problematiky vodovodních rozvodů (určování optimální hloubky
ukládání vodovodního potrubí se zřetelem k zamrzání, mechanické
a chemické čištění vodovodního potrubí apod. – Dr. Ing. Václav Štícha).
V první polovině šedesátých let byl výzkum zaměřen takřka výhradně na úpravárenskou problematiku. Vedle čiření, které z teoretického
hlediska rozpracoval Ing. Jaroslav Souček, CSc., aerace, odželezňování
a odmanganování se pracovníci ústavu zabývali především mikrofiltrací,
fluoridováním a ozonizací. Úprava vody mikrofiltrací (Ing. Atanas Curev,
CSc.) byla po ověření realizována na celé řadě lokalit. Fluoridování pitných
vod bylo zprvu pokusně zkoušeno v Brně a Táboře a později realizováno
např. v Klatovech, Hodoníně, Pezinku, Zábřehu na Moravě, Žďáru nad
Sázavou. O zavedení tohoto způsobu dodatečné úpravy vody se zasloužil
především Dr. Ing. Zdeněk Novák, CSc., z brněnské pobočky ústavu.
Avšak systematický výzkum v oblasti úpravy vody byl zahájen na
přelomu šedesátých a sedmdesátých let řešením státního úkolu Nové
metody úpravy vody. V rámci tohoto úkolu byly sledovány možnosti
intenzifikace koagulačních procesů použitím anionických flokulantů,
odstraňování organických látek z vody sorpcí na aktivním uhlí a sorpčních pryskyřicích, magnetické úpravy vody a úpravy vody ozonizací.
Výsledkem tohoto výzkumu byl návrh a posléze i realizace nového
typu ozonizační stanice s aspiračním systémem a ověřování vhodnosti
aplikace tohoto úpravárenského postupu v Nesměřicích (Ing. Vladimír
Erben). Mimo rámec státního úkolu byla v ústavu řešena problematika
omezení agresivity vody s malou solností, volby optimálního režimu
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vodou z náhradních rozptýlených zdrojů (kolektiv pod vedením RNDr.
Josefa Fuksy, CSc.), tyto projekty jsou řešeny pro Ministerstvo vnitra ČR.

převážně rozvojových prací, aplikovaný výzkum přesto pokračoval. Kolektiv pracovníků, který se dlouhodobě zabýval touto problematikou,
vedl po Ing. Vladimíru Zahrádkovi Ing. Petr Soukup a později Stanislav
Janda. Problematikou malých domovních čistíren se zabývalo několik výzkumných týmů ústavu, v první řadě skupina pod vedením Ing. Miroslavy
Písařové (v ústavu bylo vyvinuto několik typů malých ČOV – autoři Ing.
Vladimír Zahrádka, CSc., Ing. Ivan Bidenko, CSc., Ing. Miroslava Písařová,
Ing. Petr Fuchs, CSc.). Na několika středních čistírnách odpadních vod,
ale i na poloprovozním modelu byly spolu s vývojem a ověřováním
metody identifikace příslušných mikroorganismů zjišťovány parametry
biologického odstraňování fosforu z odpadních vod (RNDr. Alena Sladká, CSc.). Při vývoji alternativního řešení aerace aktivačních nádrží, na
kterém spolupracoval kolektiv bubenečského pracoviště s řešitelským
týmem odboru hydrauliky ústavu pod vedením doc. Ing. Karla Haindla,
DrSc., byla využita znalost zákonitostí dvoufázového proudění v jeho
základních formách (mechanismus směšování fází a nabírání plynné
složky vodou) k vývoji provozního ejektoru jako zdroje vzduchu dodávaného do aktivace.
Začátkem devadesátých let byly na bubenečském pracovišti i v brněnské pobočce zahájeny výzkumy extenzivního čištění odpadních
vod. Výzkum vegetačních ČOV byl v Praze spojen se jmény Ing. Jana
Vymazala, CSc. a Ing. Miroslavy Písařové.
Restrikce v roce 1996 zasáhla i obor technologie čištění odpadních
vod. Výzkumné projekty, ve kterých byla řešena technologie čistíren
odpadních vod, byly zčásti nahrazeny prací na hodnocení navržených
technologických řešení (podpora projektů na ochranu vod a krajiny),
nebo verifikací dat registrů zdrojů znečištění vod. Menší výzkumné
projekty pro MZe ČR řešil koncem 90. let Ing. Tomáš Just (který se také
v rámci ústavu významně podílel na řešení projektů ochrany krajiny
a vod), pokračovalo také hodnocení a sledování malých ČOV týmem
Ing. Miroslavy Písařové. Po personální obměně se v posledním období
podařilo navázat na výzkumnou tradici odboru řešením rozsáhlého
výzkumného subprojektu (součást výzkumného záměru ústavu), který
se zabývá extenzivními technologiemi čištění odpadních vod.
V roce 2006 byla v rámci odboru akreditována Zkušební laboratoř
technologie vody (podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 u Českého
institutu pro akreditaci, o. p. s., pod číslem 1492), která zajišťuje především zkoušky účinnosti čištění domovních ČOV (podle ČSN EN 12566-3)
a dále zkoušky obsahu zbytkového oleje z odlučovačů lehkých kapalin
(podle ČSN EN 858-1) a lapáků tuku (podle ČSN EN 1825-1). Od roku
2010 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení, kde testování
probíhá, vede Ing. Věra Jelínková.

Technologie čištění odpadních vod
Začátkem padesátých let došlo k rozdělení problematiky v oblasti
zdravotně-vodohospodářského výzkumu na dva základní směry. Na
výzkum toků a nádrží a výzkum zneškodňování a využití odpadních
vod a kalů. Avšak při řešení některých úkolů, jako např. výzkum čistoty
vod v povodí Hronu, pracovníci obou výzkumných skupin i nadále
spolupracovali a dokonce využívali pomoci dalších odborníků z Brna,
Ostravy a Bratislavy. Výsledkem spolupráce bylo vyhodnocení jakosti
a množství odpadních vod v celém povodí Hronu, jejich vlivu na čistotu
řeky a posouzení únosnosti dalšího zatěžování toku budováním nových
průmyslových závodů.
Značnou pomoc zdravotně-vodohospodářskému výzkumu přineslo
vytvoření detašovaných pracovišť v Brně a Ostravě, která se zabývala
řešením otázek zneškodňování odpadních vod z místních průmyslových
závodů a báňských a hutních koksoven (pracoviště v Ostravě).
Rostoucí potřeba výstavby nových městských a průmyslových čistíren
odpadních vod vedla k tomu, že se od zjišťování stavu přešlo k soustavnému výzkumu čistírenských procesů a nových technologických
postupů. Prvním krokem bylo vybudování tzv. pokusných jednotek na
detašovaném pracovišti v Praze-Bubenči, kde se prováděl dlouhodobý výzkum různých způsobů čištění městských odpadních vod. Pod
vedením Ing. Františka Šímy, CSc., se řešila problematika biologických
filtrů a aktivačních, dosazovacích i vyhnívacích nádrží; výsledkem byla
doporučení k provozu těchto zařízení.
Téměř současně se v nově vybudovaných laboratořích na bubenečském pracovišti, v nichž se pracovalo s laboratorními modely a často
s uměle připravenými odpadními vodami, začaly pod vedením Ing.
Vladimíra Zahrádky, CSc., řešit otázky technologických procesů čištění
průmyslových odpadních vod a problematika teorie a aplikace aktivačního procesu. Podobným způsobem řešil na modelovém zařízení
kolektiv pod vedením RNDr. Jiřího Häuslera, CSc., otázky anaerobního
čištění odpadních vod. Na velkých modelech ve spolupráci s pracovníky
odboru hydrotechniky (Ing. Jiří Burdych) byly studovány aerační a separační procesy. Výsledky výzkumu byly pak rychle aplikovány v praxi na
čistírnách odpadních vod.
V souvislosti se zvýšenými požadavky na účinnost čištění odpadních
vod se řešená problematika rozšířila i na tzv. terciární čištění, tedy na
výzkum vysoce účinných postupů pro dočišťování biologicky vyčištěných
odpadních vod (např. koagulace, filtrace, adsorpce na granulovaném
aktivním uhlí, kombinovaný chemicko-biologický postup pro eliminaci
sloučenin fosforu apod.). Tento výzkum prováděl kolektiv pod vedením
Ing. Miloše Effenbergera, CSc.
Výzkumné práce v technologických laboratořích a na pokusných zařízeních umožnily mj. komplexní zpracování teorie aktivačního procesu
včetně kyslíkové bilance, shrnutí nových poznatků o biologické filtraci
a hlubší pochopení anaerobních procesů. Byla též nalezena řada nových
cest k řešení kalové problematiky (Ing. Miroslav Sedláček, CSc., a Milan
Koubík). Výsledky těchto prací byly průběžně využívány v praxi při projektování celé řady nových čistíren odpadních vod nebo při intenzifikaci
stávajících čistíren např. v Praze nebo v Brně-Modřicích.
V osmdesátých letech došlo, pod tlakem okamžitých a naléhavých
potřeb vodního hospodářství, k útlumu tohoto typu práce ve prospěch

V současné době řeší pracovníci odboru projekty týkající se jak
extenzivních metod čištění odpadních vod (kolektiv řešitelů v Praze
vede Ing. Eva Mlejnská), tak i dočišťování odpadních vod pro ochrany
toků s extrémními požadavky na kvalitu vyčištěných odpadních vod
(vedoucí řešitel Ing. Filip Wanner). Dále jsou řešeny úkoly odstraňování
specifických polutantů (především farmak) z odpadních vod na ČOV
(vedoucí řešitel Ing. Miroslav Váňa), způsoby odstraňování barevných vod
pomocí houbové kultury (Ing. Filip Wanner). Tyto projekty jsou řešeny pro
MZe ČR, GA ČR a především pro TA ČR. Pro TA ČR je řešen i další projekt
zabývající se ověřováním postupů neinvestiční intenzifikace malých
a venkovských ČOV.
Redakce
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OTEVŘENÍ NOVÉHO SÍDLA
SPOLEČNOSTI HYDROTECH s.r.o.
Společnost HYDROTECH s.r.o. zabývající se realizací čistíren
odpadních vod a úpraven vod je členem mezinárodní skupiny
HYDROTECH GROUP, jejíž historie sahá až do roku 1978. Během své
existence se společnosti HYDROTECH s.r.o. podařilo uspět na trhu
jak v České republice, tak i v mezinárodním měřítku. Svojí činností
společnost výrazně přispěla k pokroku v aplikaci moderních technologií zajišťujících čištění odpadních vod, a tedy výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí. Společnost se rychle rozvíjela a stala
se jednou z nejúspěšnějších společností poskytujících zákazníkům
služby v oboru vodního hospodářství. Rozvoj společnosti stále trvá
a to klade potřeby na získávání dalších pracovníků i zvětšování kancelářských a výrobních prostor.
V roce 2013 bylo tedy rozhodnuto o výstavbě nového sídla v Modřicích v těsné blízkosti jihomoravské metropole. Nové sídlo zahrnuje
jak administrativní, tak i výrobní prostory. Stavba byla zahájena na
jaře 2013 a zkolaudovaná v prosinci téhož roku. Tím došlo k vytvoření
kompletního objektu s klíčovými odděleními s vysoce kvalifikovanými
lidmi. Na celkové podlahové ploše administrativní budovy 610 m2
jsou umístěny projekční oddělení, technologické oddělení, oddělení
MaR a ASŘTP, archivy a vedení společnosti. Výrobní hala s užitkovou plochou 940 m2 poskytuje prostor pro výrobu, servis a skladové
hospodářství.

V nových prostorách v Modřicích společnost působí od dubna
letošního roku a přestěhovala se z původního sídla v centru Brna,
kde byla více než 15 let. Slavnostní otevření nového sídla společnosti
HYDROTECH s.r.o. se uskutečnilo 15. května 2014.
Slavnostního otevření se zúčastnilo více než 40 domácích i zahraničních hostů. Mezi hosty byla řada významných osobností v oboru,
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zákazníků, dodavatelů a pro společnost byla čest přivítat i pana
starostu města Modřice pana Ing. Josefa Šišku. Hosty uvítal a celým
průběhem této slavnostní události provázel pan Jan Vala s noblesou
a vtipem jemu vlastním. Úvodní projev přednesl prezident skupiny
HYDROTECH pan Ioannis Hadjivassilis. Následoval slavnostní ceremoniál přestřižení pásky, který vykonali majitelé společnosti páni
Ing. Ioannis Hadjivassilis, Chrysanthos Mavrommatis a Ing. Dušan
Vančo, CSc.
Poté v atriu administrativní budovy byl slavností přípitek a hosté si
prohlédli nové prostory sídla. Po prohlídce administrativní budovy se
všichni přítomní odebrali do výrobní haly, kde byl připraven raut. Příjemná a přátelská atmosféra byla zpestřena kulturním programem.
Pevně doufáme, že nové prostory přispějí k dalšímu úspěšnému
rozvoji společnosti, ke zvyšování kvality naší práce a ke spokojenosti
našich zákazníků.

Nová adresa sídla:
HYDROTECH s.r.o.
Tyršova 1132
664 42 Modřice
GPS: 49°7’54.398”N, 16°36’0.022”E
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Váš dodavatel vodárenských služeb
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
• dovoz pitné vody cisternou
• poradenská činnost pro kanalizace a čistírny odpadních vod
• likvidace odpadních vod a vybraných druhů odpadů
• tlakové čištění kanalizačních stok, přípojek a rozvodů
• vyvážení septiků
• práce elektro - strojní údržby
• revize kanalizačních stok, přípojek a rozvodů TV kamerou
• zkoušky vodotěsnosti stok a nádrží
• stavby vodovodů a kanalizací
• montážní práce vodárenských technologií
• vyhledávání úniků vody a havárií
• trasování podzemních vodovodních sítí
• ultrazvukové měření průtoku vody

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
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LABORATORNÍ ANALÝZY PITNÝCH A ODPADNÍCH VOD
• služby zákazníkům při odběru a rozborech pitných,
povrchových a odpadních vod včetně čistírenských kalů
• poradenství v oblasti technologie úpravy a čištění vod
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
• zpracování investičních záměrů, technicko ekonomických studií,
expertíz a posudků
• projektování všech stupňů projektových dokumentací
• inženýrské služby spojené s přípravou a realizací staveb,
dozor a kolaudace staveb
• služby pro zajištění a čerpání dotací, organizování veřejně
obchodních soutěží
PRŮMYSLOVÝ OUTSOURCING
• zajištění provozování vodního hospodářství včetně ÚV a ČOV

www.scvk.cz

Kontaktní centrum: 840 111 111
info@scvk.cz • www.scvk.cz
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Konference Hydrologie malého povodí 2014
Miroslav Tesař
Systematický zájem o hydrologii malých
povodí má v České republice dlouhou tradici. Dlouhodobě se této problematice věnuje
i dnešní Ústav pro hydrodynamiku AVČR,
v. v. i., který byl založen jako laboratoř hydrodynamiky ČSAV v roce 1953 a jejím externím
vedoucím se stal akademik Jan Smetana
(1883–1962). Ten se později stává ředitelem
tehdejšího Ústavu pro hydrodynamiku ČSAV,
v jehož čele stál až do své smrti. Akademik Jan
Smetana pro Spojené národy připravoval akci
Mezinárodní hydrologické dekády na způsob
Mezinárodního geofyzikálního roku a na počátku šedesátých let pověřil pracovníky ÚH
ČSAV Ing. Jaroslava Balka, DrSc., a Ing. Josefa
Holečka výběrem a vybavením experimentálního povodí. Výsledkem jejich úsilí bylo
výzkumné a reprezentativní povodí Volyňky,
které zahájilo pravidelná hydrologická měření
v roce 1964 a o rok později bylo zahrnuto do
celosvětové soustavy sledovaných povodí
v rámci Mezinárodní hydrologické dekády (International Hydrological Decade – IHD). Pro
dnešní dobu nepředstavitelné počátky hydrologických zkoumání dokumentuje snímek 1.
V rámci IHD, kterou odstartovala Organizace
spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu – UNESCO, byl zahájen hydrologický
výzkum zaměřený na hydrologické procesy
v měřítku povodí, jehož cílem bylo poznání
geografického a časového kolísání hydrologického cyklu v celoplanetárním měřítku. Po
skončení IHD byla zaměřena pozornost ze
strany ÚH AVČR, v. v. i. (tehdejší ÚH ČSAV)
na vybudování sítě malých experimentálních
a reprezentativních povodí, z nichž některá
spravuje a na provozu dalších se podílí dodnes. Povodí jsou rovněž zahrnuta do dalších
monitorovacích sítí, a to jak na národní úrovni
(např. GEOMON, která je řízena Českou geologickou službou), tak na mezinárodní úrovni
(Euromediterranean Network of Experimental
and Representative Basins – ERB). Výsledky
získané dlouhodobým monitoringem v síti
malých povodí jsou předmětem mnoha
zahraničních i tuzemských konferencí. Jako
příklad zahraničních akcí mohou posloužit
pravidelně každé dva roky se opakující konference ERB, přičemž letošní konference se
bude konat ve dnech 9.–13. září v Portugalsku
(http://www.ci.uc.pt/imar/erb 2014/).
S ohledem na odkaz akademika Smetany
Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i.,
pravidelně organizuje konference s mezinárodní účastí s tematikou malých povodí. Tyto
konference jsou organizovány ve spolupráci
hlavně s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností (ČVTVHS) a s Českým výborem pro Mezinárodní hydrologický
program UNESCO (ČNVH) na Novotného
lávce v Praze. O minulé, která se konala
v roce 2011, byla publikována zpráva na
stránkách Vodního hospodářství (VH, 6/2011,
s. 236–238). Ve dnech 22. až 24. dubna 2014
se konala v pořadí již pátá konference Hydrologie malého povodí 2014 (HMP2014). Tato
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hydrologická rokování si udržují stálý okruh
účastníků z české i slovenské odborné hydrologické veřejnosti, čemuž odpovídá jak počet
účastníků, tak i příspěvků prezentovaných
na konferenci. Letošní třídenní konference
se účastnilo 122 účastníků, z nichž téměř
čtvrtina (28) byla ze Slovenska. Konference
byla tradičně organizována ÚH AVČR, v.
v. i., ČVTVHS a ČNVH. Spolupracujícími
organizacemi byly Ústav hydrológie SAV
(http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=5347)
a Český hydrometeorologický ústav v Praze.
Letošní konference HMP2014 se konala pod
záštitou České komise pro UNESCO. Na konferenci bylo prezentováno v pěti blocích 50
přednášek a ve sborníku konference bylo publikováno 92 plných textů vědeckých článků.
Dvoudílný sborník (viz obrázky dole) je stále
možné objednávat u organizátorů konference
do vyčerpání zásob. Navíc bylo představeno
42 posterů a prezentováno bylo přístrojové
vybavení od osmi dodavatelů.
Konference HMP2014 se zabývala několika
tematickými okruhy:
• Globální vlivy a změny v režimu vodních
zdrojů v malém povodí;

• Komplexní monitoring a bilance zásob vody
v malých povodích;
• Hydrologické extrémy (přívalové povodně;
sucho – typy a hodnocení);
• Vliv vegetačního krytu, jeho změn a způsobu využití povodí na vodní režim;
• Transportní procesy v půdě;
• Hydrologické modelování; nejistoty v hydrologickém modelování;
• Látkové toky v malém povodí a eutrofizace
povrchových vod;
• Malá povodí v horských oblastech (usazené
srážky, akumulace a tání sněhu atd.);
• Nové metody, techniky a přístrojové vybavení v hydrologii a hydroekologii.
Předsednictví prvního bloku konference
(22. 4. 2014) se ujali v první části prof. Ing. R.
Kodešová, CSc. a ve druhé části Ing. F. Doležal,
CSc., (snímek 2). O úvod konference se postaral náměstek pro hydrologii ČHMÚ RNDr. J.
Daňhelka, Ph.D., který úvodní slovo pojal jako
filipiku za důležitost poznání hydrologických
procesů. Svojí názornou prezentací doložil jak
význam malých povodí, tak zejména význam
poznání procesů, přičemž zdůraznil nutnost
věnovat rovnocennou pozornost získávání
dat, jejich zpracování, metodickým postupům
i modelovým přístupům. Závěr jeho vystoupení byl výrok Leonarda da Vinciho „Voda
je hnací silou přírody“, který by mohl být
mottem celé konference HMP2014.
První blok přednášek zahájil Ing. J. Brom,
Ph.D., který představil software SEBCS pro
výpočet složek energetické bilance zemského
povrchu a ukazatelů vodního stresu vegetace
na základě kombinace družicových multispektrálních a termálních dat a meteorologických
měření. EBCS je primárně určen pro zpracování dat z družic Landsat 5 TM a 7 ETM+,
nicméně je možné využít i jiných datových
zdrojů, např. kombinace leteckých hyperspektrálních a termálních dat. Dále vystoupil Ing.
F. Doležal, CSc., který ukázal výsledky měření
malým inteligentním lyzimetrem SMF UMS
(průměr 30 cm a hloubka 30 cm) s travním porostem, který je instalován na pozemku ČZU
v Praze Suchdole. Hlavní pozornost věnoval
vlivu způsobu filtrace dat na jejich vypovídací
schopnost. Ing. J. Fišák, CSc., pak představil
automatický přístroj na měření hmotnosti
usazených srážek, který byl vyvinut v Ústavu
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fyziky atmosféry AVČR, v. v. i., a rovněž je
testován na pozemku ČZU v Praze Suchdole.
Data byla porovnána s výsledky měření množství usazených srážek pomocí Duvdevaniho
rosoměru. Výhodou automatického přístroje je
schopnost měření i při záporných teplotách,
což umožňuje stanovovat množství usazených
srážek v průběhu celého roku na rozdíl od
Duvdevaniho rosoměru. Ing. E. Hasníková
prezentovala srovnání výsledků dvou hydrometrických metod aplikovaných na malých
vodních tocích. K tomuto příspěvku proběhla poměrně intenzivní diskuse, kdy byly
probírány faktory ovlivňující měření, možné
chyby a podobně. Příspěvek Ing. J. Hlaváčka
byl věnován přehledu přístrojového vybavení
pro hydroekologický monitoring, které nabízí
firma AQUAMONITORING spol. s r.o. (snímek 2). Tato společnost vystavovala rovněž
ukázky svého bohatého programu v průběhu
trvání konference. Ing. J. Jankovec pak hovořil
o stanici TOMST TMS3, která byla vyvinuta
firmou TOMST ve spolupráci s ČVUT. Tato
stanice je určena pro měření půdní vlhkosti,
teploty půdy a teploty vzduchu. Jedná se o přístroj relativně nenáročný na aplikaci a údržbu,
je vhodný pro široké využití. Mgr. J. Kadlec
pak představil webovou aplikaci LabkoNet,
pro vizualizaci srážko-odtokových jevů na
malém urbanizovaném povodí v Lahti (Finsko). Kromě vlastní přednášky ukázal i práci
s aplikací. Na konci první části pak vystoupila
Ing. J. Moravcová, Ph.D., jejíž příspěvek byl
věnován posouzení, které faktory ovlivňují
chování nerozpuštěných látek v drobných
vodotečích, a to za různých podmínek při
srážko-odtokových událostech. Také k tomuto
příspěvku se rozpoutala bohatá diskuse, ve
které byly zmiňovány faktory, které ovlivňují
koncentraci plavenin v tocích, a možné jevy,
které by mohly zapříčinit nevhodnou interpretaci pozorovaných trendů.
Po přestávce následovala druhá část prvního bloku přednášek, kterou zahájily tři
prezentace zaměřené na pohyb vody v půdě,
jeho měření a interpretaci. Ve všech třech
případech byl pod příspěvky podepsán mezinárodní tým. Ing. Ľ. Lichner, DrSc., přednesl
výsledky hodnocení heterogenity infiltrace
vody označené barvivem do půdního sloupce. Stupeň heterogenity v tomto případě
znamená současně stupeň preferenčnosti
proudění; některé části průřezu sloupce vedou vodu rychleji a jejich relativní plochu lze
kvantitativně hodnotit. Stupeň heterogenity
závisí na střední hloubce fronty zvlhčení a na
čase. Prof. Ing. S. Matula, CSc., informoval
o zkušenostech z instalace a provozu malého
inteligentního lyzimetru SFM. Instalace může
být provedena během jednoho dne třemi
kvalifikovanými pracovníky. V době sucha
nelze na dně udržet regulovaný tlak vody, ale
lyzimetr se po skončení suchého období sám
zotaví. Funguje dobře, plní účely, pro které byl
pořízen, a přináší velké množství informací,
jak je ilustrováno v příspěvku Ing. F. Doležala, CSc., zmíněném výše. Ing. V. Nagy, CSc.,
hodnotil různé metody měření vlhkosti půdy
na velkém pozemku pro účely přesného zemědělství, včetně slibné nedestruktivní metody
měření elektrické vodivosti půdy při pojezdu
speciálního stroje. Je ovšem třeba tuto metodu
lokálně kalibrovat. Mgr. R. Schügerl, Ph.D.
informoval účastníky konference o měření
rychlostí v proudící vodě obtékající překážku
v laboratorním žlabu pomocí ultrazvukové
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Dopplerovy trojrozměrné sondy. Další příspěvek se vrátil k pohybu vody v půdě. Ing.
J. Šácha prezentoval výsledky laboratorního
měření infiltrace do syntetického půdního
sloupce s heterogenitou pravidelně vytvořenou kombinací dvou různě propustných
písků. Sloupec a rozložení vody v něm byly
snímkovány neutronovou radiografií. Pokus
demonstroval, že rychlost infiltrace i výtoku
vody ze sloupce se neustálí, ale plynule dále
klesá přeskupováním uzavřených objemů
vzduchu do větších pórů. V posledním příspěvku této části představil Ing. M. Tesař,
CSc., výsledky projektu podporovaného
Technologickou agenturou ČR, v jehož rámci
je budován systém včasného varování před
přívalovými povodněmi v oblasti Krkonoš.
Byla představena nová odolná stanice ke
sledování srážek a hladin v málo dostupných
horských terénech, komunikující rádiem
nebo v síti GSM a umožňující rychlé výstrahy
a varování před tzv. bleskovými povodněmi
způsobenými přívalovými dešti.
Druhý blok přednášek byl prezentován 23.
4. 2014 dopoledne a byl moderován v první
části prof. Ing. P. Kovářem, DrSc., a ve druhé
části pak RNDr. P. Miklánkem, CSc., (snímek 3). V první přednášce se zaměřil Ing. M.
Gomboš, CSc., na kvantifikaci dlouhodobého
vývoje zásob vody v půdách nížinných oblastí. V nížinném území Zemplínské Šíravy
se voda z vyšších poloh soustřeďuje v nejnižších polohách deprese. Tato voda většinou
neodtéká povrchovým odtokem, ale vypařuje
se a infiltruje do nižších půdních horizontů.
Průběh zásob vody v půdě do hloubky 1,0 m
v experimentální lokalitě Senné byl získán
numerickou simulací modelu FLOCR (FLOw
in CRacking soils). Výsledky simulace byly
zpracovány statisticky i graficky a jsou součástí širšího výzkumu depresních nížinných
oblastí. Další přednáška byla prezentována
RNDr. L. Holkem, Ph.D., a týkala se výtokových čar a hydrologické reakce horských povodí. Tento příspěvek byl zaměřen na základní
otázky doby trvání dotace povodí pro průtoky
v hlavním toku v případě bezesrážkového
období. Použitá metodika vycházela z výtokových čar a vyhodnocení jejich parametrů
a charakteristik povodí. Metodika je založená
na postupu skládání jednotlivých výtokových
čar do typové „Master Depletion Curve“, která
dobře charakterizuje chování povodí v době
sucha. Bylo konstatováno, že vyčerpání zásob
vody závisí nejenom na velikosti povodí, ale
i na jeho dalších vlastnostech, jako jsou vliv
terénu a vydatnosti zvodně v blízkosti toku,
jak ukázaly výsledky pozorování stabilních
izotopů kyslíku a vodíku. Další přednáška
se zabývala odhadem základního odtoku na
malých vodních tocích a byla prezentována
oběma jejími autory, a sice Ing. A. Trávníčkovou a Ing. R. Kožínem. Jejich společný
příspěvek se zabývá vyhodnocením dat
z krátkodobě pozorovaných vodoměrných
stanic instalovaných na malých vodních tocích ČR. Pro zpracování jsou využity i údaje
ze stanic ČHMÚ. Hlavními údaji jsou průtoková data, získaná z hladinoměrných profilů,
přepočtená z výsledků hydrometrování. Pro
základní odtok je použita metoda klouzavých minimálních průtoků. Tato data jsou
využitelná pro základní bilanční hodnocení
sledovaných povodí. Následující přednáška
představená RNDr. I. J. Dvořákem, Ph.D., se
zabývala červnovou povodní 2013 v Krkono-

ších, kdy extrémní srážky způsobily svahové
sesuvy v oblasti Rudníku, vzniklé v průběhu
bleskových povodní. Tyto svahové deformace
proudového tvaru vznikly v 17 případech,
zejména v souvrstvích sedimentárních jednotek. Vlivem vysokého nasycení skalního
podloží byly jejich geomechanické vlastnosti
natolik oslabeny, že při velkém sklonu svahu
dosáhly nestabilního stavu. Mgr. K. Hrušková, Ph.D., přednesla příspěvek zaměřený na
hodnocení hydrologických extrémů v povodí
Čierného Hronu. Příspěvek obsahuje analýzu
režimu odtoku výjimečných hydrologických
let 2010–2012 ve stanicích v povodí Čierny
Hron. Byly zhodnoceny roční a měsíční srážky i odtoky, dále denní extrémy a kulminace.
Příspěvek se zabývá hodnotami, trendy i pozicemi extrémů v časových řadách. Zároveň
hodnotí hydrologické charakteristiky období
1991–2012. Získané výsledky příspěvek
porovnává a dospívá k názoru, že postupně
dochází na povodí ke změně hydrologického
režimu. RNDr. P. Novák představil ve své přednášce dílčí výsledky projektu TAČR (BETA
program) „Prevence a zmírňování následků živelných pohrom ve vztahu k působnosti obcí“.
Nedílnou součástí návrhu biotechnických
opatření jsou snadno realizovatelná opatření
neinvestičního charakteru. Řešení projektu
probíhá druhým rokem a jeho hlavním cílem
je ochrana majetku malých obcí před negativními důsledky přívalových povodní. Následovala přednáška doc. Ing. Z. Kulhavého,
CSc., která se zabývala polním měřením doby
výtopy a předpovědními a varovnými systémy. Příspěvek prezentující procesy infiltrace
vod v krajině představuje podklad současně
připravované certifikované metodiky projektu
NAZV v návaznosti na koncepty zpracované
v minulosti. Součástí metodiky infiltrace
je výška a doba výtopy a samotný průběh
procesu infiltrace dešťových a povrchových
vod. V rámci připravovaného katalogu budou
typově zpracována veškerá opatření, monitorovaná během měření modelových území
a doplněná různými opatřeními, zvyšujících
výšku a intenzitu infiltrace. Polní experimenty
pokračují na lokalitách povodí Žejbra.
Druhá část druhého bloku byla zahájena
přednáškou Ing. V. Klípy zaměřenou na vyhodnocení časového průběhu nenasycené
hydraulické vodivosti v orné půdě. Na základě
opakovaných měření pomocí automatického
infiltromeru (MultiDisk) na stejné lokalitě
v průběhu roku bylo zjištěno, že nenasycená
hydraulická vodivost půdy je podstatně nižší
v jarním období než v jiných částích roku.
V následující přednášce se Mgr. P. Treml
pokusil najít odpověď na otázku, zda bude
rok 2014 nejsušším rokem za posledních 200
let. Přesto, že zima 2013/2014 byla díky kombinaci nedostatku srážek a nadprůměrných
teplot vzduchu nejsušší v rámci území České
republiky za posledních 200 let, neznamená
to, že i celý rok 2014 bude suchý. Z deseti nejsušších zim po roce 1804 byla z hlediska sumy
celoročních srážek jen polovina roků srážkově
podprůměrných. Problematika redistribuce
půdní vláhy kořenovým systémem hlouběji
kořenících dřevin ve prospěch dřevin mělce
kořenících byla představena v příspěvku Ing.
F. Šacha, CSc. Takováto redistribuce (hydraulický lift) se ve smíšeném mladém smrkovém
porostu s prosadbou buku vzhledem k dočasnému potlačení buku zatím neprojevila. Ing.
V. Švihla, CSc., se zabýval charakterizováním
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vodního režimu povodí pomocí hydrologických bilancí vegetačního a mimovegetačního období. Studijním územím byla malá
zalesněná povodí Deštenská stráň a povodí
U Dvou louček ve vrcholové partii Orlických
hor. Dále byly pomocí hydrologické bilance
vyhodnoceny povodňové vlny a vliv lesa na
jejich kulminace. V následující přednášce
prof. Ing. P. Kovář, DrSc., představil detailní
analýzu vlivu evapotranspirace v průběhu dne
na výsledný hydrogram odtoku a ukázal, že
průtoková data jsou vlnového tvaru a pomocí
harmonické analýzy Fourierovy řady je možná simulace měřených průtoků, substituce
chybějících průtokových dat a v budoucnu
komparace výparu z vodní hladiny a aktuální evapotranspirace břehových porostů jako
vegetačního celku.
Odhad vlivu změny využití území na celkový odtok z povodí je stále aktuálním problémem. Různé aspekty této úlohy prezentoval
ve dvou svých přednáškách Ing. P. Tachecí, Ph.D. V prvním případě vyhodnotil pomocí
deterministického distribuovaného matematického modelu MIKE SHE 2012 vliv změny
orné půdy na travní porost na odtok z různých
částí malého drénovaného povodí v prostředí
Českomoravské vrchoviny. Největší relativní
pokles v simulovaných odtocích byl zjištěn
pro variantu změny ve střední části povodí
(transportní zóna). Ve druhém případě v povodí Botiče zavedl změny ve využití území do
modelu jako změny v plošném rozložení parametrů vegetace, hydraulické drsnosti povrchu,
infiltrační schopnosti půd a mělkého podpovrchového odtoku na základě interpretovaných
leteckých snímků z let 1988/89. V teoretické
variantě s méně nasycenými počátečními
podmínkami se rozdíly projevily výrazněji
(12–14 % celkového odtoku).
Obyčejně bývá řešen vliv zvýšené teploty vzduchu na vlhkost půdy (vysoušení).
RNDr. M. Melo, Ph.D., se ve své přednášce
zaměřil na obrácenou úlohu, tedy na vliv
suchého povrchu půdy na zvýšení teploty
vzduchu ve vybraných stanicích na Slovensku. V suchých oblastech Slovenska může
snížení obsahu vody v půdě o 1 cm zvýšit
průměrnou letní teplotu vzduchu o asi 0,4 °C,
což je 22 % celkového nárůstu letní teploty
vzduchu (1,8 °C) za období 1951–2010.
Třetí blok přednášek se konal 23. 4. 2014
odpoledne za předsednictví prof. Ing. S. Matuly, CSc., a RNDr. L. Holka, Ph.D. (snímek 4).
Jednání se v první polovině bloku zabývalo
povrchovým a podpovrchovým odtokem
v povodí, ve studiích byly použity simulační
modely a aplikace; příklady byly dokumentovány na reálných lokalitách, případně byla
použita data, získaná z těchto lokalit. RNDr.
T. Orfánus, Ph.D. (snímek 4), prezentoval
příspěvek, který se zabýval vlivem nárůstu
podílu lesních cest pro těžbu dřeva na celkové
ploše zalesněného povodí a vlivu těchto cest
na povodně. Rozšiřující se množství lesních
cest se podílí na transformaci podzemního
odtoku na odtok povrchový a na vzniku
destruktivních povodní, jako byla povodeň
ve vesnici Píla v červnu 2011. Třebaže je
lesnatost povodí místního potoka Gidra 95 %,
srážky, které spadly během třech hodin v úhrnu 104 mm, způsobily přívalovou povodeň.
Celkový vypočítaný příspěvek lesních cest
k přímému odtoku představoval asi 29 %. Mgr.
M. Pecha přednesl příspěvek na téma odvození průběhu přívalových povodní v červnu
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2013 na nepozorovaných povodích pomocí
srážko-odtokového modelu HEC–HMS, který
umožňuje simulovat velikost přímého odtoku
v povodí na základě hyetogramu a počátečního nasycení. Do modelu vstupovaly srážkové
údaje získané kombinací měřených údajů ze
srážkoměrných stanic a odhadů z radarového
měření. Odvozené průběhy povodní ukázaly,
že průtoky v zasažených obcích dosáhly
s velkou pravděpodobností dobu opakování
100 a více let. Mgr. S. Ruman se ve své prezentaci zabýval určením rozdílnosti hydrogramů vodoměrných stanic simulovaných
distribuovaným modelem za použití dvou
odlišných datových souborů. Použitý model
vznikl spojením dvou modelů, a to distribuovaného srážko-odtokového modelu MIKE-SHE
a hydraulického modelu MIKE 11. Podrobnější
údaje vedly k výrazně lepším výsledkům
simulací. V příspěvku Ing. D. Zumra, Ph.D.,
byl představen konceptuální model a jeho
aplikace pro určení vlivu půdní struktury
ornice a zhutnělého podorničí na formování
podpovrchového odtoku. Studie byla provedena na podkladech z experimentálního povodí
Nučice, které je od roku 2011 provozováno
jako terénní experimentální lokalita katedry
hydromeliorací a krajinného inženýrství FSv
ČVUT v Praze. Simulovaný déšť s intenzitou
23 mm/hod. vyvolal zanedbatelný povrchový
odtok, ale krátce po startu experimentu byl zaznamenaný vznik hypodermického odtoku na
rozhraní ornice a zhutněného podorničního
horizontu. Naměřené údaje byly použité při
numerickém modelovaní infiltrace.
V další prezentaci představil Ing. A. Mráz,
CSc., vzorkovací a měřicí přístroje dodávané
firmou Ekotechnika, s. r. o. Ukázky vybraných
přístrojů byly vystavovány v průběhu konference, navíc byla představena Ing. A. Mrázem,
Ph.D., hladinoměrná stanice osazená v historicky cenném oblouku Juditina mostu, který se
nachází v podzemí Křižovnického konventu.
Ing. L. Elleder, Ph.D., informoval o některých
nových výsledcích analýzy historických údajů
o největší přívalové povodni v Čechách, která
se vyskytla v květnu 1872. Příspěvek poukázal
na to, že kromě extrémní přívalové povodně je
třeba brát v úvahu rovněž vliv průlomové vlny
z protržených rybníků (tzv. zvláštní povodně).
Průběh průtoku na Berounce byl významně
ovlivněn protržením Mladotického rybníka
v povodí Střely, které způsobilo druhou povodňovou vlnu. Po pouhých 23–24 hodinách
od spadnutí prvních kapek v horních partiích
povodí Berounky vtrhla přívalová povodeň
do Prahy, kterou ohrozila. Přednáška Ing. L.
Elledera, Ph.D., která vycházela z důkladné
excerpce dobových zdrojů, kronik a zejména
denního tisku, byla vynikajícím úvodem
k dalšímu bodu programu a tím byla návštěva
Muzea Karlova mostu (www.muzeumkarlovamostu.cz), které sídlí v několika sálech původního Křižovnického špitálu a kostela sv. Ducha
(sv. Františka). Tato návštěva byla umožněna
velkorysou nabídkou jeho ředitele a majitele
převozníka pražského Zdeňka Bergmana, který
také účastníky konference ve dvou skupinách
celým muzeem provedl a poskytl rovněž zasvěcený a poutavý výklad. Ten byl velmi vhodně
zpestřen a doplněn zasvěcenými poznámkami
z historie i hydrologie Ing. L. Ellederem, Ph.D.
(snímek 5). Návštěvníci Muzea Karlova mostu
(snímek 6) měli rovněž jedinečnou příležitost
zhlédnout podzemní části křižovnického kostela a poté projít pod zachovalým obloukem

Juditina mostu kolem repliky plastiky Bradáče
(snímek 7) na molo, kde zasvěcený výklad pokračoval (snímek 8) se zaměřením především
na exteriér Karlova mostu (snímek 9) a budovu
konventu Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Prohlídka byla zakončena u originální plastiky Bradáče vsazené do nábřežní
zdi Křižovnického náměstí (snímek 10), která
sloužila jako povodňová značka. První zmínky
o Bradáčovi se datují kolem roku 1432. Možnost projít Muzeum Karlova mostu včetně jeho
podzemí kvitovali všichni účastníci s povděkem a organizátoři konference považují za svoji
milou povinnost poděkovat za ni převozníkovi
pražskému Zdeňku Bergmanovi.
Třetí den konference rokování probíhala
ve dvou dopoledních blocích. První z nich
se uskutečnilo pod předsednictvím prof.
Ing. J. Škvareniny, CSc., a Ing. J. Fišáka, CSc.
Mgr. L. Vlček se ve svém příspěvku věnoval
významu rašelinišť a jejich vlivu na srážko-odtokové poměry v pramenné oblasti Vydry.
Prezentovaná studie vysvětluje rozkolísanost
odtoku různou mírou zrašelinění povodí
a dále polohou hladiny podzemní vody v rašeliništi. Při zpracování byla využita experimentální data získaná na čtyřech zdrojnicích
Vydry s rozdílnou plochou rašelinišť. Problematice rašelinišť se věnoval i příspěvek RNDr.
I. Bufkové, Ph.D., která seznámila posluchače
s významem revitalizace odvodněných mokřadů v NP Šumava. Rašeliniště jsou mimořádně
významná z hlediska biodiverzity a hrají důležitou roli ve vodním režimu krajiny. Autorka
prezentovala velmi názornou formou výsledky
dlouhodobého projektu „Revitalizace šumavských rašelinišť“, který je v území realizován
od roku 1999. Tento projekt byl motivován
faktem, že v minulosti byly téměř dvě třetiny všech šumavských rašelinišť ovlivněny
povrchovým odvodněním, které způsobilo
jejich rozsáhlé degradační změny. Revitalizace, tentokrát části horního toku Blanice,
se dotýkal příspěvek RNDr. M. Matouškové,
Ph.D. Studie byla zaměřena na multikriteriální střednědobý průzkum revitalizovaného
toku a přilehlého referenčního povodí za
použití hydromorfologického, hydrochemického a hydrobiologického průzkumu. RNDr.
P. Krám, Ph.D., představil ve své prezentaci
výsledky hydrologického a hydrochemického
experimentálního výzkumu ultrabazického
povodí Pluhův bor, které je pozorováno od
roku 1991. Bylo konstatováno, že povodí
se vyznačuje vysoce efektivní neutralizací
kyselé atmosférické depozice do smrkového
ekosystému a dochází zde ke snižování koncentrací síranů a ke zvyšování koncentrací
rozpuštěného organického uhlíku. V povodí
se akumuluje jen méně než 20 % celkového
dusíku ze srážek na volné ploše. RNDr. F. Oulehle, Ph.D., představil dlouhodobě provozovanou síť malých povodí GEOMON, která byla
založena roku 1993 a je provozována Českou
geologickou službou ve spolupráci s mnoha
institucemi. V současné době je provozováno
14 povodí, která jsou převážně zalesněna. Podrobněji se pak zaměřil na vyhodnocení dvaceti let hydrologického a biogeochemického
výzkumu povodí Červík v Beskydech. Ing. J.
Procházka, Ph.D., představil výsledky hodnocení monitoringu tří malých povodí s různým
charakterem krajinného krytu a využití území
na Šumavě zacíleného na vodní a látkové
toky. Byly představeny údaje o atmosférické
depozici, průtocích a chemii vody v letech
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1999 až 2003. Povodí Horského a Bukového
potoka s plochami lesů, luk a mokřadů zadrží
v krajině více vody a ztrácí méně látek než
povodí Mlýnského potoka, kde v minulosti
bylo provedeno odvodnění. Doc. RNDr. H.
Kříž, DrSc., se věnoval ve svém příspěvku
problematice povrchových odtoků, které byly
měřeny na zalesněném a nezalesněném povodí v oblasti Bílého Kříže v Moravskoslezských
Beskydech v letech 2004–2009. V práci je věnována pozornost vyhodnocení odtoků vody
a teplot vody z obou srovnávaných povodí.
Odtoky ze zalesněného povodí byly nižší ve
srovnání s povodím nezalesněnýcm v důsledku zvýšené evapotranspirace. Překvapivé
výskledky týkající se teplot vody jsou v příspěvku diskutovány a je podáno jejich možné
vysvětlení. Doc. RNDr. I. Hůnová, CSc., se ve
svém vystoupení pokusila zodpovědět otázku,
do jaké míry umíme spolehlivě kvantifikovat
atmosférickou depozici dusíku. Pro výpočet je
využit v ČHMÚ nově zprovozněný Eulerovský
fotochemický disperzní model CAMx propojený s numerickým předpovědním modelem
ALADIN. Příspěvek velice názorně představil
výsledky pro celou Českou republiku. Po prezentaci nastala velice bohatá a konstruktivní
diskuze, což jen podtrhlo význam zkoumané
problematiky a hodnotu získaných prezentovaných výsledků.
Závěrečný blok konference, který byl moderován Ing. Ľ. Lichnerem, DrSc., a Ing. J.
Pavláskem, PhD., byl zaměřen na monitoring
sněhové pokrývky a jeho vyhodnocení, a také
na možnosti modelování vývoje a tání sněhu
na malých povodích. V rámci sekce bylo předneseno šest ústních příspěvků. První příspěvek, přednesený Ing. M. Miklošem, představil
výsledky tříletého monitoringu tání převážně
umělé sněhové pokrývky na svahu lyžařského
střediska Košútka. V příspěvku byl zhodnocen
vliv umělého zasněžování na bilanci vody
v oblastech lyžařských sjezdových tratí. Dále
byly posuzovány změny hustoty sněhu při
použití umělého zasněžování a také rozdílná
variabilita ve výšce i zásobě vody ve sněhové
pokrývce v porovnání s okolním přírodním
sněhem. V druhém příspěvku byl Ing. M. Bar-

tíkem prezentován výzkum na ploše Červenec
v povodí Jaloveckého potoka v Západních
Tatrách, kde byl sledován rozdílný vývoj a tání
sněhové pokrývky na otevřené ploše a ve zdravém lesním porostu. V průběhu dlouhodobého
výzkumu však část porostu smrku odumřela
a výzkum se rozšířil i na porovnání rozdílů
mezi otevřenou plochou, odumřelým porostem a zdravým porostem. Ing. T. Šatala představil závěry z jedenáctiletého monitoringu
zásoby vody ve sněhové pokrývce na horském
povodí Hučavy. V rámci vyhodnocení monitoringu byl sledován vliv různého vegetačního
pokryvu, orientace svahů i nadmořské výšky
na akumulaci a tání sněhové pokrývky. Další
příspěvek byl přednesen Ing. J. Pavláskem,
PhD. Byl zaměřen na porovnání různých přístupů při distribuovaném modelování vývoje
a tání sněhové pokrývky na povodí. Porovnány
byly modely teplotních indexů s modelem založeným na zjednodušené energetické bilanci.
Mgr. V. Šípek, Ph.D. prezentoval desetiletý
monitoring sněhové pokrývky na pěti různých
lokalitách s rozdílným vegetačním pokryvem
i nadmořskou výškou na šumavském povodí
Liz. Příspěvek přinesl nové poznatky především při posuzování vlivu intercepce v závislosti na vegetaci, intenzitě srážek a nadmořské
výšce. Dále byly uvedeny závislosti výšky
sněhu a zásoby vody ve sněhové pokrývce na
charakteru vegetačního pokryvu i nadmořské
výšce. Posledním příspěvkem konference byla
prezentace Mgr. H. Pevné, zaměřená na analýzu variability sněhu v horských povodích. Při
výzkumu byla použita shluková analýza pro
posouzení vlivu fyzicko-geografických faktorů
na zásobu vody ve sněhové pokrývce. Jako
dominantní vlivy byly posuzovány nadmořská výška, orientace, sklon svahu a vegetační
pokryv.
V průběhu konference HMP2014 měly
možnost firmy, které se v České republice
specializují na vývoj, výrobu a distribuci
přístrojového vybavení, prezentovat své
produkty v předsálí konferenčního sálu. Je
potěšitelné a pro účastníky konference jistě
přínosné, že nabídky organizátorů využilo
celkem šest oslovených společností, a sice:

Nekupujte dehydrátor v pytli!
Chcete odvodňovat kal vznikající ve vašem provozu nebo čistírně? Chcete se ale nejdříve přesvědčit, že právě ten Váš kal půjde
na spirálovém dehydrátoru dobře odvodňovat? Přijedeme za Vámi
s mobilní odvodňovací jednotkou s veškerým příslušenstvím a funkci ověříme přímo u Vás.

Aquamonitoring spol. s r. o., Brno; CROSS
Zlín, a. s.; Ekotechnika spol. s r. o., Černošice;
Fiedler–Mágr – Elektronika pro ekologii, České
Budějovice; METEOSERVIS v. o. s., Vodňany;
TOMST spol. s r. o., Praha. Všechny uvedené
společnosti dodaly materiály pro účastníky
konference a elektronické informace, které
byly umístěny na CD s elektronickou verzí
sborníku. Společnosti Aquamonitoring spol.
s r.o., Ekotechnika spol. s r.o. a TOMST spol.
s r.o. vyslaly na konferenci své zástupce, kteří
seznamovali zájemce s jejich výrobním a prodejním programem. Navíc v této části prezentovali zařízení vyvinuté v rámci řešených
projektů doc. Ing. Z. Kulhavý, CSc. (zařízení
na polní měření doby výtopy při infiltraci pro
předpovědní a varovné systémy) a doc. Ing.
M. Sněhota, Ph.D. (automatický podtlakový
infiltrometr – MultiDisk).
Paralelně s probíhající konferencí HMP2014
měli účastníci konference po celou dobu
jejího trvání možnost procházet posterovou
sekcí konference, která byla zorganizována
v sousedním sálu. Celkem bylo vystaveno 42
posterů. Vzhledem k vynikající formální i obsahové úrovni všech posterů bylo rozhodnuto,
že se naváže na zkušenost z minulé konference (HMP2011) a budou vybrány tři nejlepší
postery. Hodnotící komisi tvořili přítomní
členové vědeckého výboru, kteří tři nejlepší
postery vybrali bez udání pořadí. Zástupci
autorských kolektivů vybraných posterů převzali věcnou odměnu (T. Princ, Mgr. M. Pecha
a Ing. P. Šurda, Ph.D.).
Závěr konference provedl Ing. M. Tesař,
CSc., který kromě krátkého zhodnocení
rovněž seznámil účastníky konference s nejdůležitějšími hydrologickými akcemi v budoucnosti plánovanými. V této části výhled
doplnili RNDr. P. Miklánek, CSc. a prof. Ing.
J. Škvarenina, CSc., Bylo konstatováno, že
konference Hydrologie malého povodí 2014
splnila své poslání a bylo oznámeno, že další
konference HMP se bude konat na jaře 2017.
Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i.
tesarihas@iol.cz

AS-DEHYDRÁTOR umožňuje odvodňovat nejenom čistírenské
kaly z biologických procesů, ale také kaly flotační, chemické a další.
Nejenom u těchto méně obvyklých aplikací je vhodné funkci odvodňovacího technologie ověřit v reálných podmínkách. Společnost
ASIO, spol. s r.o. nabízí mobilní sestavu na odvodnění kalů pomocí
spirálového dehydrátoru. Celá sestava je umístěna přívěsném vozíku
a k funkci je třeba pouze zdroj elektrické energie a provozní vody.
Na přívěsném vozíku je umístěn spirálový dehydrátor, flokulační
stanice pro přípravu roztoku flokulantu, dávkovací čerpadlo flokulantu a rozvaděč s řídicím systémem. Kal je na jednotku dopravován
ponorným kalovým čerpadlem. Vozík je vybaven pružnými hadicemi
s rychlospojkami, které slouží k rychlému propojení přívodu kalu
a odvodu fugátu přímo namístě. Vlastní zprovoznění je otázkou několika desítek minut.
Po dohodě lze v předstihu provést flokulační zkoušky, během
kterých budou vytipovány vhodné flokulanty pro danou aplikaci.
Při testování lze ověřit různé varianty technologického uspořádání
linky odvodnění kalů. Tedy např. odběr kalu nejenom z kalové
nádrže, ale i přímo z dosazovací nádrže nebo z aktivace. V případě
zájmu o předvedení dehydrátoru přímo u Vás se prosím obraťte na
ASIO, spol. s r.o.
Ing. Ondřej Unčovský
ASIO, spol. s r.o.
uncovsky@asio.cz
http://www.asio.cz/cz/as-dehydrator
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Nadzemní čerpací stanice
Firma Gorman-Rupp je vedoucí na světovém trhu se samonasávacími kalovými odstředivými čerpadly a významný dodavatel balených
nadzemních čerpacích stanic. Stanice jsou instalovány už 30 let na
trhu v USA a představují komplexní řešení pro průmyslové a komunální aplikace.
Stanice mají malý vliv na životní prostředí, jsou snadno a rychle
instalovány, jsou i snadno udržovatelné. Celkově vzato nabízí nadzemní systém řadu výhod oproti ponorným čerpadlům nebo čerpadlům
v suché šachtě:
– Úspory na podzemní stavbě:
• Čerpadla jsou instalována v úrovni podlahy.
• Čerpací jímka může být menší, a přesto zaručí stejný průtok.
• Druhá šachta pro ventily není potřebná.
– Úspora provozních nákladů:
• Rychlá a jistá údržba/opravy vzhledem k přístupnosti komponent.
• Samočinné čištění jímky, možno odčerpat až na několik cm ode
dna.
• Dobrá účinnost použitím vysoce účinných elektromotorů.
• Ochrana standardních elektromotorů, umístěných v suchu
a bezpečně, není nebezpečí vniknutí vody a přehřátí.
• Dlouhá životnost čerpadel oproti ponorným.
• Na čerpadlech do 300 m3/h je možné provádět práce jedinou
osobou uvnitř krytu, bez speciálních přípravků a nářadí.
• Standardizace – pomocí několika málo modelů čerpadel je
možno pokrýt široké spektrum výkonů.
• Díky převodům můžou být oběžná kola nekorigovaná.
• Manometry na sání a výtlaku umožňují preventivní prohlídku
a diagnózu.
– Úspory při instalaci, montáži:
• Stanice jsou kompletně smontovány a testovány ve výrobním
závodě, při instalaci se pouze připojí potrubí a napájení a stanice je schopna provozu.
• Při sanaci a přestavbě stávajících čerpacích stanic je snadné
nahradit ponorné čerpadla.
– Snadné ovládání:
• Obsluha nemusí pracovat v nebezpečném prostředí, všechny
zásahy se provádí v nadzemní části.
– Vysoké tlaky:
• Čerpadla řady Ultra V Serie® mohou být doplněna druhým
stupněm (Ultra Mate) a dosáhnout výtlaku kalů s pevnými
částicemi až 10 barů.
– Záruka:
• Záruka je 5 let omezená na materiálové a výrobní vady při řádném užívání a dodržování provozních a servisních předpisů.

Samonasávací kalová odstředivá čerpadla Gorman-Rupp jsou instalována v úrovni povrchu. Konstrukce umožňuje automatické nasátí
a čerpaní z hloubky 7,6 m. Všechny potřebné elektromechanické
komponenty jsou instalovány v speciálně pro tento účel navrženém
krytu. Obsahují jedno, dvě, případně více samonasávacích čerpadel
včetně pohonu. Pakliže je použito pouze jedno čerpadlo, zbývá dost
prostoru na umístění náhradní rotační jednotky čerpadla, čímž je
zajištěno rychlé a snadné znovu zprovoznění v případě poruchy.
Každé čerpadlo má vlastní sací potrubí, výtlačná jsou spojena do
společného vedení, které je napojeno v čerpací jímce na hlavní podzemní výtlačný řád. V betonové základové desce čerpací stanice je
pouze velký otvor, jímž jsou vedena všechna potrubí. Elektrorozvaděč
a řídicí elektronika jsou instalovány v krytu, chráněny před počasím
a vandalismem. Konstrukce vnitřní instalace předpokládá servisní
práce na instalovaných technologiích, navíc pro rozsáhlejší opravy
je možné kryt na místě sundat.
Tato technologie představuje jedinečnou alternativu k ponorným
čerpadlům a čerpadlům v suché šachtě.
Čerpací stanice od Gorman-Rupp jsou dodávány kompletně
vybavené následujícími komponenty.
– Plastový nebo betonový kryt, možno volit vnější vzhled podle okolí:
• Sklolaminátové, plastové kryty:
n
120 x 200 (D = 200, Š = 120, V = 140 cm)
n
200 x 200 (D = 200, Š = 200, V = 140 cm)
• Betonové kryty:
n
250 x 325 (D = 325, Š = 250, V = 225 cm)
n
350 x 325 (D = 350, Š = 325, V = 250 cm)
– Samonasávací čerpadla Gorman-Rupp s pohonem.
• Super T Serie®:
n
Velikost 2, 3, 4, 6, 8 a 10“
n
Max. průtok 750 m3/h
n
Max. tlak 3,5 bar
n
Průchodnost pevných částic až 76 mm
n
Garantovaná sací výška až 7,6 m
• Ultra V Serie®:
n
Velikost 3, 4 a 6“
n
Max. průtok 430 m3/h
n
Max. tlak Ultra V® 5 bar
n
Max. tlak UltraMate® 10 bar
n
Průchodnost pevných částic až 76 mm
n
Garantovaná sací výška až 7,6 m
– Elektrorozvaděč a řízení dle zákaznické specifikace a podle platných
standardů, včetně řízení hladiny.
– Potrubí včetně příslušenství (ventily, šoupátka, manometry…).
Připojit potrubí a napájení, a stanice je připravena k provozu.
Legenda:
1.
Samonasávací čerpadlo
2.
Účinný elektromotor
3.
Řemenový převod
4.
Elektrorozvaděč
5.
Sací potrubí
6.
Výtlačné potrubí
7.
Zpětný ventil
Uzavírací šoupátko
8.
9.
Odvzdušňovací ventil
10. Ohebná hadice odvzdušňovacího ventilu
11. Manometr sání a výtlaku
12. Společné výtlačné potrubí
13. Přípojka na proplach výtlačného potrubí
14. Vypouštěcí potrubí
15. Vypouštěcí ventil
16. Kompenzátor
17. Vypouštění skříně čerpadla
18. Vytápění
19. Železobetonová základová deska
20. Kryt čerpací stanice
Ing. Libor Štourač
BIBUS s.r.o.

22

vh 6/2014

K článku Jiřího Vítka „Bez autorit to nepůjde“
(VH 5/2014)
Petr Čížek
Pod hrozbou globálního oteplování lze nalakovat do zelena ledasco. Fotovoltaické panely
i zájmy developerů. A proto více nežli změna
klimatu ohrožuje naše podzemní vody souboj
vysokých škol, či že absolventi smějí něco fakturovat a totální vytlačení geologů z procesu
územního plánování v devadesátých letech.
Myšlenka, že je možné nahradit budování
dešťových kanalizací vsakováním veškeré dešťové vody z novostaveb do země, je od počátku
scestná, na to stačí aritmetika. Velmi značnou
část našeho území tvoří náhorní plošiny z tvrdých hornin, pokrytých jenom slabou vrstvou
klastického kvartéru, anebo produkty jílovitého větrání. V takových terénech odjakživa převažovala evapotranspirace a povrchový, anebo
jen velmi mělce podpovrchový odtok. Ještě
před dvaceti lety odtékalo v širším okolí Prahy
celkovým podzemním odtokem jenom 4 až 15
procent veškerých spadlých srážek. Vyplývá
to z porovnání dlouhodobých celoročních
srážkových úhrnů s izohypsami specifického
základního odtoku v mapě SVP 47. Vybudováním satelitních městeček a velkoskladů
vzniká množství hladkých nepropustných
ploch chráněných zespodu proti radonu, na
kterých neprobíhá evapotranspirace a pod
kterými zanikne odpar z hladiny podzemní
vody. Podle vydaných územních rozhodnutí,
se prý dopadlé dešťové vody zlikvidují vsakem
na pozemku, z nichž okamžitě stéká 100 % dopadlých srážek do vsakovacích jam. Málokdy
zakreslených a zdokumentovaných. Jenom
tam, kde se nechali stavebníci přemluvit
k použití vsakovacích prefabrikátů, se ví, jak
vlastně vypadají a kde a do jaké hloubky byly
usazeny. A výsledek? Uvedu příklad!
Východně od Prahy, v plochém uzávěru
údolí, byla rozprodána někdejší pole na stavební parcely pro rodinné domky. Před vypracováním a schválením územního plánu nebyl
proveden ani jediný průzkumný vrt, a přesto
územní plán vyřešil likvidaci srážkových vod
ze stavebních pozemků větou, že „budou likvidovány vsakováním na pozemku stavebníka“.
Satelitní domky leží na ordovických břidlicích, pokrytých asi dvoumetrovou vrstvou
jílu a nevysoko nad bází odvodnění navazují
na starou zástavbu. Před zahájením výstavby,
při které vzniká asi 20 % nepropustných
ploch, převažoval na zdejších polích povrchový odtok, brzděný rostlinstvem a svedený

do odvodňovacích příkopů. Podzemní odtok
zde byl nejspíš kolem 5 %. Aby mohly být
srážkové vody ze satelitu zlikvidovány vsakem, byl by k tomu potřeba nejméně 6x větší
podzemní odtok, nežli jaký byl z původního
pole. A to je při malém spádu terénu a špatně
propustné jílovité zemině nereálné. U nejníže položeného nového rodinného domu,
který shodou okolností vznikl jako první, se
během postupné výstavby horní části satelitu
vytvořilo prameniště. Ačkoliv míval po celá
léta naprosto suchý, tři metry hluboký sklep,
teď u něj ve srážkově bohatých obdobích doslova tryská voda ze země. Napomohlo tomu
i těleso nové ulice, vedené vodorovně přes
terénní depresi, u které je příkop na opačné,
„vzdušné“ straně. Majitelce domu nezbylo,
nežli dát do anglických dvorků sklepa čerpadlo a vodu, která se k ní valí z povrchu
i z ornice, přečerpávat přes silnici. Jenomže
umístění příkopu až na opačné straně silnice
mělo důvod. Propustky a příkopy ve spodní
části obce nejsou dimenzovány na odvádění
srážkových vod i z nových parcel a spádové
poměry jsou tam velice špatné. Aby se tam
voda z příkopů nelila přes chodníky a přes
vozovku, musela by se překopat a zregulovat
nejenom celá obec, ale i potok daleko pod ní.
Bylo by to více zelené?
Vyplavení starousedlíci, zoufalí a rozhádaní
lidé, bezradná obec, která na to nemá peníze…
Souhlasím s Jiřím Vítkem, že je nutné vodě
vrátit její přirozený koloběh. Jenomže to jednou bude muset sanovat stát. Původní developerské firmy dávno zanikly a nynější majitelé
rozprodaných stavebních pozemků, kteří do
nich investovali veškeré rodinné úspory a většinou mají hypotéky, by přišli na buben. Že by
jim zaplatila ruka trhu? Dříve nežli císař pán
a ti co přišli po něm, vydali nějaké technické
nařízení, dali ho napřed přečíst nejvýznačnějším firmám, odborníkům, profesním cechům
a výkonným byrokratům, aby se ujistili, že jim
někdo nepodstrčil k podpisu blbost. Patent,
zakládající povinnost likvidovat dešťové vody
prvořadě vsakem na pozemku, by císař pán
nejspíš nepodepsal.
V únoru 2012 byla vydána ČSN 75 9010
Vsakovací zařízení podzemních vod. Jako
u všech českých technických norem je i u ní
rozmnožování a rozšiřování byť i dílčích částí
zatíženo hrozbou pokuty až 1 milion korun

Foto: Václav Stránský
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a u pověřených dealerů za ní zaplatíte kolem
500 Kč. Z hlediska rozsahu geologického
průzkumu pro vsakování srážkových vod
rozděluje stavby na stavby nenáročné (do
200 m2 půdorysného průmětu) a na stavby
náročné. Geologické podmínky rozděluje na
jednoduché a obtížné. Jednoduchá geologická
stavba je monotónní v horizontálním i vertikálním směru a horninou (zeminou) musí
být štěrk anebo písek s případnou příměsí
jemnozrnné zeminy. Smí to být i tvrdá hornina, ale musí mít diskontinuity rozevřené
na více než 2,5 mm a vzdálené od sebe méně
než 60 mm. Hladina podzemní vody nesmí
být napjatá a musí se nacházet 2 m a více
metrů pod terénem. Pro náročné stavby anebo
složité poměry norma předepisuje provést
podrobný průzkum, s cílem získání podkladů
pro detailní návrh vsakování srážkových vod.
Minimální rozsah technických a laboratorních
prací stanoví v normativní příloze F.
Je pravda, že české technické normy jsou
podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. ve
znění pozdějších předpisů obecně nezávazné,
pokud je podle § 3 odst. 1 neučiní závaznými
nějaký právní předpis. Bylo by potřeba tlačit,
aby následoval. Ovšem podle § 4 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (cit.): „Česká technická norma poskytuje
pro obecné a opakované používání pravidla,
směrnice nebo charakteristiky činností nebo
jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených
souvislostech.“
Příslušnou českou technickou normu je
tedy nutno chápat jako minimální technický
standard a při posuzování řešení staveb,
potenciálně ohrožujících okolí, by měla být
takto chápána i z hlediska stavebního zákona. Jestliže geologický průzkum, provedený
alespoň v rozsahu ČSN 75 9010 Vsakovací
zařízení srážkových vod neprokáže, že lze
srážkové vody z nějaké stavby vsakovat podle
podmínek uvedených v této normě, mělo
by se postupovat podle § 20 odst. 5 písm.
c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. a zajistit jejich
zadržování a regulované odvádění oddílnou
kanalizací k odvádění srážkových vod do vod
povrchových, nebo jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
Mnohaleté zpoždění normativního úsilí
za nadměrně pilnou legislativou, poháněnou agresivním marketingem, je už dávno
typické. Proto se závěrem nemohu nezmínit
o vrtech pro tepelná čerpadla. Částečně
u nich zrušila povinnost stavebního povolení
novela vodního zákona v srpnu 2010 a pak už
definitivně pro skoro všechny z nich novela
stavebního zákona od ledna 2013. V tehdejší
spletité vnitropolitické situaci je zázrak, že
se již v lednu 2014 podařilo vydat Společné
stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj,
Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu při projektování
a povolování tepelných čerpadel využívajících energetický potenciál podzemních vod
a horninového prostředí z vrtů. Je přístupné
na webu ministerstva pro místní rozvoj, viz
http://bit.ly/1k54mRF (a také na www.studny.
info). Zaplať pánbůh za ně. V katalozích pro
rok 2014 už nabízejí výrobci pro tyhle vrty
U‑smyčkovou výstroj až do hloubky 300 m.
RNDr. Petr Čížek – A až Zet®
hydrogeolog
info@aazzet.cz
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Slovo úvodem
Dámy a pánové, drazí kolegové, jako předseda České společnosti krajinných inženýrů, která společně s řadou jiných profesních a odborných společností patří pod Český svaz stavebních inženýrů, se mohu v rámci „Svazu“ zapojit do příprav oslav
150. výročí založení prvního Spolku inženýrů a architektů v Království Českém. Společným znakem všech chystaných akcí,
které jsou na společných setkáních projednávány, je pokračování v odkazu našich předchůdců, snaha o získání zaslouženého
uznání i respektu a v neposlední řadě připomenutí si naší stavařské, velmi bohaté projekční a realizační historie.
I naše Společnost, ač by se mohlo zdát, že se řadí mezi ty mladší, navazuje na činnost prvorepublikového civilního inženýra
pro kulturní techniku. V té době se ve velkém stavěly hrazenářské úpravy na bystřinách, prováděly se odvodňovací stavby nebo
docházelo k rozsáhlým regulacím řek. Společně s rozvojem stavební činnosti vznikaly nové studijní obory, na jejichž výuce
se podíleli naši přední profesoři a kolegové. Rádi bychom Vám, prostřednictvím zpravodaje Krajinný inženýr, připomněli
některé osobnosti oboru nebo Vás pozvali k společným výletům za pozoruhodnými krajinářskými stavbami.
Dnešní číslo proto zaměříme na představení oboru Hrazení bystřin a strží, ze kterého vychází dnešní obor „Staveb pro
plnění funkce lesa“. Představíme Vám obor, kterému se u nás již za dob c.k monarchie věnovali přední inženýrské kapacity.
Obor, který již od dob svého vzniku po právu patřil mezi vrcholné inženýrské disciplíny a jehož stavby se mohou do dnešní
doby pyšnit řemeslnou dokonalostí, vrcholnou estetikou a citlivým zapojením do okolí.
(-vd-)

Obor hrazení bystřin
Obor hrazení bystřin a strží vznikl v alpských zemích a vyvinul se v samostatný technický a vědní obor v rámci lesnického
odvětví. Opatření zahrazovacích úprav mají biologicko-technický charakter a kromě stavebních konstrukcí využívají řadu
vegetačních prvků a objektů. Pod pojmem hrazení bystřin se
přitom původně rozuměly nejen stavební zahrazovací práce,
ale i lesnicko-technické úpravy, které často při sanaci poškozených území nad stavebními pracemi převažovaly.
Již v XVII. století se postupujícím odlesňováním a nadměrnou holosečnou těžbou dřeva na velkých plochách, pronikáním
zemědělství do podhorských a horských oblastí a zejména
neuspořádanou pastvou domácího dobytka uvolnila cesta
k extrémní vodní erozi. Podle Kreutera byly zahrazeny potoky
Weissbach a Spitallahau u Brixenu v jižním Tyrolsku již v 2. polovině 17. století, a to jako systematické odstupňování nivelety
přepážkami ze zdiva na sucho. Většinou však byla prováděna
jen pomístní ochrana území, především stabilizace břehů.
Místy byly zřizovány ojedinělé přepážky k zadržení splavenin
ve výustních profilech bystřinných úžlabin.
V Rakousko-Uhersku byly v 80. letech předminulého století
práce hrazení bystřin a strží prováděny jen ojediněle, přestože byla oprávněnost této činnosti obecně známa. Teprve po
katastrofálních povodních v Tyrolsku a Korutanech v září 1882
byla zřízena veřejná služba, jejímž úkolem bylo předcházení
povodňovým škodám a odstraňování jejich následků. V roce
1884 vstoupily v platnost zákony o financování těchto činností
(Zákon, aby zemědělství zvelebeno bylo stavbami vodními, ze
dne 30. června 1884 č. 116 ř. z.) a o věcných náplních těchto
činností (Zákon o opatřeních k neškodnému svádění horských
vod, ze dne 30. června 1884 č. 117 ř. z.). Dále bylo vydáno Nařízení ministerstva orby o úpravě a předkládání povšechných
projektů podniků k neškodnému svádění horských vod (ze dne
18. prosince 1885 č. ř. z. č. 2/1886) a Zákon o přidělování státních
orgánů ku projektování a správě staveb pro hrazení bystřin (ze
dne 7. února 1888 č. 17 ř. z.).
V déle než stoleté tradici hrazení bystřin v českých zemích se
uplatnila řada úspěšných inženýrů – hrazenářů, obor hrazení
bystřin se rozvíjel nejen v technické praxi, ale i ve výzkumné
činnosti a na vysokých školách. Z mnoha významných osobností
je třeba v této souvislosti jmenovat alespoň prof. Ing. Vojtěcha
Kaislera, prof. Ing. Dr. Leo Skatulu nebo prof. Ing. Vincence
Hlavinku.
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Obor hrazení bystřin se zabývá úpravou koryt horských
potoků a bystřin, usiluje o zlepšení odtokových poměrů jejich povodí, a to především využíváním stabilizačních účinků
porostů dřevin a pomocí oživených vegetačních konstrukcí.
Opatření, realizovaná v rámci oboru hrazení bystřin, mají za
úkol především biotechnickými prostředky zabránit soustřeďování povrchově odtékající vody, upravit převážně stavebně
technickými prostředky odtokové poměry v korytech a úva-

Obrázek 1. Objekt z pletiva, dnes známý jako zápletový plůtek,
představoval jeden ze základních objektů hrazení strží
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Obrázek 2. Přehrážka na bystřině, účelem bylo zastavení
splavenin a snížení podélného sklonu
lech bystřin a stabilizovat koryta všech prvků vodopisné sítě
v daném povodí. Součástí úprav v korytech bystřin a horských
potoků je též řádná péče o půdu a lesní porosty.

Základem zahrazovacích prací ve vodopisné síti jsou stavební konstrukce, především konsolidační a retenční přehrážky,
stupně a skluzy. Vegetační opatření mají podpůrnou úlohu
a zahrazovací stavbu svými účinky zabezpečují. Pouze biologicky, tj. vegetačními prostředky, je možné stabilizovat strže
a erozní rýhy v méně sklonitých terénech, které vedou jen malé
množství vody a nejsou trvale vodné.
Podle L. Skatuly (1960) je třeba při úpravě bystřinného povodí vyřešit tři hlavní úkoly: nejdříve je třeba zabezpečit optimální soustavu hospodaření na lesní a zemědělské půdě, potom
pečovat o dobrý stav neupravených toků a břehových porostů,
tzn. provádět údržbu koryta a pěstební péči o porosty, a teprve
poté je vhodné přistoupit k úpravě a stabilizaci poškozených
nebo škodících úseků vodních toků v obcích kamennými stavbami a v extraviIánech biotechnickými prostředky. Při tom
se má vycházet jak z ekologických podmínek území a zájmů
vodního hospodářství, tak z potřeb obyvatelstva a z požadavků
ochrany krajiny. Přehled některých možných úprav je zřejmý
z obrazové přílohy.
-jz-

Představení osobnosti oboru –
Hrazení bystřin
prof. Ing. Vojtěch Kaisler
(8. 1. 1870 – 20. 7. 1943)
Vojtěch Kaisler po absolutoriu
na reálném gymnáziu v Chrudimi
vystudoval obor lesního inženýrství
na vídeňské Hochschule für Bodenkultur, kde se začal věnovat hlouběji problematice hrazení bystřin. Po
prvních pracovních zkušenostech
na velkostatku Smečno nastoupil
na Správě hrazení bystřin na Královských Vinohradech. Současně
studoval vodní hospodářství, meliorace a silniční hospodářství
na Císařské a královské české vysoké škole technické v Praze.
V roce 1910 byl jmenován honorovaným docentem pro
hrazení bystřin pro kulturní odbor na České vysoké škole
technické a v roce 1914 i docentem encyklopedie lesnictví
na zemědělském odboru a odboru pozemního stavitelství. Po
vzniku Československa působil vedle ČVUT i na ministerstvu
zemědělství, kde byl 31. ledna 1919 jmenován vrchním lesním
radou. Podílel se na vzniku samostatných lesnických fakult při

Obrázek 2. Úprava Okrouhelského potoka (zdroj: Lesy ČR, s.p.,
Správa toků oblast povodí Vltavy)

ČVUT v Praze a při VUT v Brně v roce 1919. V roce 1920 byl
jmenován ministerským radou a profesorem pro obory hrazení
bystřin, lesní dopravnictví a lesnická encyklopedie. V roce 1920
založil Ústav inženýrských staveb a hrazení bystřin, který pak
vedl. V akademickém roce 1929–1930 byl děkanem lesnické
fakulty a v roce 1938–1939 rektorem ČVUT.
Mezi významné stavby, pod nimiž je prof.
Kaisler podepsaný, patří:
• 1894–1900 Rakovnické strže (strže u přítoků Rakovnického potoka)
• 1902–1904 Korutany, práce v okolí Villachu:
bystřiny Grajšček, Lukavšček, Vipava, Idrica,
Soča.
• po roce 1904 v Čechách projektoval a často
i vedl zahrazovací práce na bystřinách: Krkonoše: Bílé a Malé Labe, Malá a Velká Úpa,
Křemžský potok; přítoky Vltavy, Kocáby, Sázavy a Křetínky, Olšinka, Krounka, Zlatý potok
u Třemošnice, Kněžná, Třebovětický potok,
Průčelský potok, Kamenný potok, horní tok
Vrchlice, Petrovický potok, Lomnický potok.
Během celého svého života se snažil o koncepční přístup k hrazení bystřin, který mimo koryto
vodních toků řeší i zalesnění okolních pozemků.
Kromě technické stránky staveb kladl důraz na
řemeslné provedení a estetické řešení objektů.
Příspěvek byl zpracován s pomocí informací
získaných na: www.cvut.cz, http://cs.wikipedia.
org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Kaisler a Lesy ČR, s. p.
Obrázek 1. Situace zahrazení pravostranného přítoku Záhořanského potoka
– projekt stavby zahrazení přítoků Zahořanského
od obce Okrouhlo, na situaci je patrný systém příčných objektů i samostatně
potoka 1904.
stojící konsolidační přehrážky
-av-
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Přírodě blízké zahrazovací úpravy
horských potoků a bystřin
Dnes často používaný termín „přírodě blízké úpravy“ mají
svůj původ v německém „naturnahe Wasserbau“, tedy v názvu,
který začali používat vodohospodáři při úpravách menších
podhorských vodních toků v Bavorsku v šedesátých letech 20.
století. Jako odpověď na již tehdy sílící kritiku likvidace přírodních vodních útvarů a jim odpovídajících biotopů při úpravách
koryt vodních toků začali hledat metody a konstrukce objektů,
jejichž dopad na přírodní prostředí by byl co nejmenší. Začaly
se budovat pro část bioty prostupné spádové objekty, v té době
také vznikly konstrukce tzv. balvanitých skluzů. K opevnění
koryta se místo dlažeb začaly prosazovat rovnaniny z velkých
kamenů, které poskytovaly velkou drsnost koryta a blížily se
svým charakterem přírodním poměrům. Vysoké stupně a jezy
se začaly nahrazovat skupinami nižších stupňů, prahů a skluzů
nikoliv z betonu, ale z volně ložených velkých kamenů.
Tento přístup byl ve své podstatě uplatňován od nepaměti
při hrazení bystřin, kde byly často používány prahy a nízké
stupně, většinou ze dřeva a místního kameniva a podélný sklon
bystřinných koryt byl korigován na sklon stabilní bez nutnosti
stabilizace dna koryta jeho opevňováním. Nový trend tak znamenal rozšíření metod zahrazovacích úprav horských potoků
a bystřin na úpravy podhorských potoků a říček.
Tento způsob řešení úprav vodních toků se v té době ujal pod
názvem „přírodě blízké úpravy“, především v praxi hrazení
bystřin, také v tehdejším Československu. Jeho prosazování
projektanty ale naráželo na odpor tehdy dominantních dodavatelských organizací, kterým realizace staveb s vysokým podílem
ruční práce a s malou spotřebou stavebních materiálů snižovala produktivitu a zisky. Přesto se tehdy při stavbách hrazení
bystřin prosadila realizace řady objektů, byly to např. balvanité
skluzy, zdrsněné skluzy, opevňovací konstrukce z místního
kamene, otevřené retenční přehrážky apod.

Základní opatření při hrazení bystřin, retence splavenin,
má ekvivalent v sedimentaci velkého množství splavenin
v inundačních prostorech podél bystřinných koryt. Úprava
podélné profilu bystřinného koryta do stabilního sklonu odpovídá splaveninovému dnu v tzv. „hydraulicky stabilních“
úsecích přirozených bystřinných koryt. Stabilizace nivelety
koryta prahy, stupni a skluzy odpovídá kaskádovitému průběhu
bystřinného dna a řadě štěrkových lavic, které jsou bystřinám
vlastní. Rozsáhlé využívání dřevěných a oživených konstrukcí
při stabilizaci dna koryta, břehových nátrží a svahových sesuvů
odpovídá účinkům přirozené vegetace a stromů, kmenů a větví
v korytech bystřin a horských potoků. Metody hrazení bystřin
vycházejí z přírodních principů, a jsou tedy „přírodě blízké“.
Účinky některých objektů, používaných při zahrazovacích
úpravách, mohou být ale z hlediska ekosystémů nežádoucí.
Příčné objekty v klasickém provedení, které jsou hlavními
prostředky pro úpravu podélného sklonu koryta, představují migrační bariéry, zejména pokud je jejich spád větší než
0,5 m. Také budování prizmatických, dlažbami opevněných
koryt znamená totální odklon od přírodních podmínek a je
z ekologického hlediska škodlivé. Zadání pro obor hrazení
bystřin proto v současné době spočívá v hledání ekologicky
přívětivých stavebních konstrukcí při využívání již existujících metod přírodě blízkých zahrazovací úprav horských
potoků a bystřin.

Zahrazovací úpravy

Slovní spojení „přírodě blízký“ vyjadřuje charakter funkčních a při tom k přírodnímu prostředí co nejvíce šetrných
způsobů úprav vodních toků. Zavádějící je ale toto slovní spojení např. při často frekventovaném označení „přírodě blízká
protipovodňová ochrana“. Aby bylo cokoliv přírodě blízké, musí
to mít v přírodě ekvivalent, musí to v přírodě existovat. Pokud
se za „přírodě blízkou protipovodňovou ochranu“ vydává řízená inundace povodňového průtoku, pak to neodpovídá skutečnosti. Přirozená inundace je zaplavení území, nikoliv jeho
ochrana před povodní. Suchá retenční nádrž není přírodním
útvarem a řízená retence vody není přírodním jevem. Jedná se
o hydrotechnická opatření, která mohou být při odpovídajícím
návrhu dostatečně účinná, a jejichž používání v protipovodňové ochraně není žádnou novinkou. V horských povodích však
nelze prohlásit tento princip protipovodňové ochrany za běžný,
tím méně „přírodě blízký“.

Na rozdíl od úprav vodních toků, kdy se využívají především
podélné prvky a konstrukce, využívá se při zahrazovacích
úpravách především příčných objektů. Ty slouží ke stabilizaci podélného profilu potočiště, k vytvoření tzv. stabilního
sklonu, k zajištění výmolů a prohlubní koryta a v neposlední
řadě k regulaci chodu splavenin. Při tom se často využívají
technicko-biologické prvky a konstrukce s velkým podílem
přírodních materiálů. Je třeba, aby řešení úprav, způsoby
stabilizace koryta, konstrukce a objekty a také technologie
prací při zahrazovacích úpravách horských potoků a bystřin
vycházely ze specifiky těchto vodních toků. Ty se od ostatních
vodních toků výrazně odlišují dík geografickým poměrům
svých povodí. Protékají většinou úžlabinami o velkém podélném sklonu, jejich vodní stav je velmi rozkolísaný, mohou
být po určitou dobu zcela bezvodé, jindy vedou náhlé a velké
vodní přívaly. Především jsou ale typické rozsáhlou výmolnou
činností a transportem velkého množství erodovaných hornin
a jejich ukládáním.
Principy zahrazovacích úprav začaly vznikat v 18. století,
kdy v důsledků odlesnění a vlivem pastvy v horských terénech
došlo k extrémním povodním, které byly provázeny mimořádnou erozí půdy a tvorbou nevídaného množství hrubozrnných
splavenin. Důsledky těchto povodní byly ničivé a ve snaze jim
vzdorovat byly již tehdy vymezeny tři oblasti, do kterých je třeba soustředit úsilí o ochranu území před účinky povodní. Je to
za prvé bránění výmolné a korytové erozi, za druhé neškodné
převedení povodňového průtoku chráněným územím a za třetí

Úprava koryta ve stabilním sklonu pomocí příčných kamenných prahů (malé Labe). Foto J. Zuna, 2008

Úprava koryta bystřiny ve stabilním sklonu a balvanitý skluz
(Zimnitz, Salzkammer, Rakousko). Foto J. Zuna, 2008

Co už není přírodě blízké
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Nežádoucí důsledky zahrazovacích
úprav
Posouzení nežádoucích účinků zahrazovacích úprav je předpokladem k nalezení prostředků úprav, které budou
ekologicky šetrné. Mezi nejvýznamnější
škodlivé důsledky zahrazovací úprav
lze zařadit dramatické snížení drsnosti
a členitosti potočního koryta jeho opevněním dlažbami, přerušení migrační
spojitosti potočiště spádovými objekty
a úplné zastavení transportu hrubozrnných splavenin.
Zřízením prizmatického průtočného
profilu a opevněním dna a břehů se
výrazně sníží morfologická členitost potočního koryta. Obvykle se také zmenší
drsnost dna a břehů koryta. K největšímu
narušení potočního ekosystému při tom
dojde při opevnění dna koryta. Pokud
se při úpravě volí návrhový průtok větší,
než je průtok korytotvorný, dojde také
k nežádoucí změně průtokových poměrů,
zejména za nízkých vodních stavů, kdy se
protékající voda příliš rozptýlí a zmenší
se její hloubka.
Příčinou narušení migrační spojitosti
Úprava koryta ve stabilním sklonu nízkými kamennými stupni (přítok Horního Labe).
v potočním korytě je nejen vkládání příčFoto J. Zuna, 2010
ných objektů, ale také budování prizmatických opevněných koryt a propustků.
regulace chodu splavenin. Tyto zásady platí dodnes a nelze
Přestože se v přírodních korytech horských potoků a bystřin
opomenout kteroukoliv z nich.
vytváří mnoho přirozených peřejí, prahů a stupňů, představuje
Jedním z principů zahrazovacích úprav je tedy omezení
zejména vysoký stupeň v potočním korytě migrační bariéru.
tvorby splavenin a zachycení vodou již nesených splavenin
Stupeň o spádu do 0,6 m nemusí být překážkou migrace losove vhodných profilech vodopisné sítě. Toho lze dosáhnout
sovitých ryb, migraci ostatní vodní fauny ale znemožní. Nepřezvýšením infiltrační schopnosti povodí vegetačními úpravami,
konatelnými migračními bariérami obvykle jsou konsolidační
protierozní stabilizací povodí biotechnickými prostředky, staa retenční přehrážky. Pokud je retenční prostor zaplněn vodou,
bilizací podélného profilu potočního koryta a jeho ochranou
je bariérou pro potoční faunu, např. pro korýše a některé druhy
před korytovou erozí biotechnickými prostředky a retence
ryb (vranka, mihule), samotný vodní prostor v nádrži. Ten je
splavenin pomocí přehrážek. Ke zvětšení průtočné kapacity
zcela odlišný od jejich přirozeného biotopu.
koryta se přistupuje většinou jen v územích, která vyžadují
Pohyb splavenin a jejich ukládání v korytě vodního toku je
zvláštní ochranu, např. v intravilánech, podél komunikací
rozhodující pro jeho přirozený morfologický vývoj. Pokud se
a u výrobních objektů.
zcela zastaví přísun splavenin z povodí, může se vývoj morfoUvedené zásady vycházejí z charakteru a splaveninového
logické členitosti koryta a trasy vodního toku narušit. Úprava
režimu horských povodí a jsou trvale platnými principy protisplaveninového režimu horských potoků a bystřin proto může
povodňové ochrany v povodích horských potoků a bystřin. Není
negativně ovlivnit stav jejich recipientů.
možné řešit protipovodňovou ochranu pouze zkapacitněním
Možnosti omezení nežádoucích důsledků
koryta nebo výstavbou suchých retenčních nádrží bez vyřešení
zahrazovacích úprav
regulace splaveninového režimu. Jakékoliv snahy o změny těchPři návrhu ekologicky šetrné zahrazovací úpravy je nutné
to zásad povedou vždy k rychlému znehodnocování provedených
správně vyhodnotit hydrologický charakter upravovaného vodúprav a tím k nehospodárnému vynakládání prostředků.

Nízké stupně s prohloubeným podjezím netvoří migrační
překážku pro lososovité ryby (Zahořanský potok). Foto J. Zuna,
2001
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Průtok vody za nízkého vodního stavu středovým otvorem přehrážky. Foto J. Zuna, 2011
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Otevřená přehrážka se středovým otvorem na Huntířovském
potoce. Foto J. Zuna, 2007

Otevřená přehrážka ze železobetonu slouží ke třídění splavenin
a propouští jejich část do dolní tratě bystřiny (Gemmersdorferbach). Foto E. Länger, 1999

ního toku. Zatímco pro bystřiny je charakteristický splaveninový režim erozně transportní s velkým rozsahem tzv. bystřinné
eroze v úvalu bystřiny a velkým objemem transportovaných
splavenin, u horských potoků je to režim erozně transportní
s velkým rozsahem korytové eroze a u podhorských potoků
režim transportně akumulační s převahou sedimentace splavenin. Tomu odpovídá morfologické utváření koryta a ekotop
dané potoční tratě. Značnou chybou je, že se při návrhu úpravy
tento postup často opomíjí.
Nežádoucí důsledky zahrazovacích úprav lze eliminovat jen
zčásti a často za vynaložení značných finančních prostředků.
Návrh opatření proto vyžaduje značnou pozornost a profesionalitu. Protipovodňová ochrana sídel, hospodářských objektů
a objektů infrastruktury v horských povodích není možná
bez výstavby příčných objektů a bez regulace splaveninového
režimu není účelná. Při koncepčním řešení a při schvalování
zahrazovacích úprav je nezbytné tuto okolnost vzít na vědomí, a nesnažit se o neúplné a ve svém důsledku neefektivní
řešení. Také je třeba přijmout jako fakt, že koryto horského
potoka nebo bystřiny, které je ve stísněných prostorových
poměrech intravilánu navrženo na provedení povodňového
průtoku, je určeno především k tomuto účelu a jeho řešení by
mělo zajistit bezporuchovou funkci. Jakékoliv „doplňky“ takového průtočného profilu mohou velmi snížit účinnost úpravy
a zdražit provoz stavby.
Při návrhu úpravy bystřinného vodního toku se před podélným opevněním koryta dává přednost stabilizaci podélného
profilu příčnými objekty. Velmi užitečný je při tom návrh
tzv. stabilního sklonu, který umožní ponechat dno koryta bez
opevnění a při zahrazovacích úpravách se v minulosti často
používal. Při návrhu úpravy je třeba pamatovat na to, že dno
koryta, tvořené splaveninami, se neustále mění, při vzestupu
povodňové vlny a při její kulminaci se prohlubuje, při poklesu
se naopak zvyšuje vlivem sedimentace dalších splavenin.
Značný význam pro zachování přijatelných životních podmínek vodní fauny má i velká drsnost upraveného průtočného
profilu koryta, která, dík snížení rychlosti proudění, zajistí přijatelnou hloubku vody i ostatní životní podmínky pro vodní faunu.
Stejně důležitá je i existence prvků, které působí jako úkryty
a proudové stíny a umožňují přežití za povodní. Proto je třeba
navrhovat koryta s nepravidelným a velmi drsným omočeným
obvodem, obsahující i rozměrné výstupky a překážky proudění.
Je-li v daném úseku potočiště prokázána významná vodní
fauna, je třeba umožnit její migraci v korytě upraveném k převedení povodňového průtoku, především vhodnou úpravou
průtočného profilu a vysokou drsností dna koryta. Prostorové
uspořádání průtočného profilu by mělo zajistit soustředění
průtoku za nízkých vodních stavů, a tím přijatelné rychlosti
proudění a hloubky vody, dostatečné pro migraci vodní fauny.
Řešení průtočného profilu tak, aby se umožnil „pobyt“ vodní
fauny v úseku koryta, upraveném pro převedení průtoku většího než Q5, je ale neracionální. Je však třeba takové úseky
úpravy zkrátit na nejmenší možnou míru.

Řešení migrační prostupnosti stupňů je nákladné a většinou
nepříliš účinné. Používání rybích přechodů u stupňů při zahrazovacích úpravách potočních koryt nebývá úspěšné s ohledem
na velmi nízké běžné průtoky vody a na nebezpečí intenzivního
ukládání splavenin v korytě rybího přechodu. Vhodným řešením je použití velmi nízkých příčných objektů, zejména prahů
a náhrada stupňů drsnými skluzy, což zajistí alespoň částečnou
migrační prostupnost upraveného úseku potočního koryta..
Zvláštní pozornost při řešení migrační prostupnosti si
vyžadují retenční a konsolidační přehrážky, které jsou nepominutelnými prostředky zahrazovacích úprav. Tyto objekty
představují jednak migrační bariéru, jednak zastavují transport hrubozrnných splavenin, které mohou chybět v dolní
trati a v recipientu. Zřizování rybích přechodů u přehrážek
je málokdy racionální, přijatelné řešení spočívá v použití otevřených přehrážek, kdy voda volně protéká středovým otvorem
nebo otvory, či štěrbinou v přepadovém tělese. Účinnost tohoto
jednoduchého rybího přechodu lze zvýšit prohloubeným vývarem pod přehrážkou, ve kterém je voda vzduta předprahem.
Pokud není z hydraulického hlediska vývar v podjezí přehrážky
namístě, lze zřídit v dopadišti prohlubeň vhodných rozměrů
a upravit dno středového otvoru tak, aby průtok vody byl plynulý. Otevřené přehrážky navíc umožňují částečný průchod
splavenin profilem přehrážky, takže se sníží negativní dopad
zastavení chodu splavenin na morfologický vývoj koryta pod
objektem přehrážky.
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Limity navrhovaných úprav
Možnosti využití dnes hojně doporučovaných prostředků
„přírodě blízké protipovodňové ochrany“ při zahrazovacích

Přehrážka č. II v Obřím dole v povodí horní Úpy – již v roce
1909 se stavěly retenční přehrážky s otvory ve dně koryta. Komise pro úpravu řek, 1910
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úpravách jsou velmi omezené. Stanovení hydrologických
charakteristik návrhové povodňové vlny, které je nezbytné při
návrhu suché retenční nádrže, je u malých povodí nespolehlivé
a objem povodňové vlny je obvykle mnohem větší než retenční
objem nádrže, dosažitelný v horských terénech. Nelze také
počítat s využitím retenčního prostoru suché nádrže k jiným
účelům, protože při první velké vodě dojde k zaštěrkování
povrchu terénu a k jeho zanesení jemnozrnnými splaveninami.
Navrhování rybích přechodů u objektů zahrazovacích úprav
je velmi ztíženo spádovými poměry území a jejich provozní
funkce je významně ovlivňována daným průtokovým a splaveninovým režimem. Zřizování rybích přechodů u přehrážek
je sporné, protože přehrážky, jako retenční objekty, jsou za
normálních průtoků bezvodé a terén retenčního prostoru se
sedimentací splavenin postupně zvyšuje, takže rybí přechod
není kam bezpečně dovést. Zřízení rybích přechodů u stupňů
je někdy možné, jejich racionální návrh je však velmi obtížný.
Musí se počítat s velkou rozkolísaností průtoků, s velmi malými
běžnými průtoky a s neustálým ukládáním splavenin, které zcela změní tvar a poměry průtoku vody v korytě rybího přechodu.
Jako významné prvky „přírodě blízké protipovodňové ochrany“ v zastavěných územích jsou někdy doporučovány různé
úpravy průtočného profilu koryta, který je obvykle dimenzován
na průtok Q20 až Q100. Vhodnou úpravou je kyneta ve dně koryta,
dimenzovaná na průtok devadesáti až třicetidenní vody (Q90m
až Q30m), vedená souběžně s osou koryta. Použití tzv. „stěhovavé
kynety“, která je někdy doporučována i pro úzká koryta, stabilizovaná v bocích pobřežními zídkami, je ale nevhodné. Vodní
fauně přinese sotva co pozitivního a po první velké vodě zmizí,
protože bude částečně erodována a částečně se zanese splaveninami. Neustálé transformace dna jsou totiž u štěrkonosných
vodních toků základem jejich přirozeného vývoje.

Závěr
Musíme se smířit s tím, že i při šetrných zahrazovacích
úpravách k ovlivnění vodního biotopu vždy dojde. Měly by se
proto pečlivě zvažovat priority v území, posuzovat charakter
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upravovaného vodního toku a rozsah technických opatření co
nejvíce omezovat. Pokud se však k zahrazovací úpravě přistoupí, je třeba, aby byla profesionálně navržena a aby byla plně
funkční. Při tom zůstává naléhavá povinnost hledat prostředky,
které ovlivní vodní a pobřežní ekosystémy co nejméně. Protože
metody hrazení bystřin jsou založeny na přírodních principech
a odpovídají průtokovému a splaveninovému režimu bystřinných vodních toků, není hledání nových principů tzv. „přírodě
blízké protipovodňové ochrany“ v horských povodích přínosné.
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Povodí Labe, státní podnik
a Mezinárodní komise pro ochranu Labe
si Vás dovolují pozvat na

Magdeburský seminář o ochraně vod 2014
18.–19. 9. 2014, Špindlerův Mlýn
Stav vod v povodí Labe – nové výzvy

Konference je členěna na tyto okruhy:
• Jakost vod
• Společenstva a jejich stanoviště
• Hydromorfologie
V rámci konference proběhnou i odborné exkurze:
Exkurze 1. Špindlerův Mlýn – stupně na Labi, přehrada Labská
Exkurze 2. Přehrada Les Království a vybraná realizovaná protipovodňová ochrana
Exkurze 3. Pramen Labe a okolí – pěší vycházka v horském terénu
cca 8 km

Přihlášky, termíny, kontakty
Místo konání: Harmony Club Hotel, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn
Jednacími jazyky semináře jsou čeština a němčina, přednášky a exkurze budou tlumočeny (do češtiny nebo němčiny).
Přihlášky zasílejte do 31. 6. 2014 na elektronickém formuláři na
adresu mgs2014@pla.cz.
Vložné na seminář činí 6 500,- Kč včetně DPH. Vložné zahrnuje účast
na semináři, sborník a další materiály, obědy 18. a 19. 9. 2014, občerstvení o přestávkách a účast na společenském večeru s rautem 18. 9.
2014. Vložné nezahrnuje odbornou exkurzi a ubytování.
Exkurze
Účastníci semináře se mohou zúčastnit 19. 9. 2014 odpoledne odborné
exkurze. Přihlášení na exkurzi je nutné provést zároveň s přihlášením
na seminář (tj. do 31. 6. 2014). Cena exkurze je 500,- Kč včetně DPH.
Postery
Vyzýváme autory k přihlášení posterů do posterové sekce semináře.
Podmínkou přijetí posteru je jeho vztah k tématům semináře a účast
autora na semináři. Posterová sdělení zaslaná do 15. 6. 2014 budou zařazena do sborníku. Postery přihlašujte e-mailem na adresu
mgs2014@pla.cz.
Sborník
Všichni účastníci semináře obdrží sborník příspěvků v tištěné podobě.
Sborník v elektronické podobě bude k dispozici po skončení semináře
na stránkách www.ikse-mkol.org a www.pla.cz.
Ubytování
Ubytování pro účastníky semináře je zajištěno přímo v místě konání,
v Harmony Club Hotelu ve Špindlerově Mlýně.

Studentská soutěž objevila pítka i návrhy
proměn okolí řek
Nadace Partnerství ocenila nejlepší vysokoškolské nápady druhého
ročníku soutěže Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou. Úkolem soutěžících bylo navrhnout, jak lépe zacházet
s vodou ve městě a krajině nebo v budovách a technologiích. Autorky
dvou vítězných projektů – Brno žít, vodu pít a Nová nábřeží Svitava
převzaly finanční odměny ve výši 30 tisíc korun. Druhá a třetí místa
obdržela šeky v hodnotě 10 a 5 tisíc korun. Podrobnější informace
o soutěži jsou dostupné na www.soutezprovodu.cz.
Do studentské soutěže zaměřené na šetrné hospodaření s vodou
se se svými nápady přihlásilo celkem devatenáct soutěžících. Devět
z nich pak postoupilo do finále k osobní prezentaci před odbornou
porotou, u níž si museli projekt obhájit. „V letošním ročníku byl oproti
předchozímu větší počet projektů, které řešily revitalizaci vodních toků
nebo zlepšení vodního režimu v krajině. Další se zabývaly například
čištěním a využitím šedé vody nebo úsporou pitné vody v koupelně,“
říká Ivana Adámková z Nadace Partnerství.
Prvním z vítězných nápadů byl projekt Brno žít, vodu pít studentek
fakulty architektury VUT Evy Staffové a Martiny Soldánové, který
v Brně znovuobjevil tzv. pítka neboli fontány na pitnou vodu. Ve
městě se jich momentálně nachází deset, bohužel o nich moc lidí neví.
Hlavní myšlenkou projektu je proto komunikovat existenci těchto
pítek brněnské veřejnosti a turistům, kteří je mohou využívat zejména
v horkých letních dnech jako levnější a ekologičtější zdroj pitné vody.
Studentky k projektu založily i stránku na Facebooku www.facebook.
com/brnozitvodupit, kde si mohou lidé pítka dohledat.
Druhou vítězkou, která obdržela za svůj návrh revitalizace nábřeží
Svitavy 30 tisíc korun, se stala Linda Pišová také z fakulty architektury
VUT. Její projekt chápe nábřeží jako spojující prvek řeky a města.
Mělo by podle ní umožnit kontakt s vodou a poskytnout atraktivní
prostředí pro lidi všech generací, a proto do svého návrhu zařadila
například vytvoření klidných posezení u vody, galerie, bike parku,
umístění mola, schodů k vodě, obnovu pěší cesty k Cacovickému
ostrovu nebo vybudování rybího přechodu u jezu, který zlepší podmínky pro ryby a další živočichy. Mezi největší navrhované změny pak
patří například revitalizace bývalého průmyslového areálu Esslerovy
textilky nebo Cacovického mlýna.
Jana Blecherová z Nestlé při hodnocení soutěže zdůraznila, že voda
je pro firmu strategickým tématem. Potěšilo ji, že soutěž umožnila zapojit nadšení a inovativní přístupy studentů. Mnohé projekty mohou
být inspirací pro praxi měst, firem i jednotlivců.
Závěrem chci poděkovat časopisu Vodní hospodářství za propagaci
soutěže, na jejímž základě se přihlásili někteří soutěžící. Rádi budeme jeho prostřednictvím čtenáře především z řad studentů o dalším
ročníku informovat.
Adéla Badáňová
adela.badanova@nap.cz

Soutěžící s porotci. Foto: Lenka Grossmannová

OHL ŽS, a.s., Závod A – ČR, středisko A273
Technologické dodávky
hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici

VEDOUCÍ PROJEKTU – stavbyvedoucí pro realizaci
technologických částí ČOV a ÚV
Požadujeme:
• VŠ vzdělání, fakulta strojní nebo stavební,
• autorizace pro obor technologická zařízení staveb, specializace: technologické stavby (úpravny vod, ČOV),
• praxe v oboru min 5 let, optimálně 10 let,
• práce na PC (MS Office – Word, Excel, Build Power (RTS); MS Project)
• řidičský průkaz skupiny B
• samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, komunikativnost a aktivní přístup
Popis činnosti:
• řídí a koordinuje stavby včetně řízení subdodávek
• provádí ekonomické vyhodnocení řízených stavebních akcí, zodpovídá za řádnou a včasnou fakturaci
• sleduje a kontroluje kvalitu a jakost prováděných prací
• provádí kontrolu termínů výstavby i dodržování harmonogramů jednotlivých etap výstavby
• sleduje dodržování BOZP, PO, ekologie a odpadového hospodářství, dodržování ZP a platných řídících norem
společnosti kontroluje dodržování všech vyhlášek a norem pro provoz používaných technických zařízení
• zodpovídá za správné vedení stavebního/montážního/ deníku
• zodpovídá za efektivní využívání řízené vlastní kapacity
• zodpovídá za řádné předání ukončené stavby, za odstranění nedodělků v dohodnutých termínech a za
vystavení konečné faktury
Charakterizace činnosti střediska:
Provádění instalací:
• technologické dodávky úpraven vod a ČOV
• vytápění, technologie zdrojů, alternativní zdroje vytápění, teplovody, parovody, bezkanálové vedení
• nízkotlaké a středotlaké plynovody
• chlazení
• zdravotechnické instalace
• venkovní vodovod
Místo výkonu práce:
ČR a další země EU

Pokud máte o uvedenou pracovní nabídku zájem, zašlete do 30.06.2014
motivační dopis a strukturovaný životopis v českém jazyce paní Simoně Žůrkové,
na e-mail: szurkova@ohlzs.cz. Následně Vám zašleme k vyplnění formulář
Profesní profil uchazeče o zaměstnání v OHL ŽS, a.s.(přehled realizovaných staveb).
V případě kladného posouzení Vaší nabídky budete pozván/a k osobnímu pohovoru.
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DISA v.o.s.
Barvy 784/1, 638 00 Brno
tel.: 545 223 040, fax: 545 222 706
e-mail: info@disa.cz, www.disa.cz

Vřete
eno
Vřetenová
čerpadla seepex
pro dopravu kalů a d
dávkování ﬂokulantů
zac odvodněného kalu
Doprava a hygieniz
hygienizace
vápnem za použitíí vř
vřetenového čerpadla
s řídícím systémem

