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XRipper - drtič pro odpadní vody
Bezproblémový průtok odpadních vod kanalizací
• Účinně ochrání vaše čerpadla, potrubí a
armatury
• Spolehlivě rozdrtí vlhčené ubrousky, textilie,
umělou hmotu i dřevo
• Dostupný ve velikostech od malých po vysoké
průtoky
• Snadná integrace do již existující technologie
• Provedení QuickService pro efektivní provoz
Nízké provozní náklady a snadná údržba
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Kompromisy versus spravedlnost
V Hospodářských novinách jsem si na začátku února se zájmem
přečetl rozhovor se soudkyní Ústavního soudu Kateřinou Šimáčkovou. Rozhovor byl uvozen sdělením, že „Právo je jen nástroj k řešení
sporů, spravedlnosti se jím dosáhnout nedá…“ Tušil jsem to, ale stejně
mě to poněkud konsternovalo. Je tedy třeba i něčeho navíc, aby se té
spravedlnosti dosáhlo: morálky, mravnosti, zodpovědnosti.
Nedávno jsem slyšel zkušenost jednoho úředníka z vodohospodářského odboru jedné pověřené obce v pohraničí. Jeho němčina je
velice dobrá, úředník je to také dobrý, tak nastoupí na obdobný úřad
na druhou stranu hranic, do Německa. Připustil, že v tom hrají roli
i peníze, mluvil ale i o smysluplnosti práce, kterou tady často postrádá. Než ho v Německu na příslušný wasseramt přijali, musel projít
několikatýdenní stáží, kde se seznamoval s tamější praxí. Nestačil se
divit. Utkvěl mu v hlavě zážitek, kdy jednomu sedlákovi unikla kejda
do okolí a do rybníka. Dostal pokutu, kterou bez odmlouvání a kajícně
přijal a zaplatil. A nejen to! Sám poskytl techniku, lidi, prostředky
k eliminaci této škody. Přitom to nebyla jeho povinnost!!! Umíte
si to u nás představit? Já tedy ne! Obzvlášť když taktika zatloukat,
nepřijmout odpovědnost začíná už u těch nejvyšších politiků, proč
by se tak nechoval lid obecný, že ano? U nás je podle onoho člověka
situace taková, že nikdo nepřizná chybu, každý se proti všem sankcím
odvolává a tvrdí: Já nic, já muzikant… Tato taktika u nás často vychází
a sankce se buď celá vypaří, nebo se aspoň smrskne.
Odrůdou této naší národní „vyčůranosti“ jsou kompromisy. To slovo
je nyní velice frekventované v politice i v každodenním životě, nutně

tedy i ve vodohospodařině. O těch kompromisech se velice hezky
zmiňuje pan Šeda v článku o velice přínosné konferenci Podzemní
voda ve vodárenské praxi: „Kompromisy jsou namístě tam, kde nevíme,
nejsme si jisti, nebo kde určitá ‚úlitba‘ kvalitě či optimálnímu přístupu k řešení nepoškozuje vodárenské zájmy… Ochrana a využívání
podzemní vody je totiž především otázkou racionálního myšlení, kdy
by neměly rozhodovat emoce či politická zadání typu „neprší, bojujte
proti suchu“, ale především informace a schopnost intuitivní orientace
v přírodních procesech vodního ekosystému.“
Důležité je, že pan Šeda mluví o přístupu k vodě ve všech jejích
podobách, tedy nekompromisní přístup by měl být i v ostatních vodařských oblastech než jen v ochraně podzemních vod. Protipovodňová
ochrana by měla být nadřazena developerským zájmům, dotace by
měly směrovat ne do produkčního zemědělství, nýbrž do ochrany
krajiny, v čistírenství by měl být prioritním zájmem čistý recipient,
a ne třeba sociální únosnost ceny vody. Dalo by se takto postupovat
ad infinitum.
Hezky to napsal pan Foller, který ve svém článku píše: „Skutečnost,
že tímto přístupem pouze problém odsouváme a necháváme ho k řešení nastupujícím generacím, je stále obhájcům ‚sociálně udržitelné‘
ceny vody asi lhostejná…“ Přijímejme svoji zodpovědnost, mysleme
na budoucnost: hledejme postupy, jak cílů dosáhnout, než hledat
odůvodnění toho, že cíle nedosahujeme.

Ing. Václav Stránský

Jsme specialisté na vodu
Již od roku 1963
Watera CzeCh je součástí mezinárodní skupiny
s vlastními výrobními kapaCitami. svým zákazníkům nabízíme víCe než 50 let zkušeností
a knoW-hoW v oblasti úpravy vody.
Společnost Watera nabízí pokročilou filtrační technologii využívanou
pro selektivní odstraňování a absorpci suspendovaných pevných částic,
anorganických znečišťujících látek jako jsou železo, mangan, arzen, nikl,
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nebo multimediální filtrace je často aplikována jako technologická úprava
vody, která předchází aplikaci jiných navazujících technologií, jako je
například odsolování reverzní osmózou. Konstrukce je v souladu s DIN
standardy.
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Potřebujeme vzorek typu C?
Jan Vilímec, Alena Nižnanská

Abstrakt

Jsou prezentovány výsledky rozborů 24hodinových směsných vzor
ků odpadních vod typu B (časově závislé) a C (závislé na průtoku),
které probíhaly v ČR v letech 2005–2015 v rámci mezilaboratorních
porovnání odběrů vzorků odpadních vod podle platné legislativy.
Tyto výsledky jsou navzájem velmi dobře srovnatelné, takže by
nemuselo být nutné používat dva různé způsoby vzorkování. Pro
zvýšení vypovídací schopnosti odebíraných vzorků odpadních vod
se však navrhuje nahrazení vzorků typu B a C jedním vzorkem typu
D, kdy se po dobu 24 hodin bude odebírat každých 15 minut stejný
objem vzorku (celkem 96 dílčích vzorků). Malé rozestupy mezi
odběry dílčích vzorků umožní postihnout mnohem lépe všechna
kolísání koncentrací sledovaných složek během odběru.
Klíčová slova
odběry vzorků – odpadní vody – legislativa – mezilaboratorní porovnání – srovnatelnost výsledků rozborů

Úvod
Odběry vzorků odpadních vod se dříve prováděly jednodušším
způsobem než v současnosti. Ještě v nařízení vlády 171/1992 Sb. [1]
se v § 5 odst. 1 popisoval odběr vzorků odpadní vody následujícím
způsobem: jedná se o „směsný vzorek vypouštěných vod, získaný
během osmi hodin sléváním stejných objemů vypouštěných vod odebíraných v intervalu nejdéle jedné hodiny, popřípadě automatickým
odběrným zařízením. Časové rozmezí kontrolního sledování určí
vodohospodářský orgán s přihlédnutím k režimu vypouštění vod ze
zdroje znečištění.“ Teprve s vydáním zákona 58/1998 Sb. [2], o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, a prováděcí
vyhlášky k tomuto zákonu 47/1999 Sb. [3] platné od 11. 3. 1999 se
zavádějí nové typy odebíraných vzorků. V příloze 2 této vyhlášky jsou
uvedeny typy vzorků A), B) a C) – vzorek typu C je definován jako
24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku
úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. Ve všech
následujících legislativních předpisech (vyhláška 428/2001 Sb., vyhláška 293/2002 Sb., nařízení vlády 61/2003 Sb.) zůstávaly definice
vzorků typů A, B a C nezměněny.
Od roku 2002 se postupně rozbíhal systém vnější kontroly vzorkování prostřednictvím mezilaboratorních porovnávání odběrů (MPO)
zaváděný firmou CSlab spol. s r.o. Po ustavení odborné skupiny Analýza a měření CzWA (dříve AČE) probíhaly tyto akce pod odborným
dohledem této OS. Při prvních MPO se odebíral směsný vzorek typu
B, od roku 2004 přibyl vzorek typu A a od roku 2005 i vzorek typu C.
Každá zúčastněná vzorkovací skupina/laboratoř provádí samostatně
odběr příslušných typů vzorků, odebrané vzorky nechává analyzovat
ve své laboratoři a výsledky se vyhodnocují obdobně jako při běžném
zkoušení způsobilosti. Pokud laboratoř dosahuje dobrých výsledků

Obr. 1. Srovnání výsledků stanovení CHSKCr ve vzorcích odtoků
z ČOV na MPO v letech 2005–2015
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při klasickém zkoušení způsobilosti a při MPO naměří jiné výsledky
než ostatní laboratoře, může být takový rozdíl způsoben chybou při
vzorkování, špatným umístěním sacího koše vzorkovače či jinou
chybou při odběru vzorků.
Při diskusích nad způsoby odběru vzorku typu C během MPO
1/2005 na ČOV Karlovy Vary byla zjištěna možnost různého výkladu
výše uvedené tučně zvýrazněné definice vzorku typu C. Proto odborná
skupina Analýza a měření AČE vydala ještě v roce 2005 stanovisko
[4], které doporučilo definici vzorku typu C upravit tak, aby byla vyloučena taková možnost odběru vzorku typu C, kdy se odebírá dílčí
vzorek o objemu úměrném součtu impulsů z průtokoměru za celou
dobu 2 hodin od posledního odběru (čili objem odebraného dílčího
vzorku je úměrný objemu protečenému za 2 hodiny). Tento přístup
se podařilo v roce 2006 prosadit i při tvorbě novely nařízení vlády
61/2003 Sb., kdy v textu novely vydané jako NV 229/2007 Sb. [5] byla
definice vzorku typu C upravena takto: 24hodinový směsný vzorek
získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin
o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčí
ho vzorku. I v dalších novelizacích NV (23/2011 Sb., 401/2015 Sb.)
zůstala tato definice zachována, jen v NV 143/2012 Sb. příloze 3 [6]
zůstala zachována stará nepřesná definice, protože tato příloha bohužel neprošla připomínkovým řízením.

Srovnání výsledků vzorků typu B a C
V závěrečných zprávách MPO pořádaných CSlab spol. s r.o. se vždy
uvádí srovnání průměrných výsledků vzorků typu A, B a C pro sledované ukazatele v daném vzorkovaném profilu. Jedná se o průměry
dodaných výsledků zúčastněných laboratoří po vyloučení odlehlých.
Při zběžném pohledu je zřejmé, že mezi výsledky vzorků typu B a C
bývá pro většinu ukazatelů minimální rozdíl. Proto bylo provedeno
dlouhodobé srovnání výsledků těchto dvou typů vzorků pro období
2005–2015. Obvykle se v jednom roce odebírá na jedné akci přítok
na ČOV za hrubým předčištěním a na druhé odtok vyčištěných
odpadních vod. Srovnání bylo proto provedeno zvlášť pro odtoky
(vyčištěná OV) a pro přítoky (surová OV). Jednalo se vesměs o komunální ČOV s více či méně výrazným podílem čištěných průmyslových
odpadních vod.

Odtoky vyčištěných OV
• CHSKCr: rozdíly mezi průměrnými výsledky vzorků typu B a C
jsou znázorněny v grafu na obr. 1. Obvykle nepřevyšují běžnou
nejistotu stanovení CHSKCr (zde zvolena 12 %). Výsledky vzorku
typu C jsou opatřeny chybovými úsečkami pro tuto nejistotu a je
zjevné, že v žádném roce není rozdíl mezi průměrnými výsledky
vzorků typu B a C vyšší. Dokonce v letech 2005, 2010, 2012 a 2013
se tyto hodnoty překrývají, přitom se často jednalo o ČOV po rekonstrukci, na nichž se koncentrace CHSKCr v odtoku pohybovaly
mezi 20–30 mg/l.
• Celkový fosfor: srovnání průměrných výsledků stanovení celkového
fosforu ve vzorcích typu B a C je uvedeno na obr. 2. V tomto případě nebylo nutné použít chybové úsečky, protože výsledky vzorků
typu B a C se překrývají – obvykle se v odtocích vyskytuje až 90%
podíl rozpuštěného o-fosforečnanového fosforu. Většina výsledků
se přitom pohybuje do 1 mg/l.

Obr. 2. Srovnání výsledků stanovení celkového fosforu ve vzorcích
odtoků z ČOV na MPO v letech 2005–2015
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Obr. 3. Srovnání výsledků stanovení celkového dusíku ve vzorcích
odtoků z ČOV na MPO v letech 2005–2015

Obr. 4. Srovnání výsledků stanovení CHSKCr ve vzorcích přítoků
na ČOV v MPO v letech 2005–2014

• Celkový dusík: u tohoto ukazatele je prakticky nulové ovlivnění
výsledků podílem částic ve vzorku. Srovnání průměrných výsledků
vzorků typu B a C je uvedeno na obr. 3. Ani v tomto případě nebylo
nutné použít chybové úsečky, protože výsledky vzorků typu B a C
se většinou překrývají. Největší rozdíl výsledků vzorků typu B a C
při MPO v roce 2005 činil 6,8 % při obvyklé nejistotě stanovení
celkového dusíku 10–15 %.

Přítoky surových OV
• CHSKCr: rozdíly mezi průměrnými výsledky vzorků typu B a C
jsou znázorněny v grafu na obr. 4. Rozdíly opět nepřevyšují běžnou
nejistotu stanovení CHSKCr (12 %). Dobrá shoda výsledků ukazuje,
že i přes výrazný vliv množství pevných částic ve vzorku odebírají
vzorkovací skupiny pro oba typy vzorků prakticky shodné směsné
vzorky. Vysoké hodnoty při odběru na ČOV v roce 2010 jsou způsobeny velkým podílem rozpuštěné CHSKCr.
• Nerozpuštěné látky: srovnání průměrných výsledků stanovení
nerozpuštěných látek ve vzorcích typu B a C je uvedeno na obr. 5.
Obvykle se průměrné hodnoty pro oba typy vzorků překrývají, největší rozdíl ve výsledcích byl zjištěn v roce 2006 (13,7 %, nejistota
stanovení nerozpuštěných látek se přitom může pohybovat kolem
15 a více %), kdy se vzorkovalo na problematickém odběrovém
místě. I zde jsou tedy odebírány prakticky shodné vzorky typu B a C,
i když vliv množství částic je pro tento ukazatel nejvýznamnější.
• Celkový fosfor: srovnání průměrných výsledků stanovení celkového fosforu ve vzorcích přítoků typu B a C je uvedeno na obr. 6.
Výsledky vzorků typu B i C jsou opatřeny chybovými úsečkami
pro nejistotu 15 % a vždy se vzájemně překrývají, i když v letech
2009 a 2014 jsou rozdíly mezi výsledky výraznější než na jiných
ČOV. Nejistoty stanovení se ovšem u tohoto ukazatele pohybují
mezi 12–20 %. V letech 2006, 2011 a 2013 jsou pak rozdíly mezi
výsledky vzorků B a C minimální – do 3 %.
• Celkový dusík: pro tento ukazatel je minimální ovlivnění výsledků
podílem částic ve vzorku, přesto jsou rozdíly výsledků vzorků typu
B a C někdy vyšší než u jiných ukazatelů. Srovnání průměrných výsledků vzorků typu B a C je uvedeno na obr. 7, jsou použity chybové
úsečky pro nejistotu 13 %. Největší rozdíl výsledků vzorků typu B
a C při MPO v roce 2012 činil 18 % při obvyklé nejistotě stanovení
celkového dusíku 10–15 %. Vyšší rozdíly výsledků mohou být také
způsobeny často používanou kombinací metod stanovení Kjeldahlova dusíku a sumy stanovení oxidovaného dusíku, ne postupem
odběru vzorku.

Diskuse a závěr
Z desetileté řady srovnání výsledků vzorků typu B a C při MPO vyplývá, že pro všechny zásadní ukazatele, jejichž koncentrace závisí
na obsahu částic ve vzorku, jsou výsledky vzorků B a C srovnatelné.
U legislativně významných vzorků odtoků z ČOV, kde je podíl částic
zanedbatelný, jsou rozdíly mezi výsledky vzorků typu B a C zcela
nepatrné. Obecně je však dvouhodinový interval mezi odběry dílčích
vzorků příliš dlouhý, nemusí se tak podchytit kolísání koncentrací
v odebírané OV způsobené špičkovým nárůstem znečištění nebo
změnou průtoku během této doby.
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Obr. 5. Srovnání výsledků stanovení nerozpuštěných látek ve vzor
cích přítoků na ČOV v MPO v letech 2005–2014

Obr. 6. Srovnání výsledků stanovení celkového fosforu ve vzorcích
přítoků na ČOV v MPO v letech 2005–2014
Vzhledem k problémům s odběrem vzorku typu C (nutnost napojení
na průtokoměr, nejčastější dodatečné slévání vzorků podle dat o průtoku, které nemusí být vždy provedeno dobře) by bylo vhodné vzhledem
k dobré srovnatelnosti výsledků vzorků obou typů uvažovat o zrušení
vzorku typu C. Pokud bychom ho však měli nahradit vzorkem typu
B, budou výsledky sice srovnatelné, neodstraníme ale nevýhodnou
dlouhou dobu mezi odběry dílčích vzorků. Jako řešení by bylo možné
zavést zásadní změnu, a sice nahradit oba typy vzorků B i C vzorkem
zcela jiného typu (s označením např. D), kdy by se po dobu 24 hodin
odebíral každých 15 minut dílčí vzorek o stejném objemu. Celkem by
se za 24 hodin odebralo 96 dílčích vzorků stejného objemu. Takový
typ směsného vzorku by mnohem lépe podchytil kolísání koncentrací
na přítoku i odtoku z ČOV. Podle informací dodavatelů automatických
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Tabulka 1. Srovnání výsledků vzorků typu C a D odebraných na
odtoku a přítoku na pražské ÚČOV dne 22. 8. 2017

Obr. 7. Srovnání výsledků stanovení celkového dusíku ve vzorcích
přítoků na ČOV v MPO v letech 2005–2014

Ukazatel
CHSKCr
BSK5
Nerozp. látky
N-NH4
N-NO2
N-NO3
Nanorg.
Ncelk.
Pcelk.
TOC
Tuky a oleje

Odtok z ÚČOV
Vzorek C
Vzorek D
26
23
2,9
3,0
5,0
5,0
3,1
3,16
0,23
0,24
15,1
15,1
18,4
18,5
21,6
21,5
1,2
1,2
9,2
9,0
-----

Přítok na ÚČOV
Vzorek C
Vzorek D
560
630
275
260
298
334
35,2
35,1
----< 0,4
< 0,4
35,2
35,1
61,7
60,8
6,8
7,6
160
160
37
44

Obr. 8. Průběh koncentrací nerozpuštěných látek (fialová křivka) na přítoku pražské ÚČOV dne 22. 8. 2017. Žluté kolmice vyznačují dvou
hodinové intervaly mezi odběry dílčích vzorků pro vzorek typu C
vzorkovačů [7] jsou přístroje vyráběné v USA již z výroby nastavené
na tento způsob odběru (96 dílčích vzorků/24 hodin), nejedná se tedy
o žádný nový objev.
Pro dnešní moderní přístroje pro odběr vzorků odpadních vod by
takový způsob odběru (D) nepředstavoval žádný problém. Výsledky
rozborů vzorků odpadních vod získaných tímto způsobem by měly
vyšší vypovídací hodnotu, protože by věrohodněji odrážely skutečnou
situaci ve sledovaném toku odpadní vody. Již dnes je vhodné tento
způsob odběru používat například u některých problematických producentů odpadních vod vypouštějících do stokové sítě, protože u nich
může docházet k vypouštěním špičkových koncentrací znečišťujících
látek během krátkého časového období. Odpověď na otázku v názvu
článku, zda potřebujeme vzorek typu C, by tedy zněla NE. Odborná
skupina Analytika a měření CzWA se nyní pokusí o prosazení vzorku
typu D do české legislativy.
Jen pro informaci přinášíme výsledky srovnání vzorků typu C a D
při odběru na přítoku a odtoku z ÚČOV v Praze, který proběhl 22. 8.
2017 (tab. 1). Pro vzorky obou typů na odtoku jsou výsledky prakticky
pro všechny ukazatele shodné. Na přítoku se objevují zajímavé rozdíly
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mezi výsledky vzorků typu C a D u ukazatelů ovlivněných právě podílem částic, tzn. CHSKCr, nerozpuštěné látky a celkový fosfor, ještě větší
rozdíl je u výsledků pro tuky a oleje. Určité vysvětlení přináší obr. 8,
kde je uveden průběh křivek on-line měření na přítoku na ÚČOV.
V intervalech dvou hodin mezi jednotlivými odběry dílčích vzorků
vzorku typu C (úseky mezi dvěma žlutými kolmicemi) se na křivce
měření nerozpuštěných látek (fialová křivka) objevují výrazné špičkové koncentrace, které ovšem při odběru po dvou hodinách nejsou
do vzorku typu C zachyceny. Podrobnější zkoumání možností vzorku
typu D by tak jistě představovalo námět pro zajímavý výzkumný úkol.

Literatura
[1
[2]
[3]

Nařízení vlády 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění
vod.
Zákon 58/1998 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Vyhláška MŽP, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových 47/1999 Sb.

3

[4]
[5]

[6]
[7]

Doporučení OS Analytika a měření AČE ČR k odběru vzorků typu „C“. Vodní
hospodářství 55, 9/2006, str. 263.
Nařízení vlády 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech.
Nařízení vlády 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod,
provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních
vod do povrchových vod.
Povýšilová M.: ústní sdělení.
Ing. Jan Vilímec (autor pro korespondenci)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971
100 00 Praha 10
jan.vilimec@pvk.cz
Ing. Alena Nižnanská
CSlab spol. s r.o.
Bavorská 856
150 00 Praha 5

Do we need sample of type C? (Vilimec, J.; Niznanska, A.)

Třetí stupeň čištění.
Je možné snadné řešení?
Jan Foller

Abstrakt

Po stručném shrnutí problematiky a fyzikálně-chemických aspektů
odstraňování fosforu z biologicky čištěných komunálních odpadních
vod jsou následně popsány: postup a řešení terciárního stupně do
čištění. Předložený návrh řešení je doplněn ilustrativním přehledem
výsledků realizovaných objektů dvou velikostních kategorií ČOV
se záměrem podpořit stanovisko, že realizace terciárního stupně
čištění, zajišťujícího i možnost recyklace fosforu zachyceného
v čistírenských kalech je s vysokým ekologickým a technologickým
efektem technicky relativně snadno řešitelná na většině ČOV, kde
to dovolí využitelná stavební plocha.
Klíčová slova
terciární stupeň ČOV – chemické srážení fosforu – recyklace fosforu

Úvod
Na konferenci „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních
vod – Blansko 2017“ jsme ve svém referátu uvedli, že MŽP ČR nešťastně představilo návrh „malé novely Vodního zákona“ (10/2015).
Následovala iracionální, místy až hysterická reakce komerčně zaměřené části odborných kruhů, která nakonec vedla k jejímu odvolání.
Tím jsme způsobili, že jsme se sami typicky českým způsobem
(vytvářením a následným složitým řešením zástupných problémů,
v tomto případě aktualizací limitů „BAT“) připravili o cenné dva až tři
roky řešení a zkušeností s nezbytným zaváděním účinnějších metod
čištění odpadních vod a především recyklace fosforu. Stav právní
úpravy k dnešnímu datu, na kraji roku 2018, tento náš odhad jenom
potvrzuje. Skutečnost, že tímto přístupem pouze problém odsouváme
a necháváme ho k řešení nastupujícím generacím, je stále obhájcům
„sociálně udržitelné“ ceny vody asi lhostejná. Přitom by realizace
novely poplatků za nutrienty dle původního návrhu znamenala objektivně dopad zvýšení ceny stočného jen asi o 0,60–0,90 Kč/m3, ale
mohla se stát významným motivačním impulzem k hledání efektivních cest k řešení stavu našich povrchových vod. Seriózní diskuse,
kromě aktivit správců toků (podniky Povodí), prakticky neprobíhala.
Jako pozitivní však můžeme uvítat založení „Fosforové platformy ČR“
(1. pol. 2017) a například aktivitu Kraje Vysočina, kterou je již opakovaně pořádaný seminář „Za čistou řeku Jihlavu“ (naposled 12/2017),
kde referát Povodí Moravy ukázal, jak může vybudování třetího stupně
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Abstract

The comparison results of analyses 24 hours composite waste
water samples of type B (time dependent) and C (flow dependent)
are presented, which were sampled in the Czech Republic in years
2005–2015 within the interlaboratory comparisons of sampling by
valid legislation. Comparability of these results is very good, so that
is no need for such different sampling. For increase of information
value samples of waste water is proposed replacement of both
samples type of B and C by new one, type D. This composite sample
would be collect from 96 sub-samples of equal volume, taken every
15 minutes in the period of 24 hours. Small intervals between sub
-sample takings should better involve all variations of monitored
parameters in the sampling period.
Key words
sampling – waste water – legislation – interlaboratory comparison –
comparability of analytical results

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2018. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

na jedné větší ČOV, společně s pouhým organizačním opatřením na
jiné středně velké ČOV v povodí uvedené řeky, měřitelným způsobem
snížit v desítkách procent množství fosforu přiváděné z povodí řeky
Jihlavy do systému vodních nádrží, do kterých se vlévá. Tato poznámka není vedena snahou zpochybnit smysl seriózních odborných
prací, zabývajících se kvantifikací vlivu „difuzních“ zdrojů fosforu na
eutrofizaci vod, ale ukazuje na skutečnost, že je možné již dnes, za
relativně malých nákladů u „bodových“ zdrojů, účinně ovlivnit stav
kvality toků a hladinu fosforu v nich.

Základní funkce třetího stupně čištění odpadních vod
Každý odpovědný odborník v oboru čištění odpadních vod umí jasně
definovat funkce, které má zajistit třetí stupeň čištění na ČOV. Zbytečné debaty na toto téma snad definitivně uzavírá definice v legislativě
(vyhl. 48/2014 Sb.). Třetí stupeň čištění odpadních vod zajišťuje
pomocí doplňujících biologických, fyzikálně-chemických a jiných procesů dodatečné snížení odtokových koncentrací nutrientů a dalšího
znečištění. Za převládající procesy můžeme tedy jako příklad uvést:
– postdenitrifikaci;
– chemické srážení fosforu;
– koagulaci;
– sorbci;
– separaci suspendovaných látek (filtrace, sedimentace, flotace,
membrány);
– kombinaci uvedených postupů v odůvodněných případech.
Je zřejmé, že každý třetí stupeň nemusí zajišťovat všechny procesy
uvedené v přehledu, a stejně jasné je, proč již nelze za třetí stupeň
dočištění považovat mikrosíta – protože nesplňují základní podmínku
definice, tedy aby na nich probíhaly dodatečné biochemické nebo
chemické procesy.
Vzhledem k tomu, že se vývoj technologií ČOV po dlouhou dobu
zaměřoval především na vysokou účinnost odstraňování dusíku
z odpadních vod a nově navržené ČOV jsou v tomto směru řešené
s dostatečnou rezervou v objemech aktivací, zůstává k řešení třetí
stupeň čištění. V současné době jde většinou pouze o problém, jak
zvýšit účinnost zachycování fosforu z odpadních vod a jeho následnou recyklaci.
Potřeba odstraňování dusíku na třetím stupni ČOV (většinou se
jedná o požadavek na snížení koncentrace dusičnanů na odtoku) je například dána zastaralou nebo chybně zvolenou koncepcí projektu nebo
nevhodným vystrojením, případně obsluhou takové ČOV. Takový stav
se často vyskytuje u ČOV budovaných s nedostatečně dimenzovanými
biologickými linkami, především D-N systémů s nižším stářím kalu.
V případě jednotné kanalizace sice v letním období úspěšně plní svůj
úkol, ale v zimě se snadno destabilizují a potom jsou výsledkem právě
vyšší odtokové koncentrace dusičnanů, jako menší zlo, oproti totálnímu výpadku nitrifikace v chladné odpadní vodě (jednotné stokové
soustavy, balasty, srážkové vody – tání a podobně), který už může být
větším problémem i z hlediska zpoplatnění.
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Problematika a úskalí odstraňování fosforu na třetím
stupni

Je velmi pravděpodobné, že pro splnění požadavku na vysokou účinnost odstraňování fosforu z odpadních vod bude v první řadě využito
chemického srážení. Biologická akumulace fosforu z odpadních vod
v přebytečném kalu, která by byla optimálním řešením, je zatím
realizována pouze v lokalitách se specifickým složením čištěných
odpadních vod, kde je řešení jednodušší. Na univerzální postup, vyžadující složitější stavební konfiguraci ČOV, si asi ještě dlouho počkáme.
Chemické srážení fosforu v odpadních vodách je obecně složitý a komplikovaný fyzikálně-chemický proces, jehož výsledek je
ovlivněn řadou různých, často protichůdně působících faktorů.
Principiálně je zbytková koncentrace, dosažitelná chemickým srážením odstranitelného fosforu, řízena součinem rozpustnosti vzniklé
sraženiny nerozpustného fosforečnanu Me3+ (Me = Fe; Al;). Vlivem
konkurenčních srážecích nebo komplexotvorných reakcí, disociace
a iontové síly, případně povrchových dějů, dochází ke značným
odchylkám výsledků od teoretických hodnot. Proto při vysvětlování
těchto rozdílů hovoříme o podmíněném součinu rozpustnosti, který
však platí pouze pro danou situaci a zařízení!
Při velmi zjednodušeném pohledu (při pH běžné odpadní vody
není schopen kation Fe3+ existence a do reakcí vždy vstupují různé
„aqua-komplexy“ trojmocného železa, vytvářející koloidní roztoky
– nanočástice se strukturou závislou na podmínkách prostředí) je
fosfor srážen v oxickém prostředí podle dvou základních schémat,
popsaných následujícími rovnicemi:
Fe3+ + PO43– = FePO4
Fe(OH)3 + PO43– = FePO4 + 3OH-

I.
II.

nována nebyla. Poslední, ale zásadní podmínkou pro dosažení dobré
koagulace, a tím vysoké účinnosti snížení odtokových koncentrací
celkového fosforu, je oxické prostředí a přítomnost dostatečného
množství rozpuštěného kyslíku.

Příklad jednoduchého řešení třetího stupně ČOV
s vysokým efektem účinnosti srážení fosforu
Jednoduchým příkladem řešení je hospodárný technologický postup
odstraňování fosforu z odpadních vod, zajišťující nízké odtokové
koncentrace celkového fosforu na odtoku, metodou dvoustupňového
srážení. Tato metoda zahrnuje veškeré dosavadní poznatky týmu technologů, vedeného autorem tohoto textu, za více než patnáct let studia
těchto procesů a laboratorních testů v provozech ČOV. Navržené
řešení je kombinací fyzikálně-chemických operací a dějů, jejichž výsledkem je směs chemického kalu a přebytečného kalu z biologického
stupně ČOV s vysokým obsahem fosforu a minimalizovaným obsahem
železa. Vysoká účinnost odstraňování fosforu touto metodou je výsledkem následující posloupnosti technologických kroků:
1. stupeň odstraňování fosforu využívá ke srážení směsi hydroxidů
železa z koagulačního stupně srážení železitou solí. Oxidačně-redukčními podmínkami a podmíněným součinem rozpustnosti řízená koncentrace železa z přiváděných sraženin v biologickém stupni zajišťuje
srážení biologickým procesem uvolněných ortofosforečnanů nebo
přitékajících v odpadní vodě. Podmínky v aktivaci určují efekt a účinnost prvního stupně. Vzniklé sraženiny po chemickém srážení fosforu
v biologickém stupni jsou jako součást směsného přebytečného kalu
zpracovány v kalovém hospodářství ČOV. Kalová voda s uvolněným
fosforem ze stabilizace kalu je vedena zpět do biologického stupně.
2. stupeň odstraňování fosforu je založen na interakci železitých
solí, dávkovaných v určeném a řízeném nadbytku před rychlomísič
do biologicky vyčištěné odpadní vody, přitékající z dosazovací nádrže.
Po rychlém smísení a homogenizaci postupuje reakční směs do míchaného koagulačního reaktoru, s výhodou je použit reaktor s řízeným
gradientem, a zde dochází ke vzniku a zrání separovatelných sraženin
hydroxidů železa a fosforečnanů železa. Přesné složení směsi je zajištěno nastavenými oxidačně-redukčními podmínkami, reakční dobou
a určeným nadbytkem solí železa na přítoku do třetího stupně. Určené
množství vyčištěné vody odtéká z reaktoru do recipientu a část vyčištěné vody se suspenzí sraženin – reakční kal – je odčerpávána kontinuálně
zpět do určeného místa biologické linky ČOV, nejčastěji na přítok do
aktivace, kde slouží jako zdroj železa pro první stupeň srážení.
Celý proces je snadno pochopitelný ze schématu na obr. 1, které
zachycuje variantu s jednoduchým koagulačním reaktorem starší
verze. Přednosti metody spočívají především v tom, že proces dvoustupňového srážení fosforu nepůsobí (na rozdíl od simultánního
srážení fosforu v biologickém stupni) negativně na procesy oxidace
amoniakálního dusíku při nitrifikaci. Metoda tak brání inhibici nitrifikace poklesem pH při vysokých dávkách železitých solí, dávkovaných
do aktivace, které je při jednostupňovém srážení nutné aplikovat pro
dosažení nízkých odtokových koncentrací fosforu. Další výhodou je
nižší spotřeba chemikálií při současném dosahování nízkých odtokových koncentrací celkového fosforu a CHSK z třetího stupně bez
jinak nezbytné filtrace.
Shrnutí výhod metody:
– nízká spotřeba chemikálií;
– šetrnost k biologickému stupni a zachování vysokého efektu

Druhá z uvedených rovnic schematicky popisuje rozpouštění hydroxidu železitého za přítomnosti ortofosforečnanů v roztoku a následné
srážení, což je podstatně pomalejší děj za ustalování rovnováhy mezi
rozpustnějším hydroxidem železitým a fosforečnanem železitým.
Z pohledu železa dochází teoreticky k rozdělení ve prospěch fosforečnanu v poměru asi 1 : 9, je-li k tomu čas (rozuměj dostatečný
reakční objem). Celou situaci ještě komplikuje skutečnost, že prvotním produktem naznačených reakcí jsou, jak bylo uvedeno, koloidní
nebo nanočástice, tvořící „nepravý roztok“, který může být z pohledu
kritéria rozpustnosti chápán jako přesycený, prostředím stabilizovaný
roztok. Nejvýznamnějším kritériem pro účinné chemické srážení
fosforu je tedy zajištění optimálních fyzikálně-chemických podmínek.
Samotný proces srážení probíhá následovně: při hodnotě pH vyšší
než 2,8 již nelze předpokládat v roztoku existenci iontu Fe3+ a začínají
se ihned po nadávkování srážedla tvořit různé formy hydratovaných
komplexních sloučenin ve formě micel, například solu Fe(OH)3.
S ohledem na prostředí a relativně malou počáteční koncentraci
srazitelného fosforu (ortofosforečnanů) je důležité, aby se ionty
fosforečnanu dostaly k micele hydroxidu co nejdříve. Míra difuze je
totiž závislá na velikosti částic – shluků molekul této dispergované
soustavy. Vzhledem k tomu, že je rovnovážná koncentrace železa
při disociaci hydroxidu železitého asi o řád vyšší než při disociaci
fosforečnanu železitého, lze předpokládat jako první reakci vznik
fosforečnanu železitého a teprve potom hydroxidu. Toto však platí
pouze pro přechodný, koloidní stav, kdy je krystalické jádro tvořené
molekulou fosforečnanu nebo hydroxidu obklopeno pouze několika
molekulami vnější aktivní vrstvy micely, tvořené
například molekulami FeOCl. Vlivem tepelného
pohybu těchto koloidních částic a srážek dochází k vybití části povrchové energie a nastává
fáze koagulace, při které se začínají uplatňovat
hlavně Van der Waalsovy a gravitační síly a tepelný pohyb ztrácí na významu. Menší částice
z počátku procesu se rozpouštějí a větší vlivem
nepřetržité rekrystalizace rostou až do viditelné
formy vloček. Z popsaného je zřejmé, že kromě fyzikálně‑chemických podmínek, jejichž
důsledkem je konečná hodnota podmíněného
součinu rozpustnosti (potažmo dosažená úroveň
srážení fosforu), musí mít významný vliv i konečné provedení srážecího reaktoru a způsob
vedení procesu srážení – míchání. Zatímco
ve vodárenství je tato problematika podrobně
studována, problematice reaktorů pro oddělené
srážení fosforu doposud taková pozornost vě- Obr. 1. Technologické blokové schéma technologie FDSP technology
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odstraňování dusíku;
– nízké odtokové koncentrace celkového fosforu bez filtrace;
– snížení odtokové koncentrace CHSK po biologickém čištění odpadních vod;
– sorbce těžko rozložitelných látek na vločkovém mraku železitých
solí – čiření;
– minimální náklady na realizaci.

Tabulka 1. Zvýšené koncentrace fosforu na odtoku byly zazname
nány při čištění a přepouštění egalizační nádrže
Datum
06. 10. 2016
18. 10. 2016
14. 11. 2016
15. 11. 2016
06. 12. 2016
Průměr

Odlišnost popsané metody od aktuálně využívaných
postupů
Popsané řešení se odlišuje od dosavadních běžných postupů chemického srážení fosforu tím, že využívá především procesu ustalování
reakčních rovnovah na základě rozdílných součinů rozpustnosti
a oxidačně-redukčních vlastností železitých solí, daných řízenými
podmínkami procesu za komplexního využití technologie celé mechanicko-biologické čistírny odpadních vod (ČOV). Sraženiny železitých
kalů, použité v prvním stupni srážení (biologický stupeň ČOV), jsou
přednostně řízeně produkovány ve stupni fyzikálně-chemického
dočištění biologicky vyčištěné odpadní vody odděleným, případně
řízeným koagulačním srážením pomocí roztoků železitých solí (sírany, chloridy, dusičnany, směsné soli – chlorido-sírany aj.) na III.
stupni čištění odpadních vod. Variantně je možné dotovat deficit
železa ve druhém (biologickém) stupni ČOV dávkováním dovážených
železitých kalů z úpraven pitné vody. V celkové bilanci je však spotřeba chemikálií (železa) vždy nižší než při simultánním srážení, za
současného vyššího účinku procesu. Využití koagulačního reaktoru
snižuje potřebné objemy nádrží, a tím investice.

Výsledky z ČOV bez koagulačního reaktoru (2 100 EO)
a s koagulačním reaktorem (52 000 EO)

CHSK
přítok

CHSK
odtok
37
55
12
33
21
31,6

936
992
271
733,0

Fosfor
přítok
6,4

3,4
4,9

Fosfor
odtok
1,7
0,4
0,31
0,29
1,1
0,76

několik let – bohužel z celostátního pohledu a ke škodě všech většinou
nekoordinovaně – probíhá monitoring míry znečištění vod těmito
látkami a objevují se práce varující před jejich vlivem na populaci.
Z toho se odvíjejí úvahy nad možnostmi řešení odstraňování těchto
látek při výrobě pitné vody a při čištění odpadních vod nebo při zpracování čistírenských kalů. Ekonomický dopad zavedení případných
nalezených postupů na cenu vody lze v současnosti jen těžko odhadnout. Vnucuje se však otázka: Jaká je perspektiva využití těchto prací
a poznatků v praxi, když u odstraňování fosforu na terciárním stupni
ČOV, kde již známe dlouho efektivní způsoby technologického řešení,
nejsme ochotni k zásadnímu rozhodnutí o jejich aplikaci, alespoň
u nových nebo rekonstruovaných staveb, přistoupit? Lze jen těžko si
představit využití a realizaci případných nových postupů zajišťujících
snížení koncentrací mikropolutantů ve vodách, když jenom analýza
libovolného z nich – a jsou jich známy již stovky – stojí asi o dva
až tři řády více, než stanovení celkového fosforu, a navíc vyžaduje
nákladnou instrumentaci. Ale vzhledem k tomu, že člověk je tvor
hravý, můžeme v blízké době, jako předvoj řešení, očekávat masivní
nákupy „hraček“ – tedy nákladných analytických přístrojů, i tam, kde
lze v praxi pouze těžko očekávat jejich efektivní využití – prostě jen
proto, abychom byli IN. Pomohou určitě granty nebo dotace. Možná
je to odvážná fabulace, ale proč se nedržíme praktické moudrosti: „Co
můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“?

V tabulce 1 jsou pro ilustraci uvedeny výsledky z jednoduchého III.
stupně ČOV bez koagulačního reaktoru, zkušební období 4Q/2016.
V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky třetího stupně s postdenitrifikací
a s koagulačním reaktorem zajišťujícím srážení fosforu a sorbci biomasy vzniklé v předřazených nádržích postdenitrifikace. Tabulka 2 ukazuje první výsledky po intenzifikaci ČOV (52 000 EO) s kompletním
terciárním stupněm dočištění, využívajícím kombinaci postdenitrifikace a koagulačního srážení s dodatečnou filtrací chemického kalu
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větší z uvedených ČOV jsou z vyhodnocení
provozu za více než jeden a půl roku. Z uvedeného lze tedy učinit také následující závěr: Tabulka 2. Dosahované hodnoty po intenzifikaci
pro realizaci třetího stupně čištění není nePřítok
Odtok
zbytná další filtrace suspendovaných látek!
To uvádím pro případ, že by někdo spekuloval
Rok
Parametr
Pcelk
Ncelk
Pcelk
CHSK
Ncelk
s tím, že toto řešení není splněním případné
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
podmínky ve vodoprávním rozhodnutí, že je
Průměr
68,6
10,3
16,76
0,50
31,7
třeba mít na třetím stupni ČOV také filtraci.
Důležitý je garantovatelný výsledek. Toto
2016
Maximum
123
26,7
24,2
1,60
52
relativně jednoduché řešení zajistí spolehlivě
Minimum
28
3,2
6,1
0,05
10
průměrnou hodnotu odtokové koncentrace
Průměr
67,6
12,2
10,37
0,22
30,0
fosforu pod 0,5 mg/l, a to i bez filtrace. U návr2017
Maximum
98
20,8
14,8
0,38
53
hu konkrétního řešení technologie však musí
Minimum
35
5
5,4
< 0,14
19
stát zasvěcený odborník.

Závěr
Při psaní tohoto textu se již v plné míře začala
rozvíjet diskuse nad problémem zvýšení účinnosti ČOV při odstraňování „mikropolutantů“
z odpadních vod, některými označovaný jako
„kvartérní“ stupeň čištění. Na řadě vědeckých
pracovišť i na provozech podniků Povodí již
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Ncelk

Pcelk

CHSK

"m"

25

3

100

"průměr"

14

1,5

Limity

60

"p"

Pozn. Vyšší odtokové hodnoty za rok 2016 jsou způsobeny tím, že plná funkce terciárního stupně
byla využita až ve druhém pololetí tohoto roku
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A third degree of purification – is it easy to solve? (Foller, J.)
Abstract

After a brief summary of the problems and physico-chemical as
pects of phosphorus removal from biologically purified municipal
sewage, the article describes the procedure and solution of a third
degree of purification. The proposed solution is supplemented by
an illustrative overview of the results of two WWTPs, with the aim

Potenciál čistého kyslíka
a ozónu na odstraňovanie
liečiv z odpadových vôd
Lucia Ivanová, Petra Szabová, Tomáš Mackuľak,
Terézia Marcová, Juraj Petrovič, Roman Grabic, Igor Bodík

Abstrakt

Cieľom tejto práce bolo sledovať účinnosť odstraňovania vybraných
liečiv v prípade, že by ČOV bola intenzifikovaná pomocou čistého
kyslíka. Ďalším cieľom bolo sledovať účinnosť odstraňovania vy
braných liečiv pomocou ozónu z biologicky vyčistenej vody (tzv.
dočistenie/terciárne čistenie pomocou ozónu). V laboratórnych
podmienkach boli sledované dva aktivačné modely, v ktorých bol
aktivovaný kal a odpadová voda v pomere 1:1. V prvom reaktore
bol ako zdroj kyslíka vzduch, v druhom reaktore bol použitý čistý
kyslík. Po 24 hodinovom prekyslíčovaní zmesi a oddelení kalu od
vyčistenej vody bol do reaktora privedený ozón po dobu 1 hodiny.
Koncentrácia mikropolutantov bola sledovaná v priebehu experi
mentu a bola detegovaná pomocou LC-HRMS analýzy. Počas prvej
časti experimentu bol pozorovaný významný pokles koncentrácie
niektorých liečiv. Pre kodeín, azitromycín, erytromycín, klaritromy
cín, atenolol, atorvastatín, bisoprolol a valsartan bola zaznamená
účinnosť odstraňovania viac ako 90 %. Významný rozdiel v účinnosti
odstraňovania liečiv vzhľadom na zdroj kyslíka nebol zaznamenaný.
Počas ozonizácie bol pozorovaný výrazný pokles koncentrácie pre
väčšinu sledovaných liečiv. Účinnosť viac ako 80 % bola detegovaná
pre všetky látky s výnimkou telmisartanu a oxazepamu.
Kľúčové slová
aktivácia – čistiareň odpadových vôd – kyslík – liečivá – odpadová
voda – ozón

Úvod
Po vstupe Slovenska do Európskej únie došlo k prijatiu nových
legislatívnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva. V prípade, že sú odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd alebo do
podzemných vôd, kvalitu vôd určuje a povoľuje orgán štátnej vodnej
správy podľa Naradenia vlády 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú
kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia odpadových vôd. Nakoľko celá SR je vyhlásená za citlivú
oblasť, všetky čistiarne odpadových vôd nad 10 000 EO sú povinné
odstraňovať N a P [1].
Aby bolo možné splniť legislatívne požiadavky Nariadenia vlády
269/2010 Z. z., čistiarne odpadových vôd museli byť intenzifikované.
V prípade, že v okolí už existujúcej ČOV bol dostatok priestoru, došlo
k vybudovaniu nových aeračných nádrží (vzhľadom na odstraňovanie
amoniakálneho dusíka je potrebné zvýšiť oxický vek kalu). Avšak,
nie vždy je to možné a v takýchto prípadoch sa využíva ako zdroj
kyslíka tlakové nádoby s vysokým obsahom kyslíka (viac ako 90 %),
inak označované ako „HPO proces“ („High Purity Oxygen“ proces) [2].
HPO proces bol objavený koncom 60. rokov 20. storočia spoločnosťou Union Carbide (Linde Division) [2]. V tom období sa na
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of supporting the view that the realization of tertiary treatment,
ensuring the possibility of recycling the phosphorus captured in
sewage sludge with a high ecological and technological effect, is
technically relatively easy to solve at most WWTPs, insofar as the
usable building surface allows.
Key words
tertiary treatment in WWTPs – chemical precipitation of phosphorus–
phosphorus recycling
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2018. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

prevzdušňovanie aktivačných nádrží používali povrchové aerátory.
Došlo k uzavretiu aktivačných nádrží a do priestoru nad aktiváciou bol
namiesto vzduchu privádzaný „čistý kyslík“. Keďže uzavretie nádrží
je investične náročné a aj vďaka vývoju podpovrchových aeračných
elementov, došlo k využitiu tzv. „open basin oxygenation processes“,
kedy je kyslík privádzaný na dno aktivačných nádrží [3].
Počas posledných desaťročí vzrástol záujem aj o liečivá, výrobky
osobnej starostlivosti a endokrinné disruptory, ako o potenciálne bioaktívne chemické látky v životnom prostredí. Tieto látky sú do životného prostredia neustále privádzané a ich bežné koncentrácie sú nízke,
avšak môžu ovplyvniť kvalitu vody a majú potenciálny vplyv na zdroje
pitnej vody, ekosystém a ľudské zdravie. Prítomnosť týchto zlúčenín
v životnom prostredí bola kvantifikovaná len nedávno a postupne bolo
uznané, že sú potencionálne nebezpečné pre ekosystém [4].
Hlavnými zdrojmi vstupu liečiv do životného prostredia sú čistiarne
odpadových vôd a priesakové vody zo skládky odpadov. Časť liečiv je
na čistiarni odpadových vôd odstraňovaná pomocou biodegradácie
a sorpcie, avšak aj tak časť liečiv prejde bez zmeny čistiarňou a dostáva sa do životného prostredia. Pre rôzne skupiny liečiv boli zistené
rozdielne účinnosti ich odstraňovania, ale pre väčšinu z nich platí, že
primárne čistenie (usadzovacia nádrž) nepredstavuje ich významnú
elimináciu. García a kol. [5] zistili, že až 83 % sledovaných liečiv
nedosiahli po primárnom čistení elimináciu viac ako 20 %.
Sekundárne čistenie (biologické čistenie) môže výraznejšie zvýšiť
účinnosť odstraňovania liečiv. Pre antibiotiká bola zistená účinnosť
odstraňovania na úrovni 80 %. Veľký pokles v koncentrácií bol zaznamenaný u betalaktámových a chinolónových antibiotík. Betalaktámový kruh je ľahko degradovaný prostredníctvom jeho hydrolytického
štiepania a následnej mineralizácii na CO2 a vodu [6]. Li a kol. [7] vo
svojej práci zistili, že 17 antibiotík z 22 bolo zistených na výstupe
z ČOV (anaeróbia – anoxia – oxia). Koncentrácia chinolónových
antibiotík (1 869 ng/l) predstavovala viac ako polovicu zistených
antibiotík na výstupe.
Hormóny patria medzi biologicky rozložiteľné zlúčeniny a sú
efektívne odstraňované na ČOV. Účinnosť odstraňovania prírodných
i syntetických estrogénov (steroidy, E1, E2, E3, EE2 atď.) bola viac ako
80 % [8]. Samaras a kol. [9] sledovali účinnosť odstraňovania protizápalových liečiv/analgetík na dvoch čistiarňach v Grécku (Atény, Mytilini). Zistili, že účinnosť odstraňovania ibuprofénu, naproxénu a ketoprofénu na obidvoch sledovaných čistiarňach bola viac ako 83 %. Ich
hlavný mechanizmus eliminácie je založený na biodegradácii a pre
ibuprofén dosahoval 100 %. Účinnosť odstraňovania diklofenaku na
sledovaných ČOV bola rozdielna. Na ČOV v Aténach bola účinnosť
na úrovni 75 %, zatiaľ čo na menšej ČOV Mytilini bola účinnosť odstraňovania nižšia a značne kolísala. Preto sa hľadajú nové postupy
a metódy, ktoré by zvýšili ich účinnosť odstraňovania na čistiarni.
Ako perspektívne sa ukazujú ozonizácia, pokročilé oxidačné procesy,
sorpcia na aktívne uhlie, či využitie membránových technológií.
Ozonizácia a AOPs sú účinné oxidačné technológie a ich výhodami
sú vysoká degradačná účinnosť a neselektivita [10]. Ozón môže degradovať kontaminanty priamo alebo nepriamo vytvorením silnejšieho
a menej selektívneho oxidačného činidla – hydroxylového radikálu
(•OH). Niektoré mikropolutanty môžu byť degradované ozónom aj
•OH (naproxén, karbamazepín), iné iba •OH (atrazín, meprobamát)
a niektoré nie sú degradovateľné ani jedným oxidačným činidlom
(tris(1-chloro-2-propyl)fosfát (TCPP) a TCEP) [11]. Generovanie
hydroxylového radikálu môže byť podporené prítomnosťou H2O2,
Fentonovou reakciou a UV svetlom[10].
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Tab. 1. Namerané koncentrácie liečiv v oboch valcoch v čase 0 a 24
(K – kyslík; V – vzduch)
Skupina

Liečivo

c0 [mg/l]

cK24 [mg/l]

cV24 [mg/l]

antihistaminiká
antireumatiká

fexofenadín
diklofenak
kodeín
tramadol
azitromycín
claritromycín
klindamycín
erytromycín
sulfametoxazol
sulfapyridín
trimetoprim
atenolol
atorvastatín
bisoprolol
irbesartan
telmisartan
valsartan
karbamazepín
citalopram
oxazepam
venlafaxín

380
1600
113,5
525
1550
1250
220
480
77,5
115
98
410
99
375
1005
1690
2750
635
69
100
215

150
2700
<3,1
130
30
<6,1
150
12
47
35
81
<8,4
<0,35
<1,1
700
3300
13
750
<14
96
50

150
1100
11
200
43
<5,8
120
<3,8
96
41
71
<10
<0,31
<1,1
600
2000
6,2
760
15
99
78

analgetiká

antibiotiká

kardiaká

psycholeptiká

Cieľom predloženého príspevku bolo sledovať účinnosť odstraňovania vybraných liečiv v prípade, že by ČOV bola intenzifikovaná
pomocou čistého kyslíka. Ďalším cieľom bolo sledovať účinnosť odstraňovania vybraných liečiv pomocou ozónu z biologicky vyčistenej
vody (tzv. dočistenie/terciárne čistenie pomocou ozónu).

Experimentálna časť
Použitie čistého kyslíka na odstraňovanie liečiv z odpadovej
vody
Na sledovanie účinnosti odstraňovania liečiv pomocou čistého kyslíka
boli použité dva paralelné odmerné valce o objeme 1 liter. Do polovice
objemu boli reaktory naplnené aktivovaným kalom z ČOV Bratislava
– Devínska Nová Ves. Do jedného litra boli reaktory doplnené surovou
odpadovou vodou z ČOV Devínska Nová Ves. Prvý reaktor bol prevzdušňovaný pomocou vzduchu z kompresného zariadenia. Zdrojom
kyslíka pre druhý reaktor bola tlaková fľaša s čistým kyslíkom od firmy
Messer Tatragas. V takto prevádzkovaných modeloch boli uskutočnené
24 hodinové kinetické testy. Vzorky z reaktorov na obsah liečiv vo vode sa odoberali v čase
0 hod a 24 hod, boli prefiltrované a zamrazené
pri teplote -20 °C.

zmes izotopovo značených vnútorných štandardov. Na analýzu liečiv
a drog sa použila SPE kvapalinová chromatografia spojená s tzv. „hybrid
quadrupole-Orbitrap“ hmotnostným detektorom s vysokým rozlíšením.

Výsledky a diskusia
Ako je zrejmé z nameraných koncentrácií jednotlivých liečiv v ta
buľke 1, je možno pozorovať viacero trendov odstraňovania. Sú
liečivá, ktoré boli pomerne vysoko účinne odstránené už pri použití
vzduchu, resp. čistého kyslíka – bisoprolol, valsartan, erytromicín
a claritromycín, ktoré boli odstránené na viac ako 99 %. Liečivá ako
irbesartan, venlafaxín, fexofenadín boli odstraňované iba v rozsahu
50–70 %. Veľmi nízke účinnosti pod 50 % odstraňovania vykazovali
sulfametoxazol, trimetoprim, klindamycín a oxazepam.
Karbamezepin, diklofenak (vo valci s kyslíkom) a telmisartan neboli
odstránené vôbec, vykazovali dokonca vyššie koncentrácie na konci
testu ako na začiatku. Takýto nárast koncentrácie diklofenaku a telmisartanu by mohol byť spôsobený desorpciou týchto liečiv z kalu,
nakoľko Hörsing a kol. namerali pre tieto látky distribučný koeficient
Kd pre aktivovaný kal 800 ± 400 L/kg [12]. Táto hodnota zodpovedá
látkam, ktoré sú čiastočne odstraňované pomocou sorpcie (Kd < 300
minimálna sorpcia, Kd > 1600 L/kg významná sorpcia) a teda mohlo
dôjsť k ich spätnej desorpcií [10,13]. V prípade karbamazepínu nárast
koncentrácie nebol až taký výrazný (do 20 %), čo mohlo byť spôsobené nepresnosťou merania, nakoľko publikované Kd pre túto látku sú
v oblasti minimálnej sorpcie [4].
Celkovo možno z nameraných údajov konštatovať, že rozdiel v použití vzduchu a čistého kyslíka bol minimálny. Niektoré látky boli
odstraňované s vyššou účinnosťou pri použití vzduchu, iné zasa pri
použití čistého kyslíka. Predpokladáme, že rozdiely nie sú spôsobené
výberom „prebublávajúceho“ média, ale je to skôr o chybe merania,
resp. o rozdieloch v technologických podmienkach oboch valcov (rozdelenie počiatočnej zmesi a pod.). Vzhľadom na chemicko-oxidačnú
podstatu vzduchu a čistého kyslíka sme ani neočakávali významné
rozdiely v odstraňovaní liečiv z oboch valcov. Význam čistého kyslíka
je skôr vo zvýšení respiračnej rýchlosti kalu, zvýšení kapacity dodávaného kyslíka oproti vzduchu a pod.
Dôležitou časťou práce bolo sledovanie vplyvu ozónu na odstraňovanie vybraných liečiv z odpadovej vody. Na obrázku 1 je grafické
znázornenie účinnosti odstraňovania liečiv v prípade použitia ozónu.
Sledovali sme účinnosť odstraňovania liečiv po 30 minútach a 60
minútach pôsobenia ozónu. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že
ozonizácia je účinná na odstraňovanie liečiv z vody, nakoľko väčšina
nami sledovaných látok bola odstraňovaná na viac ako 80 %.
Zo skupiny antihistaminík sme sledovali látku fexofenadín, ktorá
bola po 30 minútach ozonizácie skoro úplne odstránená z vody a teda
ďalších 30 minút ozonizácie už nebolo potrebných.
Zo skupiny analgetík/antireumatík sme sledovali 3 zlúčeniny.
Správanie tejto skupiny látok v prípade použitia kyslíka bolo veľmi

Použitie ozónu na odstraňovanie liečiv
z vyčistenej odpadovej vody
Pre účel sledovania účinnosti odstraňovania
liečiv pomocou ozónu bol použitá biologicky
vyčistená odpadová voda po 24-hodinovom
prekysličovaní čistým kyslíkom, do ktorej
sme dávkovali ozón v trvaní 60 min použitím ozonizátora Ozomatic od firmy Messer
Tatragas. pričom dávka ozónu predstavovala
asi 0,7 g/hod – prietok 60 l/hod, koncentrácia
ozónu v plyne 12,6 g O3/Nm3. Vzorky boli
odoberané v čase 30 a 60 min, zamrazené pri
teplote -20 °C.

Analýza liečiv vo vode pomocou HPLC
Vzorky odpadovej vody boli v priebehu dvoch
hodín po odobraní zmrazené pri -20 °C. Pred
analýzou sa nechali rozmraziť pri izbovej teplote a následne sa zmerali. Odpadová voda sa
filtrovala cez filter, v ktorom ako membrána
slúžila celulóza o veľkosti pórov 0,45 µm. Pred
analýzou sa k 10 ml prefiltrovanej vody pridala
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Obr. 1. Grafické znázornenie účinnosti odstraňovania liečiv po 24 hodinovom prekyslíčovaní
aktivačnej zmesi, resp. po 30/60 minútovej ozonizácií biologicky vyčistenej odpadovej vody
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rozdielne, ale v prípade, že sme na dočistenie použili ozón účinnosť
odstraňovania tejto skupina látok bola na úrovni 85 % po 30 minútach
a po 60 minútach na úrovni viac ako 90 %.
Veľmi problematickou skupinou látok vo vodnom prostredí sú antibiotiká, nakoľko spôsobujú rezistenciu baktérií. Táto skupina látok vo
všeobecnosti nie je účinne odstraňovaná biologickými procesmi, avšak
v prípade, že sa použije ozón, dochádza k ich účinnému odstraňovaniu. Na dosiahnutie účinnosti 80 % pre väčšinu látok postačovala 30
minútová ozonizácia, avšak tento čas nie je postačujúci na odstránenie
sulfametoxazolu.
Ďalšou významnou skupinou látok zastúpenou v odpadových
vodách sú kardiaká. Opätovne sa jedná o veľmi širokú skupinu látok
s rozmanitým správaním počas biologického čistenia vody. Táto skupina látok je vo všeobecnosti účinne odstránená pomocou ozónu, avšak
v prípade telmisartanu ani 60 minútová ozonizácia nebola dostatočná
na dosiahnutie 80 % účinnosti odstraňovania tejto zlúčeniny.
Poslednou sledovanou skupinou látok boli psycholeptiká. Z našich
meraní vyplynulo, že sa jedná o skupinu látok, ktoré sú ťažšie odstraňované z vôd a vykazujú najnižšiu priemernú účinnosť odstraňovania
pomocou ozónu. Pre oxazepam bola po 60 minútovej ozonizácií
pozorovaná len účinnosť na úrovni 50 %.
Aj keď sa použitie ozónu zdá jednoznačným riešením problému
obsahu mikropolutantov vo vodách, stále je tu veľa problémov/otázok, ktoré treba zodpovedať. Jedným z významných problémov sú
vedľajšie produkty ozonizácie a to hlavne bromičnany [14], ktoré vo
vyššej dávke môžu spôsobiť stratu sluchu [15]. Nemenej významnou
otázkou ostáva, či pri ozonizácií dochádza k úplnej eliminácii znečisťujúcich látok (mineralizácií), alebo len k miernej zmene štruktúry
týchto látok, čo však v konečnom dôsledku môže viesť k tvorbe nebezpečnejších látok.

of the Total Environment 473–474, 619–641.
[11] Gerrity a kol., 2011. Pilot-scale evaluation of ozone and biological activated
carbon for trace organic contaminant mitigation and disinfection. Water Res, 45,
p. 2155–2165.
[12] Hörsing a kol., 2011. Determination of sorption of seventy-five pharmaceuticals
in sewage sludge. Water Research 45, 4470–4482.
[13] Tadkaew a kol., 2011. Removal of trace organics by MBR treatment: the role of
molecular properties, Water Research, 45, p. 2439–2451.
[14] Gillogly a kol., 2011. Bromate Formation and Control During Ozonation of Low
Bromide Waters. Awwa Research Foundation and American Water Works Association, USA, 2001, ISBN 1-58321-155-1.
[15] Schwarz a kol. :Ototoxické látky – časť 2. http://www.bozpinfo.cz/josra/ototoxicke-latky-cast-2, 2015. [Dostupné 26. 10. 2017].
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Záver
Prítomnosť liečiv v odpadových vodách predstavuje významný environmentálny problém. Cieľom príspevku bolo sledovať účinnosti
odstraňovania pomocou využitia čistého kyslíka a ozónu. V prípade
použitia čistého kyslíka neboli zaznamenané významné rozdiely
v účinnosti odstraňovania liečiv v porovnaní s klasickou aktiváciou
a teda použitie čistého kyslíka len kvôli odstraňovaniu liečiv je neekonomické. V prípade použitia ozónu boli takisto pozorované rozdielne
účinnosti odstraňovania, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že
tento proces je účinný na odstraňovanie mikropolutantov z vôd.
Poďakovanie: Táto práca bola podporená Slovenskou agentúrou pre
výskum a rozvoj v rámci zmluvy č. APVV-0122-12.
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Potential of pure oxygen and ozone for removing drugs from
wastewater (Ivanova, L.; Szabova, P.; Mackulak, T.; Marcova, T.; Petrovic, J.; Grabic, R. Bodik, I.)
Abstract

The aim of this work was to monitor the efficiency of the removal
of selected drugs in case the WWTP is intensified with pure oxygen.
Another objective was to monitor the effectiveness of the removing
selected drugs by using ozone after biological treatment of water (ter
tiary ozone post treatment). Under laboratory conditions, two models
with activated sludge were examined, in which activated sludge and
wastewater were in a ratio 1:1. Air was the source of the oxygen
for one reactor and pure oxygen was used in the second reactor.
After 24 hours aeration of the mixture and after severing activated
sludge, ozone was fed to reactor for 1 hour. The concentrations of
micropollutants were monitored during the experiment and detected
by LC-HRMS analysis. A significant decrease in the concentration
of some drugs was observed during the first part of experiment. The
removal efficiency was more than 90 % for codeine, azithromycine,
erythromycine, clarithromycine, atenolol, atorvastatin, bisoprolol
and valsartan. A significant difference in drug removal efficiency
considering the oxygen source was not recorded. During ozoniza
tion, a significant decrease in concentration was observed for most
studied drugs. An efficiency more than 80% was detected for all
substances except telmisartan and oxazepam.
Key words
activation sludge system – drugs – oxygen – ozone – wastewater –
wastewater treatment plant
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2018. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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ČOV Třebíč – intenzifikace
netradičně

2.1 Legislativa ve vodním hospodářství
S ohledem na povahu dokumentu není součástí tohoto materiálu
přehled stávající legislativy. Účelem tohoto odstavce je upozornit na
změny ve stávající legislativě, které v dohledném časovém horizontu,
pokud budou schváleny, zásadně změní způsob navrhování i provoz
ČOV a v jejichž důsledku bude většina stávajících ČOV neschopná
plnit nové požadavky na vyčištěnou odpadní vodu.
Zásadní změnou proti stávajícímu stavu je značné zpřísnění
požadavků na vyčištěnou odpadní vodu, kterou může v rámci vodoprávního řízení požadovat správce povodí a v konečném důsledku
schválit příslušný vodoprávní orgán. Další připravovanou změnou je
zásadní snížení hranice zpoplatnění (zvýšení odváděných úplat za
vypuštěné znečištění).
Předpoklad zpřísnění požadavků na vyčištěnou odpadní vodu
je prezentován v tabulce 1. Z tabulky je patrné, že i pro ČOV této
velikostní kategorie (10 000–100 000 EO) bude požadována redukce
amoniakálního dusíku, redukce dusičnanového a dusitanového dusíku a snížení koncentrace celkového fosforu.
Snížení limitů zpoplatnění není v současné době legislativně zakotveno. Úprava limitů zpoplatnění však byla navrhována ke schválení
vládou v roce 2015 a lze předpokládat, že do budoucna bude vyvíjena
snaha motivovat znečišťovatele ke snižování vypouštěného znečištění
zvyšováním poplatků.

Roman Vachovec, Milan Sousedík, Daniel Polášek,
Petr Hlavínek, Jan Foller

Abstrakt

Intenzifikace ČOV s kapacitou nad 10 000 EO je v současné době
komplexním úkolem, který zahrnuje řešení efektivity biologického
procesu a také řešení problematiky nakládání s odpady, přede
vším s kaly produkovanými jako důsledek metabolických procesů
využívaných k redukci znečištění přiváděného na ČOV v odpad
ních vodách. Odborné veřejnosti předkládají autoři článek jako
popis příkladu možného řešení intenzifikace ČOV, zaměřeného
na komplexní zefektivnění provozu s cílem dosáhnout parametrů
vypouštěné odpadní vody minimálně na úrovni kvality odpovída
jící standardům BAT a také dosáhnout takové kvality odpadních
produktů biologického procesu (kaly), aby s nimi bylo možné
nakládat v souladu s platnou legislativou, to vše za předpokladu
minimalizace investic. Uvedený text popisuje řešení intenzifikace
ČOV Třebíč a uvádí základní informace o použitých technologiích
a důvodech jejich aplikací.

2.2 Legislativa v oboru odpadového hospodářství
Legislativa oboru odpadového hospodářství ovlivňuje způsob nakládání s odpadními produkty ČOV. V současné době je připravována
změna legislativy řídící hospodaření s kalem z provozu ČOV. Níže je
uveden základní přehled stávající a připravované legislativy, ze kterého je zřejmé, že zásadní změny jsou připravovány na úrovni evropských rámcových směrnic a zatím bezprostředně neovlivňují provoz
a navrhování kalového hospodářství ČOV. Nicméně je nutné s těmito
změnami do budoucna počítat minimálně na úrovni přípravy dispozice u nově projektovaných nebo aktuálně rekonstruovaných ČOV.

Klíčová slova
ČOV – intenzifikace – terciární stupeň – kalové hospodářství – progresivní technologie – legislativní změny – BAT – elektrokinetická
dezintegrace – pasterizace – postdenitrifikace – MBBR – zařazené
srážení fosforu – bioplyn

1. Úvod

2.2.1. Přehled české legislativy o kalech

Znalost platné legislativy bez vědomí o jejich pravděpodobných
změnách v souladu s legislativou EU je k vyhodnocení řešené problematiky nedostatečná. Pro efektivní hospodaření se svěřenými
prostředky je třeba zvážit veškerá rizika provozování a s tím souvisejícím nakládáním s kaly v předpokládaném časovém horizontu
pro užívání stavby.
Biologickou efektivitu procesu lze zvýšit použitím technologií s nižšími nároky na investici a provoz. Problém nakládání s odpady nelze
však řešit v delším časovém horizontu se 100% jistotou zachování
provozních nákladů.
Výše uvedenou problematiku bylo nutné
řešit při návrhu a realizaci intenzifikace ČOV
Třebíč (obr. 1), o které tento článek pojednává.
Konečné technologické řešení intenzifikace
bylo voleno s ohledem na maximální efektivitu investice a v souladu s doporučeními
provozovatele díla.

Platí vyhláška 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů
na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) Podle této vyhlášky je

2. Legislativní rámec
Informace o legislativním rámci jsou v tomto
textu uváděny z důvodu aktuálně připravovaných změn.
Obr. 1. ČOV Třebíč
Tab. 1. Předpokládané parametry odpadních vod vypouštěných do vod povrchových [3]
Kategorie ČOV [EO]

10 000–100 000

Slovní popis nejlepší dostupné technologie
Nízko zatěžovaná aktivace s vysokým stářím kalu s biologickým odstraňováním nutrientů, v modifikaci pro maximální využití organického substrátu v odpadní vodě pro potřeby denitrifikace, doplněná o chemické srážení fosforu
ve vyčištěné odpadní vodě s následnou separací chemického kalu. Dávkování externího substrátu pro denitrifikaci je
akceptovatelné pouze v případě, že přestože budou vyčerpány všechny technologické možnosti optimalizace procesu odstraňování dusíku včetně omezení zpětné dotace dusíku, např. změnou kalové koncovky, nebude dosaženo
požadovaných odtokových koncentrací. Vypouštění odpadních vod do vod užívaných pro vodárenské účely a
koupání osob je možné za předpokladu vyřešení přepadů jednotné kanalizace do toků v povodí hygienizací způsobem
zajišťujícím minimální změny v chemickém složení vody. Příklady technologie: Nízko zatížená aktivace v různých
variantách s vysokým stářím kalu a pevnou vazbou na kalové hospodářství, například s bioaugmentací.

CHSKCr
koncentrace
p [mg/l]
30–60

10

BSK5

účinnost [%]
90

koncentrace
p [mg/l]
5–15

účinnost [%]
95

NL

N-NH4+

koncentrace
p [mg/l]
10–20

koncentrace
průměr [mg/l]
2–5

Ncelk
koncentrace
průměr [mg/l]
10–15

Pcelk
účinnost [%]
80

koncentrace
průměr [mg/l]
0,2–0,8
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možné za určitých podmínek (rozbory kalu
a půdy) aplikovat kal z ČOV na zemědělskou
půdu. V současnosti je možné kal z ČOV:
• aplikovat na zemědělskou půdu (za určitých podmínek),
• kompostovat,
• spalovat,
• skládkovat (výrazně omezeno).
2.2.2. Přehled evropské legislativy
o kalech
Současná směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při
používání kalu z ČOV v zemědělství je ze dne
12. 6. 1986 a během doby platnosti proběhly
čtyři novelizace, poslední v roce 2009. Podle
této směrnice je možné za určitých podmínek
(rozbory kalu a půdy) aplikovat kal z ČOV na Obr. 2. Přehledná situace intenzifikace ČOV Třebíč
zemědělskou půdu. V současnosti je možné
kal z ČOV:
• aplikovat na zemědělskou půdu (za určitých podmínek),
Tab. 2. Látkové zatěžovací parametry ČOV Třebíč dle SOD
• kompostovat,
Biochemická spotřeba kyslíku BSK5
3120,0 kg/d
333,3 mg/l
• spalovat,
Chemická spotřeba kyslíku
CHSK
6240,0 kg/d
666,7 mg/l
• skládkovat (výrazně omezeno).
Je připravován návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,
Nerozpuštěné látky
NL
2860,0 kg/d
305,6 mg/l
kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s ozna624,0
kg/d
66,7 mg/l
Celkový
dusík
N
celk
čením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES)
č. 1107/2009. Návrh tohoto nařízení by měl znamenat všeobecný
130,0 kg/d
13,9 mg/l
Celkový fosfor
Pcelk
zákaz používání čistírenských kalů jako suroviny pro výrobu kompostů. Toto nařízení
je v připomínkovém řízení. Dle připravované Tab. 3. Hydraulické zatěžovací parametry ČOV Třebíč dle SOD
legislativy bude možno kal z ČOV:
Průměrný denní přítok odpadních vod Q24,m
7800,0 m3/d
325,0 m3/h
90,3 l/s
• aplikovat na zemědělskou půdu (za urči3
3
9360,0 m /d
390,0 m /h
108,3 l/s
Průměrný bezdeštný denní přítok
Q24
tých podmínek),
• spalovat,
11310,0 m3/d
471,3 m3/h
130,9 l/s
Maximální bezdeštný denní přítok
Qd
• zpracovat jej v místě vzniku a komerčně jej
3
674,4 m /h
187,3 l/s
Maximální bezdeštný hodinový přítok
Qh
využívat např. jako surovinu – zdroj fosfo227,5 m3/h
63,2 l/s
Minimální bezdeštný hodinový přítok
Qhmin
ru.

3. Řešený problém

Maximální přítok OV za deště

Do zahájení rekonstrukce v roce 2014 byla
technologická linka ČOV Třebíč koncipována jako standardní aktivace systému R-D-N s primární sedimentací
a vyhníváním kalu bez třetího stupně. Technologická linka sestávala
z kompletního mechanického předčištění a čerpací stanice (hrubé
předčištění, čerpací stanice, jemné česle, lapák písku), z primárních
sedimentačních nádrží s horizontálním průtokem, dvoulinkové D-N
aktivace, čtyř dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem a regenerační nádrže. Kalové hospodářství sestávalo ze zahuštění přebytečného kalu, jímky směsného kalu, jednostupňového vyhnívání
v mezofilním režimu a následného mechanického odvodnění stabilizovaného kalu. Plynové hospodářství sestávalo z jímání bioplynu,
kotelny, kogenerace a hořáku zbytkového plynu.
Intenzifikace ČOV Třebíč (obr. 2) byla připravována od roku 2012,
stavební práce byly zahájeny v roce 2014 a ukončeny byly v roce
2016, včetně úpravy čerpání vratného přebytečného kalu. Základní
údaje pro návrh intenzifikace ČOV Třebíč byly po vzájemné dohodě
mezi zpracovatelem návrhu intenzifikace a zadavatelem stanoveny
dodatkem SOD takto (tab. 2–4).
Řešení intenzifikace ČOV zahrnovalo tři základní celky – kalové
hospodářství, úpravu režimu odběru vratného a přebytečného kalu
a terciární dočištění.
V kalovém hospodářství (obr. 3, 4) byla řešena problematika efektivity vyhnívacího procesu a problematika hygienizace kalu. V té
souvislosti byl řešen i technologický uzel čerpání a zahuštění primárního kalu. Efektivita vyhnívacího procesu byla navýšena především
zvýšením celkového objemu fermentoru, sekundárně byla pro zvýšení
efektivity použita elektrokinetická dezintegrace (Vogelsang BioCrack).
Ke zvýšení objemu fermentoru byla použita stávající nádrž totožného
objemu jako stávající nádrž vyhnívací, do intenzifikace využívaná jako
nádrž uskladňovací bez jímání bioplynu. Byl také upraven systém
mechanického míchání. Původní zařízení pro aerobně termofilní
hygienizaci kalu bylo nahrazeno termickou hygienizací (pasterizací)
s využitím rekuperace tepelné energie hygienizovaného kalu pro
předehřátí kalu do pasterizační jednotky vstupujícího. Ke stabilizaci
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877,5 m3/h

Qdest

243,8 l/s

Tab. 4. Požadavky na kvalitu vyčištěné vody dle SOD
Ukazatel

p

m

Biochemická spotřeba kyslíku

BSK5

14,0 mg/l

20,0 mg/l

Chemická spotřeba kyslíku

CHSK

60,0 mg/l

100,0 mg/l

Nerozpuštěné látky

NL

18,0 mg/l

25,0 mg/l

Celkový dusík

Ncelk

12,0 mg/l

25,0 mg/l

Celkový fosfor

Pcelk

1,5 mg/l

3,0 mg/l

množství sušiny v čerpaném primárním kalu byly stávající primární
usazovací nádrže vystrojeny novými čerpadly a pro zahuštění byla
použita samostatná gravitační zahušťovací nádrž.
Úprava systému odběru vratného a přebytečného kalu byla řešena
především s ohledem na požadavek nezávislého vyklízení stávajících
dosazovacích nádrží a dosažení stabilní koncentrace kalu v regenerační nádrži na úrovní 8 kg/m3. Pro přímou kontrolu odebíraného
množství vratného kalu byly vytvořeny dvě čerpací stanice osazené
novými čerpadly s průtokoměry a s možností regulace výkonu. Pro
odebírání přebytečného kalu byla vytvořena třetí čerpací stanice u regenerační nádrže osazená čerpadly a měřením průtoku odebíraného
přebytečného kalu.
Terciární stupeň (obr. 5, 6) byl na ČOV zařazen pro zvýšení efektivity procesu v parametrech celkový dusík a celkový fosfor. Třetí
stupeň použitý na ČOV Třebíč je ve způsobu použití i svým zařazením
do technologické linky výjimečným technickým řešením. Zahrnuje
dva procesy probíhající ve dvou komplexech reakčních nádrží –
biologickou postdenitrifikaci v MBBR reaktorech a zařazené srážení
fosforu v čiřiči. Pro vyrovnání substrátového deficitu je k MBBR reaktoru doplněno dávkování externího zdroje uhlíku a dalších prvků
(nehořlavý substrát). Maximální hydraulická kapacita třetího stupně
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odpovídá 110 % Q24. Všechny reakční nádrže
jsou umístěny v monobloku rozděleném na
dvě samostatné linky. Průtok přes třetí stupeň
je řízený, nátok je zajišťován čerpadly osazenými v odtokovém žlabu za dosazovacími
nádržemi. Čerpané množství je měřeno na
výtlacích těchto čerpadel. Kvalita vyčištěné
odpadní vody v parametru dusičnanový dusík
je měřena v místě čerpání na třetí stupeň. Po
průchodu třetím stupněm je odpadní vodu
možné gravitačně odvést do odtokového žlabu za dosazovacími nádržemi, kde je mísena
s vodou odtékající z dosazovacích nádrží
a následně odtéká do recipientu, nebo je možné vodu po třetím stupni čištění čerpat před
rozdělovací objekt do dosazovacích nádrží.

Obr. 3. Kalové hospodářství – (a) zahušťovací nádrž, (b) vyhnívací nádrž

4. Zvolené technologie
4.1 Postdenitrifikace
Dodatečná biologická denitrifikace dusičnanů, odtékajících z biologického stupně ČOV,
obvykle za pomoci řízeného dávkování externího substrátu (např. směs alkoholů, cukrů,
proteinů a nutrientů potřebných ke správné
funkci procesu). Množství dávkovaného substrátu je řízeno optickou dusičnanovou son- Obr. 4. Kalové hospodářství – (a) tepelný výměník, (b) pasterizace
dou a dle čerpaného množství odpadní vody
na třetí stupeň. V tomto případě (ČOV Třebíč)
konkrétně terciární stupeň na základě MBBR (Moving Bed Biofilm
Reactor) reaktoru. MBBR pracuje na principu biologické degradace
prostřednictvím imobilizované biomasy mikroorganismů na zvoleném typu inertních nosičů (výrazné navýšení kapacity denitrifikační
biomasy a udržení pomalu rostoucích bakterií v systému) ve vznosu.

4.2 Zařazené srážení
Odstraňování fosforu metodou chemického srážení pomocí železitých
nebo hlinitých solí. Princip spočívá ve tvorbě málo rozpustných sloučenin fosforu. Mezi fyzikálně-chemické faktory ovlivňující srážení
fosforu patří: pH, stupeň disociace kyseliny fosforečné, přítomná
forma sloučenin fosforu, iontová síla roztoku, konkurenční reakce,
sorbční děje, kinetika reakcí, povrchový náboj částic. Dle místa dávkování srážedla v technologické lince ČOV je možné rozdělit srážení
na předřazené, simultánní a zařazené, kdy je srážedlo dávkováno do
biologicky vyčištěné odpadní vody – tento způsob je nejúčinnější
a nejlépe regulovatelný. Zde konkrétně (ČOV Třebíč) se jedná o terciární stupeň (označován také jako flokulační reaktor či defosforizační
reaktor) pracující na principu čiřiče s vločkovým mrakem – v reaktoru
dochází vlivem gravitačních, vztlakových a odporových sil k vytvoření vločkového mraku. Při chemickém srážení fosforečnanů je nutné
počítat se zvýšenou produkcí kalu závisející na vstupní koncentraci
fosforečnanů, dávce srážedla a jeho volbě.

4.3 Dezintegrace kalu

Obr. 5. Terciární stupeň ČOV Třebíč
(použité na ČOV Třebíč) se vytváří vysokonapěťové pole, ve kterém po
dobu protékání média modulem dochází díky přítomným elektrickým
silám k rozmělňování vločkovitých struktur.

4.4 Pasterizace
Pasterizace je řazena mezi vyspělé metody úpravy čistírenských kalů.
Hlavním požadavkem pro možnost dalšího zpracování a využívání
kalů je ve většině případů jejich hygienické zabezpečení. Hygienizační
metody lze rozdělit do tří hlavních skupin – biologické (aerobní a anaerobní), chemické (použití silných oxidačních činidel) a fyzikální
(zvýšení teploty). Pasterizace je přímou termickou metodou hygienizace kalu – optimální teplota pasterizace se uvádí 60–70 °C (zaručení
vysokého stupně devitalizace patogenních organismů), doba zdržení
minimálně 30 minut. Použití pasterizace kalu je nutné pro úpravu vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

Cílem této metody intenzifikace kalového hospodářství je rozbití stávající fyzikální nebo chemické struktury zpracovávaného materiálu pro
dosažení menšího objemu původních částic kalu a při dalším dodání
energie rozbití buněk mikroorganismů, a tím zvýšení rychlosti rozkladu a biologické rozložitelnosti (zkrácení doby zdržení a efektivnější
provoz technologií s limitovaným objemem reaktorů). Narušení buněčných stěn a uvolňování buněčného obsahu do roztoku způsobuje
zvýšení chemické spotřeby kyslíku v kapalné
fázi. To je výhodné především při aplikaci
dezintegrace před anaerobní stabilizací, kde
zvýšený obsah použitelných organických látek vede ke zvýšení produkce bioplynu z kalu,
a tím zlepšení energetické bilance. Vhodným
umístěním dezintegrace v technologické lince
ČOV lze docílit i lepšího zahuštění/odvodnění
kalu, resp. snížení množství dávkovaných flokulantů, zvýšení obsahu sušiny, a tím snížení
množství odvodněného kalu a souvisejících
nákladů na likvidaci odpadu. Metody dezintegrace jsou mechanické/fyzikální, chemické
a biologické. Při elektrokinetické dezintegraci Obr. 6. Terciární stupeň – (a) postdenitrifikace (MBBR), (b) zařazené srážení fosforu (čiřiče)

12

vh 2/2018

Na ČOV Třebíč je pasterizace v technologické
lince zařazena za vyhnívání.

5. Provozní výsledky
Níže uvádíme provozní výsledky ČOV po
provedení intenzifikace. Výsledky jsou vyhodnoceny za období od 1. 1. do 30. 11. 2017.
Období je zvoleno tak, aby data nebyla
ovlivněna zkušebním provozem. Denní hydraulické zatížení se pohybovalo za uvedené
období v rozmezí 5 450–8 811 m3/d, průměrná
hodnota denního hydraulického zatížení ČOV
odpovídala 7 201 m3/d = 83,3 l/s. Přepočtem
zatížení dle ukazatele BSK5 byla ČOV Třebíč
v průměru za sledované období zatěžována na
hodnotu 58 350 EO. Složení odpadních vod
na nátoku na ČOV a kvalita vyčištěné odpadní
vody ve sledovaných ukazatelích je uvedena
v tabulce 5.

Tab. 5. Složení odpadních vod na nátoku a odtoku ČOV Třebíč
Přítok
Ukazatel

Odtok

Průměr

Maximum

Minimum

Průměr

Maximum

Minimum

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

BSK5

486,2

868

131

4

11

1,4

CHSKCr

1017,8

2695

389

27,5

53

15

NL

650,3

3200

156

5,1

16

<2

N-NH4

41,9

55,8

22,2

0,3

4

<0,4

N-NO3

7,5

11,7

2,75

N-NO2

0

0,276

0,011

Nanorg

42,8

56,45

23,33

7,9

13,02

2,86

Ncelk

65,8

98

35

9,8

14,8

4,3

Pc

11,5

20,8

5

0,3

0,83

0,07

RAS

432,7

680

270

439

590

290

5.1 Bioplyn
Produkce bioplynu v roce 2017 představovala v průměru 678 m3/d,
což je výrazně méně, než tomu bylo před rekonstrukcí (1 268 m3/d).
Důvodem je problém s dávkováním zahuštěného primárního kalu,
který zásadně ovlivňuje množství bioplynu. V současné době probíhá
provozní úprava tohoto uzlu s cílem dosáhnout takové konzistence
primárního kalu, aby jej bylo možné čerpat v předem určených dávkách do fermentačních nádrží.

5.2 Hygienizace kalu
Termická hygienizace kalu se ukázala jako velmi účinná v případě, že
distribuce tepelné energie je zajištěna v míře požadované projektem.
V tomto případě jsou enterokoky i termotolerantní koliformní bakterie
pod úrovní detekce měřící metody. U salmonel byl indikován vždy
negativní nález. V průběhu roku 2017 došlo jednou vlivem nedostatku tepelné energie k selhání hygienizačního procesu a sledované
hodnoty překročily limity stanovené vyhláškou 437/2016 Sb. pro
kategorii I. Ostatní vzorky z roku 2017 splňují kritéria pro kategorii I.
dle zmíněné vyhlášky.

5.3 Energetická náročnost
Za sledované období se specifická spotřeba elektrické energie pohybovala na hodnotě 1,53 kWh na kilogram odstraněné BSK5. Na 1 m3
vyčištěné vody pak spotřeba el. energie činila 0,77 kW.

5.4 Spotřeba externího substrátu
Jako externí substrát je používán přípravek KEM – DN7. Jeho spotřeba
byla v průměru za sledované období 120 l/den.

5.5 Spotřeba srážedla
Ke srážení foforu je jednak užívaný síran železitý v průměrném
množství 100 l/d a směs PIX XL 2A (směs síranu železitého a síranu
hlinitého) v průměrném množství 100 l/d.

6. Závěr
6.1 Plnění kvality vyčištěné vody
Pokud bychom se zaměřili na hodnocení ČOV podle srovnání zadávacích parametrů a parametrů skutečně dosahovaných, lze konstatovat,
že i při překračování látkových návrhových zatěžovacích parametrů
v průměru o 12 % plní technologická linka s rezervou koncentrační
limity stanovené zadavatelem. Navíc ve všech sledovaných parametrech jsou limity vypouštěného znečištění pod stanovenými koncentračním limity zpoplatnění. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že
množství odpadních vod v ukazateli denního průměrného množství
bylo za uvedené období o 13 % nižší, než byl předpoklad zadavatele.
Tento fakt mohl pozitivně ovlivnit především hodnoty koncentrací
nerozpuštěných látek na odtoku.

6.2 Hodnocení dle plnění kvality produkovaného kalu
Kvalita produkovaného hygienizovaného kalu při dostatku tepelné
energie odpovídala vždy s rezervou hodnotám pro kategorii I. dle
vyhlášky 437/2016 Sb. Požadavek na plnění kategorie I. nebyl zakotven v SOD a není explicitně vyžadován legislativou. S ohledem
na připravované změny v legislativě pro hospodaření s odpady je
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však dosažení kategorie I. základní podmínkou pro využití kalu jako
substrátu pro zemědělskou půdu. Z tohoto pohledu je zařazení pasterizace do kalové koncovky správným řešením. Do budoucna je potřeba
vyřešit dodávku tepelné energie pro účely hygienizace i pro dodávku
tepla do administrativní budovy (v loňském roce bylo vybudováno
tepelné čerpadlo pro vytápění provozní budovy). Nabízí se instalace
dodatečného kotle na bioplyn. To zajistí stabilní funkci pasterizační
jednotky i v zimních měsících.

6.3 Hodnocení dle spotřeby el. energie
S ohledem na specifickou spotřebu elektrické energie vztažené na kg
BSK5 lze konstatovat, že v dané kategorii ČOV a při kvalitě vyčištěné
odpadní vody se jedná o spotřebu podprůměrnou. Totéž platí pro parametr spotřeby elektrické energie vztažené k m3 vyčištěné odpadní vody.

6.4 Hodnocení dle množství produkovaného bioplynu
Produkované množství bioplynu nelze v současné době hodnotit. Zařízení pro zahuštění kalu a režim vyklízení primárních sedimentačních
nádrží je třeba upravit tak, aby primární kal bylo možné řízeně dávkovat do stávajících fermentorů. S ohledem na použitou technologii
lze předpokládat zvýšení specifické produkce.

6.5 Obecné hodnocení akce
Každou intenzifikaci ČOV lze objektivně a komplexně hodnotit až
s dostatečným časovým odstupem, ideálně před další intenzifikací
nebo rekonstrukcí ČOV. Z údajů uvedených v tomto článku lze však
konstatovat, že navržená technologie plní požadavky platné legislativy
s rezervou. Z tohoto pohledu může být označen záměr intenzifikace
za splněný.
Otázkou však zůstává ekonomika provozu a celkové dopady na
životní prostředí. Díky realizovaným zásahům bylo sice dosaženo
požadované kvality vypouštěné odpadní vody i kvality kalu odpovídající příslušné vyhlášce, ale to vše za cenu zvýšené energetické
náročnosti (čerpání na třetí stupeň, míchadla třetího stupně, čerpání
z třetího stupně na dosazovací nádrž, potřeba tepla pro pasterizační
jednotku atd.). Výše uvedené neznamená, že by při intenzifikaci ČOV
Třebíč byly použity extenzivní technologie náročné na spotřebu energie – naopak, bylo použito intenzivních technologií odpovídajících
současné úrovni poznání v oboru a daným podmínkám – především
nerealizovatelnosti gravitačního řešení třetího stupně vzhledem k podélnému profilu stávající ČOV.
Problémem je úzké zaměření vodohospodářské legislativy na
čistotu toku bez zkoumání širších souvislostí. Legislativou stanovené podmínky pro vypouštění odpadních vod a také podmínky pro
nakládání s „odpadními“ kaly vedou k používání intenzivnějších
technologií, které ovšem navyšují energetickou náročnost procesu
čištění a problém znečištění přesouvají do jiné oblasti, konkrétně
do oblasti ochrany ovzduší – exhalace elektráren, případně odpady
z nich. Ostatně s ohledem na probíhající výzkumné projekty, podporované z veřejných prostředků, zaměřené na odstraňování xenobiotik
či mikropolutantů lze předpokládat vývoj legislativy tímto směrem
a s tím související tlak na používání fyzikálně-chemických procesů
k dočištění odpadní vody, které způsobí další druhotné znečišťování
životního prostředí. Současné české i evropské legislativě chybí kon-
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cepce udržitelného rozvoje v dlouhodobém horizontu s ohledem na
environmentální aspekty nakládání s odpady.
Totéž lze konstatovat u legislativy pro nakládání s kaly, která se snaží maximálně omezit hygienická rizika spojená s jejich využíváním.
To vede k používání technologií sušení kalu a pyrolýzy bez ohledu na
fakt, že znečištění produkované těmito technologiemi se projeví na
kvalitě ovzduší nebo se případně dostane zpět do koloběhu při skládkování nebo regeneraci filtračních médií potřebných pro odstranění
znečištění z odpadní vzdušiny.
Možným řešením by mohlo být komplexní hodnocení dopadů výroby konkrétních produktů na životní prostředí, racionalizace v oblasti
obalové techniky a materiálů a především osvěta spotřebitelů – producentů odpadů, ať již pevných či kapalných.
Z pohledu nakládání s odpadními vodami je důležité při přípravě
akcí volit pro intenzifikace taková řešení, která zajistí provoz v souladu
s platnou legislativou, ale omezí sekundární dopad použitých technologií na životní prostředí. S touto filozofií bylo také navrhováno řešení
intenzifikace ČOV Třebíč. Věříme, že dlouholeté provozní výsledky
prokáží správnost zvoleného řešení.
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WWTP Třebíč – Intensification, done unconventionally
(Vachovec, R.; Sousedik; M.; Polasek, D.; Hlavinek, P.;
Foller, J.)
Abstract

An intensification of WWTPs with more than 10 000 EO is currently
a complex task which includes both the solution of the efficiency
in biological processes and also the solution of waste management,
especially sludge produced as a result of metabolic processes used
to reduce the pollution brought to sewage treatment plants. The au
thors present this article to the professional public as a description
of an example of a possible solution of intensification of WWTPs
aimed at the overall operation efficiency in order to achieve the
discharged waste water parameters at least to the BAT quality level
and to achieve the waste products quality of the biological process
(sludge) in accordance with valid legislation, provided investment is
minimized. This article describes the solution of the intensification
of the Třebíč WWTP and provides basic information about the used
technologies and the reasons for their application.
Key words
WWTP – intensification – tertiary treatment – sludge management –
progressive technologies – legislative changes – BAT – electrokinetic
desintegration – pasteurization – postdenitrification – MBBR – phosphorus precipitation – biogas

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2018. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Pátý ročník celostátní konference „Podzemní vody
ve vodárenské praxi“ je přede dveřmi
Svatopluk Šeda

Jubilejní pátý ročník celostátní konference
„Podzemní vody ve vodárenské praxi“ se
tentokrát uskuteční ve dnech 4.–5 dubna v novém prostředí, v hotelu Studánka u Rychnova
nad Kněžnou, protože Váš zájem účastnit se
těchto konferencí převýšil možnosti našeho
domovského místa v Jablonném nad Orlicí.
Kapacita hotelu uprostřed lesů, nad Ivanským
jezerem, v těsné blízkosti Rychnova nad Kněžnou, umožní příjezd a pohodlí k jednání pro
200 účastníků.
Myšlenka, která nás v roce 2014, v době
20. výročí vzniku většiny dnešních podniků
vodovodů a kanalizací, vedla k rozhodnutí
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uspořádat první ročník konference „Podzemní
vody ve vodárenské praxi“, vyplynula z určitého „uspokojení“ většiny nad stavem zdrojů
podzemní vody v ČR a „alarmu“, který se ozýval v hlavách menšiny. Ti tušili, že období jisté nehybnosti vyplývající z poklesu spotřeby
vody, z přebytku vybudovaných zdrojů vody,
z existence technologických procesů, které se
s primární jakostí surové vody obvykle nějak
vypořádají, a z ekonomiky vodárenských
společnosti nastavené v důsledku regulované ceny vody udržitelně, dříve nebo později
skončí. Důvodem alarmu bylo přesvědčení,
že nově se vytvářející rovnováha v přírodním

procesu tvorby podzemní vody, vyplývající
ze snížení potřeby vody, je narušována nejen klimatickými vlivy charakteristickými
nebývalou koncentrací extrémů odtokového
procesu, ale i změnami ve využití krajiny,
velkoplošnou aplikací látek dříve v podzemních vodách nesledovaných, živelností ve
výstavbě studní pro individuální zásobování,
v budování vrtů pro využití tepelné energie
narušujících přirozenou hydrogeologickou
stratifikaci horninového souboru. Červené
světélkoa těmto lidem zablikalo i proto, že došli k závěru, že péče o zdroje podzemní vody
neodpovídá potřebám a především možnostem převratného rozvoje lidského poznání.
Ochrana a využívání podzemní vody je totiž
především otázkou racionálního myšlení,
kdy by neměly rozhodovat emoce či politická
zadání typu „neprší, bojujte proti suchu“, ale
především informace a schopnost intuitivní
orientace v přírodních procesech vodního
ekosystému. Je nutno promyslet každou
věc, kterou děláme, je nutno si uvědomit, že
naše příroda v samém středu Evropy má své
limity a my ty limity musíme znát a neustále
je ověřovat. Proti nám totiž stojí civilizační
expanze, která limity nemá. Proto musíme
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Obr. 1. Poškozený monitorovací vrt v kyšperské synklinále, dnes
bez možnosti vzorkování
být společně připravení, je to naše profesní
povinnost.
Cílem v roce 2014 zahájeného souboru
odborných konferencí „Podzemní vody ve
vodárenské praxi“ tedy bylo brát období dočasné stagnace ve spotřebě vody jako neopakovatelnou příležitost k nastartování procesu,
kdy budeme mít čas důsledky našeho příštího
konání v předstihu předikovat a v praxi verifikovat. Ta první konference v roce 2014 byla
jakýmsi průřezem problémů a nedostatků,
které je v jímání podzemních vod pro veřejné
zásobování třeba řešit okamžitě, a problémů,
jejichž řešení bude dlouhodobým procesem,
který je však nezbytné nastartovat. Mezi
prvními úkoly se proto objevila nezbytnost
pasportizace jímacích objektů podzemní vody,
dokladů o odběrném množství a jejich dopadu na tlakové poměry využívaných zvodní,
podrobné ověřování jakosti podzemní vody
v jednotlivých jímacích objektech, funkčnost
ochranných pásem vodních zdrojů, jejich
kompatibilita se současnými právními před-

pisy aj. Mezery v těchto informacích byly,
a bohužel často ještě jsou, značné, leč proces
doplňování těchto informací u těch zodpovědných již byl nastartován.
Další dva ročníky konferencí v roce 2015
a 2016 se týkaly jednotlivých dílčích problémů, která před námi stojí a které byly reakcí
nejenom na naše nedostatky v péči o zdroje
vody. Byly i reakcí na vlivy přírodní či antropogenní, které přírodní proces tvorby a využití
podzemní vody ovlivňují. Jmenujme na jedné
straně prohlubující se vliv klimatického sucha
na stav zásob podzemní vody v hydrogeologických strukturách, na druhé straně expanzi
hlubších sondážních prací do zvodnělých
kolektorů nebo omezování ploch, kde může
srážková voda do podzemí zasakovat. Těch
střetových ploch bylo sice mnoho, ale řada
příspěvků ústila v návrh jejich konkrétních
řešení. Připomeňme si například pilotní projekt řešící provádění vrtů pro tepelná čerpadla
v Polické pánvi nebo již dvě vypsané „dotační“
výzvy MŽP k likvidaci havarovaných nebo

Obr. 3. Neřízený přetok z artéského vrtu na Hané
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Obr. 2. Prorezivělý artéský vrt na Olomoucku v území s deklarova
ným deficitem zásob podzemní vody
opuštěných a nezabezpečených vrtů. Naše
argumenty jsou zřejmé z obrázků 1 a 2.
V roce 2017 na 4. ročník konference přijelo
již více než 150 účastníků, které přilákal
trošku provokativní podtext konference: KOMPROMISY. Z přednášek vyznělo, že kompromisy jsou namístě tam, kde nevíme, nejsme si jisti, nebo kde určitá „úlitba“ kvalitě či optimálnímu přístupu k řešení nepoškozuje vodárenské
zájmy. Jednoznačně však bylo konstatováno,
že zdroje podzemní vody, tedy vlastní jímací
objekty, musejí být bez jakýchkoliv kompromisů prováděny nebo regenerovány v nejlepší
možné kvalitě a v parametrech, umožňujících
jejich dlouhodobý nekolizní provoz. Jak toho
dosáhnout? Na to se budeme snažit odpovědět v rámci 5. ročníku konference „Podzemní
vody ve vodárenské praxi“.
Celý letošní program je opět rozdělen do
přednáškových bloků v kontextu toho, jak
projektová příprava a vlastní realizace jímacích objektů podzemní vody pro veřejné
zásobování probíhá. Začneme hydrogeologic-

Obr. 4. Prasklé zhlaví na artéském vrtu na Litomyšlsku, jehož rekon
strukce při přetoku 100 l/s byla mimořádně náročná
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kým průzkumem, jehož závěry by jasně měly
odpovědět na to, kolik vody v řešeném jímacím území máme, jaká je její kvalita, jak jsou
jednotlivé zvodně pod sebou uloženy, které
z nich jsou vhodné pro vodárenské využití,
kde umístit nové jímací objekty a případně jak
obnovit nebo doplnit ty současné.
Navazující přednáška poskytne komplexní
právní pohled na stavbu jímacích objektů
podzemní vody a správní postupy při jejich
povolování, údržbě, obnově či zrušení.
Zdánlivě jasné, byť nás někdy čeká trošku
zdlouhavý postup, pokud si dotčené orgány
vymíní proces EIA, což bohužel nebývá výjimečné. Akurátní úředník si totiž požadavek
na zjišťovací řízení i pro podlimitní záměr
vyloží tak, že i pár kbelíků vody denního
odběru je třeba posoudit. A měsíce, někdy
i roky, běží… Objevuje se stále více případů
obnovy jímacích území starých více než 100
let s desítkami sběrných jímek a se stovkami
metrů jímacích zářezů, kdysi budovaných
na zelené louce a dnes se nacházející uprostřed lesa, přes který se k někdejším zdrojům
s potřebnou technikou nelze dostat. Často
tyto lokality navíc bývají v chráněné krajinné
oblasti nebo v národním parku, kde už před
závazným stanoviskem musíte získat výjimky
ke vjezdu nebo k narušování povrchu území.
To je právní oříšek i pro zkušené legislativce.
Při některých správních jednáních marně hledáte, kde že je ten veřejný zájem, co se ochrany vody týče. Právním gordickým uzlem může
být i oprava havarovaného vrtu na pozemku,
který má deset vlastníků, nevypořádané dědictví, dva z nich jsou v cizině… Voda pak stříká
nebo zaplavuje desítky hektarů… (obr. 3 a 4).
V rámci návazného dvojbloku zazní několik
přednášek na téma získávání a hodnocení
podkladů pro přípravu výstavby, obnovy

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej
vody – 2 pokračovanie
VodaTím s. r. o. a jeho partneri organizujú
konferenciu Nové trendy v oblasti úpravy
pitnej vody – 2 pokračovanie (Motto konferencie: Bezpečná pitná voda), 25.–26. apríl 2018,
Atrium Hotel, Nový Smokovec.
Prihlášky sa prijímajú do 9. 4. 2018 na
adrese:
VodaTím s.r.o.
Ing. Jana Buchlovičová
Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
mobil: +421 903 268 508
e-mail: buchlovicova@vodatim.sk

MELPRO 2018
Ve dnech 13.–16. 5. 2018 v Hotelu International v Praze pořádá Česká membránová platforma, z.s., ve spolupráci se společností AMCA
s.r.o., již 4. ročník konference MELPRO 2018
se zaměřením na na membránové a elektromembránové procesy. Odborný program
konference bude v letošním roce rozšířen o
čtyři panelové diskuse, moderované odborníky na danou oblast a diskuzi s nimi povedou
také zástupci průmyslové a akademické sféry.
Přijďte se dozvědět aktuální informace o
současných trendech využití membránových
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Obr. 5. Tak?

Obr. 6. Nebo tak?

a ochrany jímacích území. Sebelepší technika
a výpočtové postupy nám nebudou platné,
jestliže nám chybí taková základní informace
jako je vazba Q/h, tedy kde je hladina vody
ve zdroji při konkrétním odběru, nebo když
máme k dispozici jen analýzu směsné vody
z deseti různých zdrojů. Pak se stane, že
přestane téct voda, nebo že se voda zakalí.
My tápeme a nevíme proč? Co vlastně víme
o současném stavu jímacích objektů, jak často
je kontrolujeme nebo čistíme? Kominíci musejí čistit komíny jedenkrát ročně i u obyčejných
kaborek… Nepřehánějme, ale na druhé straně
nepřehlížejme zjevný deficit informací nejen
o situaci ve vlastních zdrojích, ale i v jejich
předpolí. Návod, co je nezbytné pro simulaci
odběrového režimu pro různé stavy zásob
podzemní vody ve struktuře, nebo jak postupovat při řešení konkrétního zhoršení jakosti
vody v povodí vodního zdroje, mohou poskytnout jen renomovaní odborníci.
A bonus na závěr? Víte, jak by měl vypadat
jímací objekt pro veřejnou potřebu na začátku
3. tisíciletí? Volit můžete mezi obrázky 5 a 6.

Odpověď je snadná a určitě dokážeme kvalitně vyprojektovat obnovu jímacích objektů podzemní vody či výstavbu objektů nových. Ale
jak je to s realizací? Máme dnes vůbec techniku
k provádění jímacích objektů podzemní vody
v optimálních parametrech? A co vlastně jsou
ty optimální parametry? Snad normové hodnoty ČSN 755115 jímání podzemní vody, kdy
průměr výstroje vrtu 110 mm stačí na instalaci
4“ čerpadla, nebo kde těsnění na plášti bude
mít minimum, tedy 30 mm? Neměli bychom
mít na zdroje pro centrální zásobování trochu
jiné parametry než pro zdroje na chalupách
nebo zahradách? Auta musela v roce 1993
splňovat emisní normu EURO I a pak postupně
do roku 2014 emisní normy EURO II, III, IV, V,
a VI. Není na čase projektovat vrty pro veřejné
zásobování s vizí „EURO X“? Poslechněte si, jak
to vidíme my, lidé z praxe! Přijeďte, diskutujte,
pomůžete nám i sobě! Elektronickou přihlášku
najdete na www.studioaxis.cz.

procesů a jaké je předpokládané budoucí
zaměření výzkumu a vývoje. Podrobnější
informace o vědeckém i sociálním programu
konference najdete na webových stránkách www.melpro.cz

Hospodaření s dešťovou vodou jako
součást adaptace měst na změnu
klimatu
V rámci projektu Počítáme s vodou vás
agentura Koniklec zve na bezplatné semináře
Hospodaření s dešťovou vodou jako součást
adaptace měst na změnu klimatu.
Semináře proběhnou vždy od 10:00–16:00
hod v:
15.3. 2018
Jablonec nad Nisou
22.3. 2018 	
Praha
18.4. 2018
Havlíčkův Brod
23.5. 2018
Opava
16.10. 2018
Znojmo
24.10. 2018
Chrudim
Registrace na http://www.pocitamesvodou.
cz/archiv-2/seminare/.

Vodní hospodářství – provozování
vodovodů a kanalizací
Úhlava, o.p.s si Vás dovoluje pozvat na seminář akreditovaný MV ČR: Vodní hospodářství
– provozování vodovodů a kanalizací

Svatopluk Šeda
seda@fingeo.cz
Seminář proběhne ve čtvrtek 8. března
2018 od 9.00 hodin v Klatovech, Plánická 174
(bývalý dominikánský klášter).
Lektoři: Ing. Karel Frank, technický auditor
MZe, člen Asociace čistírenských expertů
a Ing. Pavel Peroutka, soudní znalec a technický auditor Ministerstva zemědělství
Informace a přihlášky:
Ing. Pavel Vondracek
vondracek@uhlava.cz
724 020 906

Podzemní vody ve vodárenské praxi
2018
Ve dnech 4.–5. 4. 2018 se koná v Rychnově
nad Kněžnou 5. ročník konference Podzemní
vody ve vodárenské praxi 2018, který bude
zaměřen např. na následující témata:
• Hydrogeologický průzkum pro jímání podzemní vody a jeho vyhodnocení
• Povolení k nakládání s vodou a ochranná
pásma
• Územní řízení, stavební povolení a kolaudace jímacích objektů
• Postupy ve správním řízení
• Úpravy, provozování a vybavení jímacích
objektů atd.
Více o akci na straně 14 a dále.
Podrobné informace a přihlášky:
www.studioaxis.cz/index.asp?menu=726&record=25631
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Inovativní technologie pro zpracování
čistírenských kalů malých ČOV
Jedním z aplikovatelných výsledků výzkumného projektu TA04021617
realizovaného v rámci programu TAČR Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ v letech 2015–2017 ve spolupráci společnosti CHEMCOMEX, a.s., a Vysoké školy chemicko-tech
nologické v Praze je specifické zařízení na zpracování čistírenských
kalů s produktovým označením VLNOKAL.
Princip zařízení je založený na dielektrickém způsobu ohřevu
zpracovávaného materiálu, který tvoří kal samostatně nebo společně
s přídavkem biopopílku či dalších složek zlepšujících vlastnosti
produktu, přičemž je využito synergie uplatňujících se činitelů.
Z hlediska aplikace dielektrického ohřevu je užito jeho význačných

Obr. 1. Zjednodušené schéma zařízení: 1 – nádoba, 2 – pomaloběžné
míchadlo, 3 – elektromotor, 4 – převodovka, 5 – generátor mikrovln
ného záření, 6 – vlnovod, 7 – přepážka, 8 – adsorbér, 9 – teplotní čidlo

vlastností, zejména rychlosti, dobré regulovatelnosti, objemového
charakteru a termálních i netermálních efektů.
Způsob úpravy kalu splňuje požadavky vyhlášky č. 437/2016 Sb.
Účinek zařízení spočívá v omezení množství nebo úplné eliminaci
patogenních mikroorganismů obsažených ve zpracovávaném čistírenském kalu. Technologie cílí na malé čistírny odpadních vod
a kaly vzniklé decentralizovaně s možností využití upravených kalů
a hospodaření s obsaženými nutrienty.
Vyvinuté zařízení má podobu čtvrtprovozní instalace, která je plně
mobilní a připravená k provozu v terénu. Zařízení je tvořeno komorou/
/nádobou s pomaloběžným míchadlem, ke které je připojen přímo
nebo vlnovodem generátor mikrovlnného záření. Monitoring teploty
je zajištěn uvnitř nádoby optovlákennými senzory a zvenku na izolovaném plášti pomocí termočlánků. Výduch je osazený adsorbérem
zabraňujícím emisi zápašných látek.
Zařízení bylo v rámci projektu TA04021617 dlouhodobě zátěžově
testováno a prokazatelně splňuje požadavky na kvalitu výstupního
produktu. Rovněž nároky na bezpečnost práce vyhovují legislativním
požadavkům. Podle měření provedeného Státním zdravotním ústavem
(Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole
a záření) je emise mikrovlnného záření do okolního prostředí hluboko
pod legislativním limitem daným nařízením vlády č. 291/2015 Sb.
Zařízení VLNOKAL se vyznačuje robustností a širokým rozsahem
použití. Na obr. 1 je zachyceno zjednodušené schéma, na obr. 2 pak
reálná podoba zařízení.
Základní parametry zařízení:
• hmotnost 320 kg;
• množství 1 šarže 40–110 kg;
• délka 1 pracovního cyklu – dle množství šarže 40–100 min;
• energetická náročnost 1 cyklu 0,15 kWh/kg.
Díky vhodně zvolené konstrukci a funkci a rozsáhlým výkonnostním testům je vyvinutý systém způsobilý pro zvětšování měřítka
a s tím i pracovní kapacity při dobře odhadnutelných výkonnostních
a nákladových parametrech. Dále je systém způsobilý pro přechod
k semikontinuálnímu či plně kontinuálnímu režimu napojením
potřebných periferií zajišťujících materiálové toky a dávkování do
pracovní komory.
Získané duševní vlastnictví chrání užitné vzory CZ30711U1
a CZ31016U1, ve kterých jsou uvedeny podrobnější informace (www.
upv.cz). Zařízení VLNOKAL bude během roku 2018 testováno ve
zkušebním režimu přímo na lokalitách s ČOV.
Jiří Hendrych
Zuzana Honzajková
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6

Pavel Špaček
CHEMCOMEX, a.s.
Elišky Přemyslovny 379
156 00 Praha 5
spacek@chemcomex.cz

Obr. 2. Reálná podoba zařízení
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Různé přístupy k problematice
ucpávání čerpadel na stokových sítích
Téměř každý provozovatel stokové sítě musí vynakládat nemalé
finanční prostředky na údržbu čerpacích stanic. V závislosti na lo
kalitě se liší četnost havarijních výjezdů z důvodu ucpání ponorných
čerpadel plovoucími nečistotami, především vlhčenými ubrousky
a textiliemi. V situaci omezených technických a lidských zdrojů
představuje zásah nad rámec preventivní údržby problém, nabý
vající na velikosti obzvláště v případě kumulujících se havarijních
událostí. To vede k hledání řešení, jak eliminovat počet případů
ucpání a snížit náklady na provoz čerpací stanice. Společnost Vo
gelsang razí filozofii osazení robustních kanálových drtičů na nátok
do jímky a rozdrcení všech plavených materiálů na čerpatelnou
frakci. Článek srovnává tuto technologii s ostatními užívanými
technologiemi na trhu.

Odseparování česlicovým košem a strojními česlemi
Prvním přístupem k řešení problému s ucpáváním odstředivých čerpadel na čerpacích stanicích v praxi je odseparování pevných těles
zařízením řazeným ještě před samotnými čerpadly.
Nejjednodušším řešením je osazení vtoku stanice česlicovým
košem. Úkolem česlicového koše je zachytit pevná tělesa obsažená
v natékající odpadní vodě. Jedná se o velmi snadné řešení, které ovšem
vyžaduje, v závislosti na množství plaveného pevného materiálu,
pravidelný zásah obsluhy v podobě vytažení a vyčištění koše. V některých lokalitách může být množství nečistot takové, že musí čištění
česlicového koše probíhat několikrát do týdne. Nebude-li čistění řádně
a pravidelně prováděno, bude docházet k ucpání průtočných otvorů
česlicového koše a tento přestane plnit svoji funkci. Jedná se o velmi
jednoduché a nenákladné řešení, které ovšem nemusí být v některých
lokalitách dostačující. Vážným problémem se stává čištění a vyklízení
česlicových košů v zastavěných lokalitách, kde vyžaduje speciální
techniku zajišťující i hygienickou bezpečnost (oplachy zkrápěných
ploch a podobně).
Druhou, podstatně nákladnější variantou, je předřazení strojních
česlí. Česle zajistí odloučení veškerého pevného materiálu z odpadní
vody a tím ochranu následně řazených čerpadel. Jedná se o nákladnou
investici, která vždy vyžaduje stavební úpravy čerpací stanice. Osazení česlí předpokládá, že bude vyřešeno i nakládání s odseparovaným
pevným materiálem. Společně s anorganickým materiálem je z odpadní vody odloučena i část materiálu biologického, což není žádoucí
zejména v místech s krátkou dopravní vzdáleností pro splaškové vody.

ním. Předimenzování odstředivého čerpadla v kombinaci s osazením
oběžného kola s velkou průchodností také zpravidla vede k nižší
efektivitě provozu stroje.
Na trhu existují také prefabrikované technologické komplety pro
instalaci do čerpací stanice, které přistupují k řešení problematiky
ucpávání čerpadel zcela odlišně. Jedná se o zařízení, která jsou již
z výroby připravena jako celek k přímému osazení do čerpacích stanic
a jejichž součástí jsou odstředivá čerpadla. Hlavní myšlenkou tohoto
řešení je mechanické zachycení nejhrubších nečistot a vedení odpadní
vody tak, aby do samotných čerpadel natékala již předčištěna. Hrubé
nečistoty jsou zachycovány a kumulovány v separační komoře, odkud
jsou v pravidelných cyklech vyplachovány odstředivými čerpadly do
výtlačného potrubí. Nespornou výhodou tohoto řešení je možnost
použití menších a účinnějších odstředivých čerpadel. Jejich stabilita
provozu je při tomto použití velmi dobrá a míra opotřebení smáčených
součástí výrazně nižší než při běžných aplikacích na čerpacích stanicích. Jedná se o zcela uzavřené systémy, čímž dochází k výraznému
snížení znečištění a zápachu.
Pořízení a instalace takovéto technologické jednotky je poměrně
nákladná a vyžaduje často stavební a potrubní úpravy samotné čerpací stanice. Toto řešení eliminuje problémy s pevnými tělesy, které
je možné gravitačně zachytit. Dlouhovláknité materiály, jako vlhčené
ubrousky, smotky vlasů a podobně, mohou jisté problémy působit i nadále. Materiál je navíc v neupravené formě čerpán dále, zpravidla na
čistírnu odpadních vod, kde může zapříčinit ucpání rotačních strojů.

Čerpadla s předřezem
Naprosto odlišným přístupem k této problematice je rozmělnění pevného materiálu obsaženého v odpadní vodě na velikost, která nebude
pro následně řazená odstředivá čerpadla problematická.

Komplety s odstředivými čerpadly
Dalším poměrně rozšířeným přístupem je osazení strojního zařízení,
které zajistí přečerpání odpadních vod i s pevnými tělesy dále do
stokové sítě s co nejmenším vlivem na čerpací techniku, která je
k tomuto použita.
V souvislosti s ucpáváním odstředivých čerpadel na čerpacích
stanicích bývá někdy přistupováno k jednoduché záměně těchto
strojů za větší, případně za typy, jejichž oběžné kolo poskytuje větší
průchodnost a tedy menší náchylnost k ucpávání. Jedná se o řešení,
které vyžaduje minimální úpravy samotné čerpací stanice. Tento
přístup ovšem nemůže zaručit úplnou eliminaci problémů s ucpává-

Česlicový koš
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Drtič XRipper XRC-SIK
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Nejčastější variantou řešení je náhrada klasických ponorných
čerpadel za čerpadla vybavená řezacím zařízením. Takový stroj
disponuje diskem s řeznými noži, který je předřazen samotnému
oběžnému kolu. Pevný materiál proudící do čerpadla je předřezán
a následně čerpán tak jako u běžných ponorných čerpadel. Osazení
čerpadel s předřezem je úkon, který často nevyžaduje téměř žádné
úpravy čerpací stanice. Řezací zařízení čerpadla je třeba pravidelně
kontrolovat a v případě potřeby přeostřovat či měnit. Při zanedbání
pravidelné údržby dochází k otupení řezacích nožů, které tím ztrácí
svoji funkci. V takovém případě může být situace s ucpáváním stejná,
případně dokonce horší než u původních standardních ponorných
čerpadel. Životnost řezných prvků čerpadla může být navíc podstatně zkrácena abrazí způsobenou pískem. Je třeba říci, že primárním
účelem čerpadla s předřezem je stále zejména čerpání kapaliny a ne
mechanická dezintegrace pevných látek – proto není možné o tomto
typu stroje mluvit jako o spolehlivém mechanickém dezintegrátoru,
obzvláště ne v lokalitách s jednotnou stokovou soustavou.

Drtiče XRipper
Znovu objevenou metodou je plovoucí nečistoty rozdrtit na přítoku
do jímky a přečerpat ponornými čerpadly dále do čistírny odpadních
vod. Z hlediska investičních nákladů tento koncept zpravidla nepředstavuje nákladnější řešení než např. česle, avšak při podstatně snazší
instalaci a nižších provozních nákladech.
Společnost Vogelsang má ve svém výrobním portfoliu drtiče XRipper
– stroje, které jsou konstruovány a navrhovány pouze za účelem
spolehlivého a bezproblémového zpracování pevných plavených látek.
XRipper je robustní dvouhřídelový drtič, jehož základním prvkem
jsou dva mělnící rotory se speciální geometrií, které zajišťují mechanické rozmělnění pevných těles v proudu kapaliny. Geometrie
monolitických rotorů je navržena tak, aby byl drtič schopen zpracovat
i dlouhovláknité materiály. Drtič je dostupný v různých konstrukčních
provedeních, z nichž verze XRC je přímo určena pro instalaci na
čerpací stanice. Vysokoprůtočné tělo tohoto typu drtiče zajišťuje, že
kapalina může strojem volně protékat, zatímco veškerá pevná tělesa
jsou zachycena a následně rozmělněna. Pohon zajišťují převodové
elektropohony s třídou mechanického krytí IP68 a stroj tedy může,
v případě potřeby, pracovat i trvale zaplaven. Celý drtič je koncipován
tak, aby bylo možné jej po vodicích tyčích spustit do nerezové montážní konzoly, která je pevně montována ke stěně jímky, a při potřebě
servisu opětovně celý vytáhnout.

Umístění drtiče XRipper na nátoku jímky
Drtič instalovaný na nátok do čerpací stanice zajistí spolehlivé
rozmělnění pevných materiálů ve stokové vodě do takové míry, že
následně řazená odstředivá čerpadla nebudou mít problém tuto suspenzi dále čerpat. Zároveň dojde k rozdružení veškerých vláknitých
materiálů a tím k podstatnému snížení tendence k opětovnému shlukování a ucpávání kritických míst v potrubním vedení.
Instalace drtiče nevyžaduje zpravidla žádné speciální úpravy existující čerpací stanice, jeho provoz je bezobslužný a provádění údržby
na stroji je velmi snadné. Na drtiči je nutné provádět pravidelnou
preventivní kontrolu a výměnu provozních kapalin.
Výhodou tohoto řešení je také zachování potřebného organického
substrátu pro biologické odstraňování dusíku a snížení množství
biologicky rozložitelného organického materiálu ve shrabcích na
čistírně odpadních vod.

XXXIII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře
Iva Kupecká

Sdružení vodohospodářů České republiky,
z.s. oblast Kutná Hora se sídlem Vítězná 425,
284 03 Kutná Hora, IČO 44702167, si Vás
dovoluje pozvat na XXXIII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře.
Konference proběhne v hotelu U Kata ve
dnech 22. a 23. 5. 2018. Přednášející jsou
odborníci z ministerstev, státních úřadů
a státních podniků, odborníci ze soukromých
firem, právníci. Pokud budete mít nějaký dotaz, můžete ho zaslat předem. Bude předán
příslušnému lektorovi předem k vyjádření
stanoviska.
Ubytování po přihlášení na požádání zajistíme, cena ubytování není součástí vložného.
Doprovodnými akcemi jsou jako každý rok
varhanní koncert v gotickém chrámu Sv. Barbory a podvečerní komentovaná procházka
Kutnou Horou. Po procházce bude následovat
společenský večer. Aktualizovaný program
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konference najdete od dubna na webu našeho
sdružení www.vodakh.cz, přihlášky na akci
jsou zde již k dispozici.
Zájem o naše konference nás zavazuje, abychom pokračovali i nadále. Počet účastníků
konference se za poslední léta ustálil na čísle
kolem 100. Zvyšovat ho již nelze, protože je
to maximální kapacita přednáškového sálu
a ubytovacích možností hotelu U Kata v Kutné

Ing. Jan Stejskal
info@vogelsang-czech.cz
www.vogelsang-czech.cz
Hoře, kde konference probíhá. Bohužel větší
sál na odpovídající úrovni včetně ubytovacích
možností v Kutné Hoře není, a tak poslední
roky musíme zájemce odmítat již 14 dní před
zahájením akce.
Podrobné informace ohledně organizačních záležitostí Vám sdělí paní Marie Vytlačilová, organizační garant konference, tel.
733 706 487, e-mail: vytlacilova.m@email.cz.
Cílem konference bude, ostatně jako každoročně, setkání a výměna zkušeností mezi pracovníky z celé České republiky, kteří pracují
na úseku vodního hospodářství a působí ve
státních orgánech a organizacích či v soukromých organizacích.
Předmětem zájmu jsou v poslední době především výklady zákonů a jejich uplatňování
v praxi nejen na úseku vodního hospodářství,
ale na celém úseku životního prostředí a hlavně náměty na řešení palčivých otázek. V letošním roce to je např. otázka novely stavebního
zákona, připravované vyhlášky navazující na
vodní zákon či problematika z jiného úseku
životního prostředí, která nějakým způsobem
ovlivňuje ať už spodní či povrchové vody.
Na setkání přijíždějí účastníci opravdu
z celé republiky. Největší procento účastníků
zaujali pracovníci státní správy na úseku životního prostředí, pracovníci vodoprávních
úřadů. Celková loňská účast včetně pořadatelů
byla 146 účastníků, z toho bylo 10 lektorů,
6 organizátorů a 22 hostů, pracovníci zdejšího
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odboru životního prostředí jako hosté měli
vstup zdarma, mohli využít jakékoli přednášky či jiného programu dle svých možností
a zájmů. Hosté však již sedí vzadu v sále na
skládacích židlích.
První „Setkání“ vodohospodářů se odehrálo
již 27. listopadu 1986, tehdy jako samovzdělávací akce na téma Režimy hospodaření v PHO
vodních zdrojů pro podnikové vodohospodáře
zemědělských podniků okresu Kutná Hora.
Už tehdy sem byli přizváni i někteří vodohospodáři ze Středočeského kraje. Od II. do
V. Setkání se akce konaly v obci Bílé Podolí.
Organizačně akci zařídil podnikový vodohospodář bývalého JZD Žehušice Ing. Josef Hájek.
Tehdejší úspěšnost setkání přiměla dnes
již nestora pana Jana Lázňovského, aby se zúčastnil přípravy dalších a dalších úspěšných
ročníků, a to až do roku 2013, kdy odešel na
vrcholu slávy do vodohospodářsko-pořadatelského důchodu. V době totality velmi pomohl
při přípravě akcí tehdejší ředitel Okresní
zemědělské správy, předseda místní pobočky
ČSVTS MVDr. Šimon, který nebránil zveřejňování režimem utajovaného ničení životního
prostředí, dále zaštítil akce a tím pomohl
i významný novinář – redaktor Mladého světa,
spisovatel a hlavně zakladatel hnutí Brontosaurus Ing. Josef Velek, laureát Evropské ceny
prof. Vaníček, doc. B. Moldán, CSc., a další
význačné osoby známé i mimo republiku. Byli
určitou zárukou, že vynášení tehdy „tajných
údajů“ o skutečném stavu životního prostředí
a dopadů na zdraví a život lidí a celé přírody
nebylo omezeno.
Prostředí v podhůří Železných hor vždy nadchlo mnoho účastníků. Ovšem velmi náročná byla doprava účastníků do obce, zejména
uvědomíme-li si, že sem byla možná doprava
pouze autem či autobusem z nejbližšího města
Čáslavi, a tím i od železnice. Obec se nachází
ve vzdálenosti 10 km od Čáslavi. Proto VI.
Setkání bylo pořádáno již v Kutné Hoře,
a jeho oblíbenost snad i tím stále narůstala.
Dopravní dostupnost nejen pro posluchače,
ale i pro lektory je ideální, významnou roli
zde hraje i zdejší genius loci. Tedy i propagace
města Kutné Hory, zařazeného mezi skvosty
UNESCO, je naší akcí nezpochybnitelná.
Setkání má několik tradičních částí. Přednášky, dříve diskusní kluby, výstavu a vystoupení firem, společenský večer, od X. setkání
koncert v chrámu svaté Barbory a od XXX.
Setkání komentované prohlídky večerní
Kutné Hory. Zlatým hřebem bývaly tradiční
diskusní kluby, kterých se zúčastnilo mnoho
předních odborníků a představitelů resortů.
Bylo potěšitelné, že následně mnoho podnětů bylo zařazeno do právních a technických
norem. Dnes již takové diskusní kluby nejsou,
vzhledem ke stávající legislativě. Pojem vodohospodář se ani po letech snažení některých
členů Sdružení nepodařilo do vodního zákona
zařadit, přestože naše oblast zaslala podnět jak
na ministerstvo zemědělství, tak i na životní
prostředí. Diskuse se dnes spíše zaměřují
na téma, jak aplikovat zákonné předpisy do
praxe.
Na naše setkání jezdila a i teď jezdí řada
lektorů, a to někteří již několik let, ráda. Mají
zde zpětnou vazbu s účastníky setkání, jsou to
lektoři, kteří mají vliv na formování zákonů,
kteří dokáží vysvětlit aplikaci zákonů v praxi,
důvody různých znění apod. Nelze vyjmenovat za 32 let všechny, ale namátkou mohu
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některé připomenout z posledních několika
let. Jsou to např. Mgr. Jaroslava Nietscheová,
Ing. Magda Horská, CSc., JUDr. Ing. Emil Rudolf, prof. Ing. Jan Šálek, CSc., RNDr. Pavel
Punčochář, CSc., Ing. Václav Vučka, CSc., prof.
Ing. Zdeněk Kos, DrSc., Ing. Marcela Pavlová,
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., a další a další.
Lektorem z praxe, který má vždy zajímavé
přednášky, na které nikdo nechodí pozdě, je
Ing. Karel Plotěný z ASIO, spol. s r.o. Brno.
Na setkání jezdí řada firem, které zde
propagují svoje výrobky a případně je i zde
vystavují. Bohužel jejich účast je stále nižší.
Příčinou je to, že firmy k své propagaci stále
více využívají internet. Z firem bych se zmínila pouze o jedné, abych ty ostatní, které nezmíním, neurazila, a to o našem kolektivním
členu firmě ASIO, spol. s r.o. Firma ASIO,
spol. s r.o., připravuje pro všechny přítomné
na konferenci druhý den ráno přesně v 9.00
hodin jako vždy milé překvapení. Kdo nepřišel
přesně do 9 hodin, již neměl štěstí se tohoto
ranního překvapení zúčastnit. Právě díky ní
je zahájení vždy na minutu přesně a nikdo
nechybí.
Pro účastníky setkání je uspořádán, jako
každý rok, koncert v chrámu Svaté Barbory
v Kutné Hoře. Zajistit koncert v chrámu
je hodně náročné, a tak konečný výsledek
nás moc těší. Koncertu se mohli zúčastnit
případně i rodinní příslušníci posluchačů,
mimo tyto osoby se akce zúčastňují ještě další
návštěvníci Kutné Hory. Po ukončení koncertu
se konají zdařilé a milé prohlídky večerní Kutné Hory, např. s názvem Hříšná Kutná Hora.
Večerní program je ukončen společenským
večerem přímo v hotelu U Kata.

Aby si mohli účastnící setkání udělat poznámky z přednášek, změnili jsme původní
oficiální sborníky na sešitový „pracovní materiál“, který obsahuje buď prezentace jednotlivých přednášejících, nebo jejich výtah přednášek tak, jak nám byly lektory poskytnuty.
Součástí druhého dne odpoledne jsou
populární exkurze. Za těch mnoho let jsme
navštívili vodárenské provozy od Želivky
po Vrchlici, ČOV (městské i podnikové),
různé zajímavosti v Kutné Hoře a okolí až po
bílé jeleny v Žehušicích. Letošní exkurze je
naplánována na čistírnu důlních vod Kutná
Hora-Kaňk.
Na setkáních se úspěšně podílelo již 10 organizačních garantů a veliký počet pomocníků
při průběhu akcí. Pořádání je odkázáno na
ochotu pořadatelů obětovat věci velké množství času. Musím konstatovat, že v současné
době připravit setkání nedá tolik práce, jako
tomu bylo v dobách bez počítačů, kdy se vše
zaznamenávalo písemně, a největší vymožeností byl pevný telefon. Touto cestu bych
chtěla všem pořadatelům poděkovat.
Věříme, že tato dlouholetá akce není jenom
odborným přínosem, ale že se stala setkáním
lidí se stejnými zájmy a stejným zaměřením.
Slouží k výměně informací o „pracovních
postupech“ mezi úřady, stává se přátelským
setkáním jednotlivých lidí z různých krajů
naší republiky. Utváří se zde nová nejen „pracovní“ přátelství a to nás velmi těší.
Mgr. Iva Kupecká
ivakuhora@gmail.com
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LATRAS

Technické údaje

Tento průkopnický systém pro vykreslení přípojek pořizuje automaticky měřící a grafickou dokumentaci všech přípojek a používá se
společně s kamerou KS 60 DB.
Řídící elektronika systému zachycuje směr pohybu snímací hlavy
systému LATRAS. Tyto souřadnice xyz jsou průběžně registrovány
souběžně s inspekcí a umožňují zdokumentovat přípojky bez významnější dodatečné práce pro obsluhu. Díky těmto novým a důležitým
informacím o potrubním systému se kvalita kontroly výrazně zlepšuje.
Systémy, které používají v současné době naši řadu M a kameru KS
60 DB, mohou být rozšířeny o LATRAS.

• Umístění snímače LATRAS za kameru KS 60 DB
• Pohyb vpřed pomocí tlaku vody z tryskového systému, který zajišťuje funkci tlačení i proplachování
• Určení směru a úhlů náklonu
• Měření vzdálenosti inkrementálním snímačem s chybou přesnosti
menší než 0,5 %
• Online vykreslení potrubního systému pomocí modulu PicoMaps
a souřadnic xyz
• Zaznamenávání rozměrů pro pohyb vpřed i vzad
• Rekalibrace výsledků měření na základě koncových bodů
• Rozšiřitelný o polohovací sondu s přenosovou frekvencí 512 Hz
• Ovládání prostřednictvím satelitního systému Rausch

Satelitní systém RAUSCH

Snímací hlava LATRAS s tryskovým systémem

Automatizovaná vizualizace dat ze systému LATRAS

Inovativní systém LATRAS poskytne zákazníkovi kromě běžného
vnitřního monitoringu stávající přípojky, rovněž její přesnou polohu,
která je na základě získaných souřadnic zaznamenána v informačním systému. Zákazník tak získá kompletní grafickou dokumentaci
včetně video-záznamu průběhu předmětné přípojky. Vzhledem
k současné digitalizaci veškerých dat, zvýšeným nárokům Evropské
unie v rámci oboru stavebnictví, bude systém LATRAS v budoucnu
běžnou záležitostí.
Petr Křivánek
obchodně-technický manažer
DISA s.r.o.
krivanek@disa.cz

Naváděcí systém LATRAS pro polohování a manévrování kamery
do přípojek
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doc. Ing. Radim Vácha,
Ph.D., ředitel VÚMOP, v.v.i.

Stránský: Ve VÚMOP pracujete dlouhá léta.
Nedávno jste se stal i jeho ředitelem. V oboru
tedy nejste neznámou figurou. Přesto – mohl
byste se čtenářům představit?
Vácha: V našem ústavu pracuji již od roku
1990, patřím tedy k pamětníkům. Tehdy se
ústav jmenoval Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd. Začínal jsem v Oddělení hygieny půdy Ing. Elišky Podlešákové, CSc.,
kde v té době působil i RNDr. Jan Němeček,
DrSc., který následně odešel na ČZU v Praze,
kde se stal profesorem, nicméně s námi stále
úzce spolupracoval. Toho si dodnes považuji.
Profesně se tedy zabývám otázkami ochrany
půdy, zejména ve vztahu k její kontaminaci.
V ústavu jsem se stal postupně vedoucím
oddělení, náměstkem pro výzkum a vývoj
a ředitelem. Externě spolupracuji i s Českou
zemědělskou univerzitou, kde od roku 2006
vyučuji v rámci předmětu „Úprava degradovaných půd“.
Stránský: Jak hodnotíte dosavadní fungování ústavu? Jak ho chcete nadále směrovat?
Vácha: Myslím si, že ústav jsem převzal
po svém předchůdci, Ing. Jiřím Hladíkovi,
Ph.D., ve velmi dobré kondici. Důležité je, že
na vedoucích pozicích jsou mladší kolegové,
kteří o rozvoji svých oborů mají jasnou představu a zároveň se již v oborech velmi dobře
orientují. Mimochodem, průměrný věk všech
pracovníků našeho ústavu je pouhých 40 let.
Vyhovuje mi i současná struktura ústavu,
se čtyřmi výzkumnými odděleními, půdní
službou a Centrálními laboratořemi, které
musíme v současné době v určitém rozsahu
modernizovat. V dlouhodobější perspektivě
je pro náš ústav výhodu, že jsme se soustředili více na aplikovaný výzkum, směřující
do zemědělské praxe a legislativy. Paradoxně
pro nás bylo určitým přínosem, že jsme díky
nižšímu počtu publikačních výstupů (zejména
v tzv. impaktovaných vědeckých časopisech)
a tím pádem nižší institucionální podpoře
byli nuceni hledat zdroje i jinde. Musím však
konstatovat, že v posledních letech se nám
více daří i v oblasti ryze výzkumné, rostou
počty projektů výzkumu a nakonec i oněch
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publikačních výstupů, které osobně považuji
z pohledu získávání nových poznatků za
nenahraditelné. Ohledně témat výzkumu ve
všech našich oborech se neobávám, že by
nebylo co řešit. Současné problémy spojené
s nárůstem sucha, klimatickými extrémy,
udržitelností hospodaření na půdě, problémy
s vodou v půdě a krajině před nás opravdu
staví mnoho výzev.
Stránský: Slovo meliorace vychází z latinské
meliore – zlepšovat, ale samotné meliorace
nemají z minula dobrou pověst. Pamatuji,
jak na postgraduálu na přírodovědné fakultě
jeden z přednášejících o nich mluvil jako o pejoracích (ve smyslu zhoršování). Jak hodnotíte
minulost, současnost a budoucnost meliorací?
Vácha: Ano, s tím souhlasím. Dokonce jsme
jednu dobu zvažovali i změnu názvu našeho
ústavu, nakonec jsme k tomu nepřikročili,
zejména proto, že název už je dlouhodoběji
zavedený. Málokdo ví, že oblast meliorací se
začala rozvíjet především na území dnešní
Velké Británie, snad již v 18. století. Je to
skutečně komplexní obor, zaměřený na zlepšování půdních vlastností, zejména v oblasti
produkčních funkcí půdy. Většina veřejnosti
si ale meliorace spojuje s problematikou odvodňování z období socialistického plánování.
Pokud jsme už u tohoto tématu, za socialismu
se do odvodnění investovalo skutečně hodně, systémy byly vybudovány na ploše cca
1 150 000 ha. Na produkční schopnosti půdy
měla tato opatření ve většině případů skutečně
pozitivní dopad, tato opatření nelze paušálně
považovat za problematická. Jinou stránkou
věci je fakt, že vlastní realizace byla mnohdy
uspěchaná a jak se dnes ukazuje, často neprobíhala ani v souladu s plánem projektu. Nezřídka tak nelze v dnešní době tyto soustavy
dohledat, ani když je projektová dokumentace
k dispozici, což je však spíše výjimkou. Právě
chybějící či nepřesná dokumentace, ve spojení s věkem odvodňovacích soustav, který
je již na nebo za hranicí životnosti, přináší
zemědělcům nemalé problémy. Identifikace
a modernizace těchto soustav se bude muset
řešit, náklady jsou ovšem vysoké. Jen náklady
na jejich identifikaci na území ČR jsme v našem ústavu odhadli na cca 150 milionů korun,
což je pro zřizovatele částka příliš vysoká, byť
by byla rozvržena na několik roků. Postupuje
se tak po částech, u Státního pozemkového
úřadu se nyní ucházíme o projekt, kdy se
odvodňovací soustavy identifikují pomocí
dronů. Jedná se však o malé rozlohy, není to
projekt potenciálně vhodný pro celoplošný
monitoring. Této problematice se věnuje naše
pracoviště v Pardubicích, kde se zároveň řeší
i možnost regulace toku v drenážních soustavách pomocí regulačních prvků. Tím je
umožněno rychle odvádět vodu z pozemku
v případě přívalových srážek, nebo odtok
zcela omezit v suchém období. Kolega docent
Kulhavý má v této oblasti již několik patentů. Myslím si, že problematika identifikace
a revitalizace odvodňovacích systémů zabere
ještě mnoho let.
Stránský: Někdy mám dojem, že studovaní
odborníci často objevují v praxi objevené,
zapomíná se na zkušenosti našich předků,
zdravý selský rozum. Často si v té souvislosti
vzpomenu na jednoho zemědělce ze Strakonicka, s kterým jsem měl možnost se kdysi bavit.
Ve chvíli, kdy jsem ho poprvé viděl, byl jsem
poněkud rozpačitý: velké bříško, roztrhané

tričko, polorozpadlý slamák, gumáky od hnoje.
Když jsem mu však začal naslouchat, tak jsem
jednak věděl, že ví, o čem mluví a jednak, že
je s tou půdou srostlý. Sedlačilo tam několik
generací jeho předků a on vzpomínal, jak
v krajině byly různé vodokrajinářské prvky,
při kolektivizaci a zcelování zcela zničené…
Vácha: Zničené byly mnohdy nejen vodokrajinářské prvky, ale především onen
vztah k půdě jako základnímu výrobnímu
prostředku. Byl to uctivý vztah a spekulativní prodej půdy byl u těchto lidí prakticky
nemyslitelný. To se promítá do současnosti,
ovšem zdaleka to neplatí obecně. Potkal jsem
řadu zemědělců, kteří o svém hospodaření
skutečně přemýšlejí, a nad jejich znalostmi
člověk nejednou kroutí hlavou. Zemědělství
je disciplína velmi komplexní, de facto i studium na zemědělských univerzitách není
zdaleka jednoduché, pokud jsou pedagogové
dostatečně důrazní. A hospodařící zemědělec
musí řešit problémy od půdy, přes rostlinnou,
případně živočišnou výrobu, zemědělskou
techniku až po ekonomiku. A pochopitelně
řadu legislativních omezení, pokud se nechce
dostat do problémů. Jak obecně přibývá poznatků, je nutné, aby se „studovaní odborníci“
více specializovali. Nemyslím si, že by zrovna
objevovali v praxi objevené. Samozřejmě, základní poznatky jsou stále stejné po staletí, tj.
že do půdy patří organická hmota, ví asi každý,
ale jak řešit tento problém v současné době
útlumu živočišné výroby, třeba s využitím
alternativních zdrojů, už tak jednoduché není.
Nebo jak zajistit dostatek fosforu k hnojení
zemědělských půd, když přírodních zdrojů
celosvětově významně ubývá. V tom je úloha
specialistů, a pokud se řešení dostane do zemědělské praxe, lze to považovat za úspěch.
Stránský: Vzpomínal, i jak třeba vytvářeli
v době sucha přehrážky v potoce, voda vybřehovala a rozlévala se systémem rýh na louky
i pole. Docela by mě zajímalo, jestli by to bylo
nyní formálně právně možné?
Vácha: Tak jednoduchá situace v současné době není. Už jen kvůli tomu, že i voda
v korytech řek a potoků dnes někomu patří.
Neuvážené využívání vody by pak mohlo vést
k významným environmentálním problémům,
takových případů je v celosvětovém měřítku
hodně. Pokud chce dnes někdo využívat vodu
z toků k výše uvedeným účelům, musí mít
povolení k nakládání s vodami od příslušného
vodoprávního úřadu. Musí být zachovány
minimální průtoky ve vodních tocích. Na druhou stranu, je možné čerpat dotace z několika
titulů, například na hrazení bystřin, budování
rybníků, tedy opatření, která zadržují vodu
v krajině.
Stránský: Jakou roli očekáváte od závlah?
Vácha: Zrovna minulý týden u nás probíhala obhajoba periodické zprávy projektu,
zaměřeného na problematiku závlah. Je to po
dlouhé době první vlaštovka, protože problematika závlah byla po mnoho let ve značném
útlumu, řečeno diplomaticky. To má za následek mimo jiné i nedostatek odborníků na
tuto problematiku, platí to i o našem ústavu,
s odchodem kolegy Zavadila do důchodu se
závlahy prakticky přestaly řešit. V současné
době se ukazuje, že má smysl se o nich bavit.
Nedávno náš ústav ukončil funkční úkol
MZe zaměřený na využitelnost stávajících
zavlažovacích systémů. A celkem překvapivě,
šedesát procent z nich se dá využívat, ne vše
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bylo zcela zničeno a rozkradeno. Nutností
je však soustředit se na moderní závlahové
systémy, zejména přesnou kapkovou závlahu,
protože i množství vody k závlahám může být
limitujícím faktorem. Nicméně zájem zemědělců o závlahy není údajně nijak překotný,
dle sdělení kolegy RNDr. Pavla Punčocháře,
CSc., z MZe, který si určitý screening už dělal,
odrazuje mnohé zemědělce otázka dalších
nutných nákladů na výrobu, organizaci apod.
Osobně se domnívám, že pokud problémy
sucha budou narůstat a nepřijde malá doba
ledová, kterou předpovídají některé modely,
zabývající se údajně klesající sluneční aktivitou, budou závlahy nabývat na významu,
o tom není pochyb. Je jasné, že týkat se to
bude pouze vybraných plodin. Při té příležitosti si vzpomínám na nedávnou návštěvu
kolegů z Číny v našem ústavu, odborníků na
závlahy. Tam zavlažují údajně cca 60 % zemědělsky využívaných půd. Když jsme jim říkali,
že u nás jsou to cca 3,5 %, bylo to poměrně
úsměvné, zejména když si člověk uvědomí
rozlohu ČR a Číny….
Stránský: A jak hodnotíte možnosti využití
vyčištěných odpadních vod?
Vácha: Také na toto téma jsme v rámci
obhajoby projektu diskutovali. Osobně jsem
v této věci coby „kontaminátor“ opatrný.
Podobný názor zaznívá i z našich oficiálních
míst, MŽP i MZe. Mám na mysli především
odpadní komunální vody. Záleží totiž na tom,
o jaké odpadní vody se jedná. Pokud jsou to
například oplachové vody z čištění zemědělských plodin, odpadní vody z potravinářství,
neměl by to být problém, běžná je dnes třeba
i závlaha fugátem.
Je známo, že Izrael recykluje přes 85 %
odpadních vod, využívá je hodně v zemědělství. Upřímně řečeno, v jejich klimatických
podmínkách je to nutností, pokud má zemědělství prosperovat. Ale objevují se problémy
s tím spojené. Pokud jsou vody předčištěné
nedostatečně, hrozí zasolování půd. Pokud se
tento problém podaří eliminovat, tak přesto
žádná technologie v praxi nedokáže odstranit
kontaminující prvky a látky v dostatečném
rozsahu. Pokud ano, je taková technologie
neadekvátně nákladná. Znečištění se tak
snadno může dostat do potravního řetězce. Je
to problematika široká, dnes se poměrně in-
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tenzivně řeší například obsahy zbytků farmak
v odpadních vodách. Doposud se přesně neví,
jaký dopad na lidské zdraví to může v dlouhodobější perspektivě mít. Z minulosti jsou již
známy například tzv. estrogenní efekty některých perzistentních organických polutantů, ty
přímo souvisí s poklesem plodnosti u mužské
populace, rizika bych nepodceňoval. Záleží
rovněž na tom, jaké kultury či plodiny jsou
potenciálně k zavlažování vyčištěnou odpadní
vodou vhodné a které nikoliv. Každopádně je
zde značný prostor pro výzkum na tomto poli.
Stránský: Je navrhována výstavba nových
nádrží. Argumentuje se, že by měly mít hlavně
dvě funkce: Zadržet vodu pro zásobování obyvatelstva a snížit vliv povodní. Mnozí oponenti
tvrdí, že by to šlo zajistit levněji propojováním
soustav, využíváním podzemních vod, zadržováním vody v krajině, změnou hospodaření na
půdě. Jak vy na věc pohlížíte?
Vácha: Asi bych rozdělil funkce velkých
nádrží a dalších opatření, zejména podporu
infiltrace vody do půdy. Celkové zlepšení stavu
krajiny (které je více než žádoucí), vedoucí
k vyššímu potenciálu zadržení vody v krajině určitě omezí například dopady povodní
(zejména snížením povrchového odtoku), ale
jen v určitém rozsahu. Nejsem na tuto problematiku odborník, ale kloním se k názoru, že
tato opatření nemohou eliminovat povodňové
události, vznikající především jako následek
narůstajících srážkových extrémů. V tom je určitě úloha nádrží nezastupitelná, stejně jako jejich potenciál zásobování obyvatel vodou. Kde
a za jakých podmínek nové nádrže budovat, už
je jiná otázka. Často se oba přístupy prezentují
jako soupeření dvou názorových skupin, ale
domnívám se, že je třeba realizovat širokou
škálu opatření, nikoliv jen jedno nebo druhé.
Stránský: K těm vodokrajinářským, pěstebním opatřením bude politická vůle? Vždyť by to
znamenalo i změnu dotací, zásadní omezení
pěstování technických plodin, úplně nový přístup k půdě, která by neměla být výrobním prostředkem, ale měla by mít stále více nevýrobní
účely. To ztíží a prodraží zemědělskou produkci
(a tedy i potraviny, a tedy i konkurenceschopnost se zeměmi, které by takto nepostupovaly)
a i výstavbu… Obávám se, že to pro politiky
i podnikatele bude nepřijatelné…
Vácha: Dnes se už otevřeně hovoří o nutnosti některých změn hospodaření na půdě,
především odklonu od jednoduchých osevních postupů, založených na častém pěstování
řepky, kukuřice a obilovin. Nutně musí dojít
k jisté renesanci živočišné výroby, která přinese do osevních postupů potřebné změny,
pěstování víceletých pícnin a používání statkových hnojiv. Tyto názory již zaznívají např.
i z Agrární komory ČR. Bez těchto zásadních
kroků lze těžko prosazovat zlepšení infiltrační schopnosti půdy, omezení vodní i větrné
eroze atd. Agro-environmentální opatření, ke
kterým patří i ozelenění krajiny, by se měla
významně podporovat v nové verzi Společné
zemědělské politiky, od které se systém dotací
bude odvíjet, takže v tomto směru nejsem
úplně skeptický.
Stránský: Nejde jen o kvantitu vody, ale
i její kvalitu. Kde hledat příčiny eutrofizace,
nedobrého ekologického stavu vod? Jak tyto
příčiny minimalizovat?
Vácha: Určitě to souvisí právě i se systémy
hospodaření na půdě. Na druhé straně práce
našeho ústavu prokázaly, že obsah amoniakál-

ního i nitrátového dusíku a celkového fosforu
v proudících vodách je závislý především na
bodových zdrojích znečištění, jakými jsou
vypouštění odpadních vod to vodních toků,
splachy z rozlehlých zabetonovaných ploch
nebo komunikací, ale třeba i intenzivní pastva
dobytka atd. Řešení těchto problémů je tedy
vcelku zřejmé. Není třeba zdůrazňovat, že je
to otázka investic, ale i ochoty podnikatelů
a zemědělců, kterých se to týká, k nutným
změnám. Například zkušenosti našich kolegů
z jednání se zemědělci, hospodařícími v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů, jsou
poměrně komplikované, korektně řečeno…
Myslím si, že nejenom před námi je v tomto
směru hodně práce.
Stránský: Hodně se hovoří o pracovní skupině VODA–SUCHO. V čem vidíte její úspěchy
a co by se mělo zlepšit?
Vácha: V meziresortní komisi VODA – SUCHO se intenzivně angažoval exředitel Hladík.
Tato komise vznikla po dohodě s bývalým
ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou sloučením pracovní skupiny SUCHO
a pracovní skupiny VODA, která vznikla právě
při VÚMOP, v.v.i. Ministerstvo zemědělství
a Ministerstvo životního prostředí uzavřely
Memorandum o spolupráci. Výstup činnosti
komise „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku
vody“, schválený vládou ČR, jsem si poctivě
prostudoval, je tam 49 úkolů, jejichž splněním
byli pověřeni zástupci jednotlivých příslušných resortů. Řadu opatření bude nutné prosadit do legislativních norem a nakonec i praxe, v tom vidím potenciál pro další zlepšení
práce komise. Po odchodu kolegy Hladíka byl
za náš ústav do komise jmenován RNDr. Pavel
Novák, Ph.D., současný náměstek pro výzkum
a vývoj a bývalý vedoucí oddělení Hydrologie
a ochrany vod, který má k této problematice
blíže než třeba já. Při práci v komisi mu přeji
hodně úspěchů.
Ing. Václav Stránský
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Inovativní systém pro čerpací
kanalizační jímky
Společnost Gorman-Rupp spolu s designérem Yvesem
Givronem vyvinuli systém, který nazvali samočistící
jímka (SCS – self cleaning sump system). Jejich cílem
byla maximalizace samočistícího procesu, přímo
navrženého s použitím samonasávacích čerpadel
Gorman-Rupp.
Skládá se z nadzemní čerpací stanice se samonasávacími čerpadly Gorman-Rupp, řízené frekvenčními
měniči, krátkými sběrnými kolektorovými plastovými
trubkami HD (nahrazujícími konvenční betonové) a šachtami pro
údržbu (se skloněným dnem pro přímý vtok do SCS).
Výhod samočistící jímky SCS je hned několik. Odstraňuje překážky
tvořené ze zbytků hadrů a vláknitých materiálů, zamezuje tvorbě sedimentů v jímce, eliminuje ukládání tuků a mastnot v jímce, redukuje
celkovou spotřebu energie, odstraňuje zápach z jímky, minimalizuje
rizika zablokování čerpadla, čistí jímku bez zásahu lidského faktoru
a také snižuje provozní náklady údržby.
Jímka SCS udržuje tekutinu v pohybu co nejdéle. Provádí čerpání
na úrovni hladiny, čímž dosahuje nejlepších účinků a také zkracuje
časy mezi jednotlivými čerpáními. Je navržena k čištění pevných
látek při každém čerpacím cyklu. Čerpadlo se spouští maximálními
otáčkami, aby se zkrátilo nasátí a na regulační hladině se zpomaluje.
V této fázi je rychlost dostatečná pro přepravu pevných látek, bahna,
tuků, mastnot a vláknitého materiálu. Zvýšením nebo zpomalením
otáček čerpadla se udržuje tato úroveň po dobu 3 až 5 minut. Pokud
je přednastavená minimální rychlost schopna snížit hladinu nebo
pokud byla dosažena přednastavená časová mez regulace, čerpadlo
zrychlí zpět na maximální otáčky a odčerpá až na vypínací hladinu
pro vyprázdnění jímky. Tento krok je určen k efektivnímu samočistění,
aby se odstranilo co nejvíce kalu, tuků a vláknitého materiálu. Je-li
doba mezi dalším cyklem čerpání delší než požadovaná, čerpadlo se
rozběhne dříve, než hladina dosáhne zapínací úrovně, čímž nedochází
k usazování tuhých látek. Tento režim provozu je navržen proto, aby
udržoval pevné látky v pohybu a minimalizoval tvorbu usazenin.
Tímto se minimalizuje riziko zablokování potrubí. Vylučuje se tak
potřeba ručního čištění, jako např. odčerpání fekálním vozidlem.
Také vzhledem k tomu, že vstup sacího potrubí pro čerpadla je
v nejvzdálenějším bodě od vtokové linky, je pravděpodobnost nasátí
vzduchu minimalizována. Tím, že systém odčerpává tuky, mastnoty
a plovoucí částice, eliminuje také pachy a plyny vznikající těmito
usazenými látkami.
Vzhledem k tomu, že nejdelší část cyklu čerpadla je na regulační
hladině a průtok a výtlak jsou nižší, než je tomu u maximálního
průtoku, je účinnost nejvyšší během této nejdelší části cyklu. Tím
se snižuje celková spotřeba energie v čerpací stanici. Dále se snižují

nároky na čerpadlo, protože tuhé látky směřující k čerpadlu nemají
šanci se spojovat dohromady a jsou menší. Čerpadla si přesto musí
umět poradit i s čerpáním pevných částic.
Pro všechny samočisticí jímky SCS je nutno použít
nadzemní samonasávací čerpadla. Nejvhodnější je řada
Ultra V nebo Super T od společnosti Gorman‑Rupp.
Tato společnost je dodavatelem nejmodernější technologie již více než 50 let a nabízí nejvyspělejší čerpací zařízení s vysokou úrovní spolehlivosti, údržby, odolnosti
proti ucpání a samočistícími schopnostmi. Nadzemní
čerpací stanice jsou snadno přístupné, takže přístup
k ventilům, měřicím jednotkám, motorům a čerpadlům
je mnohem snazší, než u ponorných čerpadel.
Čerpadla Gorman-Rupp pro čerpání odpadních vod
mohou být vybavena novým systémem pro mělnění pevných látek
„Eradicator™“, který řeší nejnáročnější aplikace a je vybaven samočistící třecí deskou, která obsahuje zářezy a drážky, stejně jako patentovanou
konstrukci vtoku, která pomáhá rozrušit vláknité materiály a napomáhá
tak jejich průchodu přes čerpadlo, aniž by to mělo vliv na výkon nebo
přerušení provozu.
Systém Eradicator™ je dodáván také s menším a mnohem lehčím
kontrolním oknem, které usnadňuje obsluze kontrolovat vnitřek
čerpadla a odstranit nečistoty, natékající do čerpadla. Jedná se
o mnohem jednodušší (bezpečnější a nákladově efektivnější) způsob,
než otevření jímky, použití jeřábů a vytažení ponorných čerpadel.
Koncept SCS ve spojení s čerpací stanicí Gorman-Rupp může vyřešit
mnoho problémů, s nimiž se setkávají konstruktéři a provozovatelé
přečerpávacích stanic.

Jan Břečka
Manažer produktu
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Slovo úvodem
Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
předně prosím dovolte i takto v únoru, abych Vám všem popřál hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě v roce
2018. Tento úvodník píši z Jizerských hor, které jsou krásně zasněžené. Když vysvitne sluníčko, jsou to výhledy k nezaplacení.
V Praze, odkud jsme sem vyrazili, zatím sněhu moc nebylo, což vlastně oceňuji, byť čerstvě zasněžené město má bezpochyby
své kouzlo. To ovšem zpravidla velmi rychle mizí, protože sníh získává formu nevzhledné šedivé hmoty, která především
komplikuje dopravu. Tady na horách je to však nádherné a bílé a jak mám vřelý vztah k Alpám, jsem moc rád, že jsme letos
pro zimní dovolenou zvolili naše hory.
V tomto čísle Vám jako každým rokem v únoru přinášíme především plán akcí, které pro Vás na letošní rok chystáme.
Hlavními akcemi budou bezpochyby konference Rybníky 2018 a Rekreace a ochrana přírody, v plánu jsou však i další, menší
akce, které si určitě najdou své zájemce. Dále Vám přinášíme informaci o pozemkových úpravách proběhlých v části území
obce Choťovice (okr. Kolín) od Ing. Zdeňka Jahna, CSc., ze Státního pozemkového úřadu. Tento příspěvek prezentuje společná zařízení realizovaná v rámci pozemkových úprav, která jsou jedním z nejdůležitějších prvků v rámci péče o naši krajinu.
Přednáška na toto téma zazněla na konferenci Krajinné inženýrství 2017, která se konala v říjnu na Ministerstvu zemědělství
České republiky.
Závěrem tohoto úvodníku bych Vám chtěl popřát ještě něco: z celého srdce Vám přeji, aby Vaše pocity z naší krajiny byly
alespoň tak příjemné, jako ty mé, ať už ji navštívíte v zimě nebo v jiném ročním období. Pravdou je, že problémů, se kterými
se v naší krajině můžeme setkat a které jí škodí, je stále dost. Snažím se však vždy vidět to pozitivní a s radostí konstatuji, že za
poslední dobu toho nebylo málo, a vítám, pokud jsou realizována opatření ke zlepšení. Doufám tedy, že to tak budete mít také.
(-vd-)

Komplexní řešení intenzivní zemědělské
krajiny po pozemkové úpravě
Komplexní pozemkové úpravy řeší ve většině případů dané
katastrální území uceleně a ve veřejném zájmu prostorově
a funkčně uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí, zabezpečuje se jejich přístupnost, vyrovnání hranic a vytvoření
podmínek pro racionální hospodaření. Současně se zvyšuje
prostupnost zemědělské krajiny a zajišťují se podmínky pro
zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Realizovaná
společná zařízení po pozemkových úpravách zlepšují kvalitu
životního prostředí, zvyšují ekologickou stabilitu krajiny
a ochranu zemědělského půdního fondu. Ve zpracovaném
území dochází k úpravám vodního režimu, zejména v oblasti
snižování nepříznivých účinků přívalových dešťů, povodní
a sucha, k řešení odtokových poměrů a vytváření retenčních
prostorů v krajině. Pro příklad jsem vybral realizovaná společná zařízení na části území obce Choťovice v okrese Kolín,
dříve okres Nymburk.
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území obce
Choťovice proběhla na rozloze 439 ha, celkový obvod pozemkové úpravy činil 474 ha. Před zahájením pozemkové úpravy bylo
v řešeném území 250 listů vlastnictví, po ukončení pozemkové
úpravy 235 listů vlastnictví. Před zahájením pozemkové úpravy
bylo v řešeném území 793 parcel, po ukončení pozemkové úpravy se jejich počet snížil v řešeném území na 426 parcel. Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy proběhlo v letech
2003 až 2007. Pozemková úprava byla nejdříve zahájena na části
území dle studie pozemkových úprav a byla hrazena z prostředků stavebníka dálnice D11 – Ředitelství silnic a dálnic
ČR (ŘSD). K dnešnímu dni byly dokončeny z prostředků ŘSD
cesty v celkové délce 6 196 m a výsadba zeleně v ploše 2,6 ha.
Cestní síť navazuje nejen na cesty vybudované v k. ú. Žehuň
(Pobočka SPÚ Nymburk), ale i na cestní síť vybudovanou v k. ú.
Končice (Pobočka SPÚ Kolín). V roce 2007 byly zahájeny práce
na zbývající části území o rozloze cca 442 ha, které byly hrazeny
z prostředků MZe a byly dokončeny v roce 2011. V současné
době se připravuje výstavba posledních polních cest.
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Pro ukázku jsem vybral konkrétně biocentrum BC 7 s vodní
nádrží IP 4, biokoridor BK 4 a polní cesty HC 3, HC 13, HC 14,
HC 22 a HC 24.
Leso-luční biocentrum s vodní plochou s navazujícím biokoridorem včetně polních cest je komplexním řešením intenzivně
využívané zemědělské krajiny. Všechna společná zařízení byla
vybudována Pobočkou SPÚ v Nymburce v rámci realizace
plánu společných zařízení po komplexní pozemkové úpravě
v k. ú. Choťovice v letech 2006–2011. Biocentrum BC 7 má rozlohu 1,4 ha, vlastní vodní nádrž o rozloze 1,3 ha a navazující
biokoridor BK4 (0,9 ha). Celková výměra je 3,6 ha, celková
délka vybraných nových polních cest je cca 5 km.
Vodní nádrž IP 4 je průtočná a je vybudována za účelem
zadržování vody v krajině na pozemku KN č. 793 na soutoku
Mirkovického potoka a melioračních kanálů. Hráz je zemní,
sypaná z místních materiálů podél stávající cesty v délce
108 m. Koruna hráze a část svahu je zpevněna ohumusováním a osetím, část svahu pod hladinou je opevněna pohozem
z makadamu. Část tělesa hráze nad úrovní sejmuté humózní
vrstvy je sypaná a hutněná, část tělesa hráze pod touto úrovní
vznikla vyhloubením nádrže, šířka koruny je 3 m. Vypouštěcí
objekt je situován v ose Mirovického potoka a byl navržen jako
bezpečnostní přeliv žlabového typu s předsunutým požerákem.
Konstrukce objektu je betonová s vyztužením sítí KARI. Odvádění vody z objektu je zajištěno propustkem DN1400, který byl
realizován v rámci rekonstrukce přilehlé cesty HC 3. Přístup
k požeráku je po dřevěné lávce se zábradlím, nosná konstrukce
lávky je z ocelových nosníků. Výstavba byla realizována v roce
2007, vodní plocha má výměru 1,3 ha, objem vody při stálé hladině je 11 tis. m3, maximální objem vody je 17 tis. m3. Plánované
náklady na výstavbu činily podle projektové dokumentace
3,5 mil. Kč, skutečné náklady pak nepřesáhly 3 mil. Kč (PPO).
Biocentrum BC 7 sousedí s vodní nádrží a je vybudováno na
pozemcích KN č. 792 a 794 v k. ú. Choťovice. Vysázeno je zde
101 stromů a 825 keřů. Projekt počítal s 40 % plochy stromů
a keřů a 60 % trvalých travních porostů. Výsadba s následnou
údržbou probíhala v letech 2009-2011.
Biokoridor BK 4 navazuje na biocentrum BC 7 a pokračuje
do sousedního katastrálního území obce Žehuň. Na výsadbu
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Obr. 1. Část plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území obce Choťovice

Obr. 2. Foto před výstavbou v roce 2007 – začátek zemních prací
na vodní nádrži a polní cesta HC 3

Obr. 3. Vodní nádrž IP 4 a polní cesty HC 3 a HC 14 v roce 2017

Obr. 4. Biocentrum BC 7 okolo vodní nádrže IP 4 v roce 2017

Obr. 5. Vodní nádrž IP 4, biocentrum BC 7, biokoridor BK 4
a polní cesta HC 3 a HC 13 v roce 2017
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Obr. č. 6. Vodní nádrž IP 4 v létě 2016

Obr. 7. Odpočívadlo pro cyklisty 2017

Obr. 8. Biokoridor BK 4 a cesta HC 3 a HC 13

Obr. 9 Liniová zeleň podél cesty HC 13 po výsadbě 2010 a po
zapěstování v roce 2017

Obr. 10. Informační tabule pro návštěvníky a místa k odpočinku
podél vybudovaných polních cest

Obr. 11. Ukázka řešení odtoku srážkových vod u polní cesty
HC 14

bylo použito celkem 115 stromů (habr, lípa, javor, bříza, olše, jeřáb, dub a topol) a 955 keřů (brslen, hloh, líska, svída, zimolez,
vrba a trnka). Celkové náklady na zeleň (BC 7 + BK 4) včetně
zapěstování činily 1,9 mil. Kč.
Polní cesty HC 13, HC 3, HC 14, HC 22 a HC 24. Zkvalitnění
života na vesnici zajišťují také nové polní cesty, které slouží
nejen zemědělcům pro zajištění hospodaření na polích, ale
také široké veřejnosti ke sportovnímu i kulturnímu využití.
Obec z finančních prostředku Krajského úřadu vybudovala
u vodní nádrže IP 4 a biocentra BC 7 odpočinkový přístřešek
s lavičkami pro cyklisty, bruslaře a pěší, s mapami cyklotras
a okolí. Nechybí zde na nástěnkách také základní informace

z historie obce Choťovice a popis místní flory a fauny. To vše je
doplněné ohništěm a dřevěnou sochou mořské víly. Polní cesty
jsou v asfaltocementovém provedení s kvalitním povrchem
a konstrukčně stavěné i na odvoz cukrové řepy, která se zde
hojně pěstuje. Pomocí drenáží a příkopů podél cest je řešen
povrchový odtok srážkové vody do vodní nádrže, liniová zeleň
chrání částečně okolní pozemky proti větrné erozi.
Polní cesty HC 13, HC 3 (746 m a 1152 m, celkem 1898 m) byly
zhotoveny firmou PSVS a.s. (Pražské silniční a vodohospodářské stavby) v roce 2008.
Konstrukce HC 13 (návaznost na cestu C1 Žehuň od hřbitova):
P 4,5/30 délka 746 m, vápněná pláň 0,35 m, štěrkodrť 200 mm;
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vibrovaný štěrk 170 mm, obalované kamenivo 50 mm; asfaltobeton 40 mm, podélná drenáž a doprovodná zeleň biokoridor
BK 4 (směr zelený most na D11).
Konstrukce HC 3 (návaznost na HC 13 a HC 15): P 5/30 délka
403 m – od zástavby Choťovic, P 4,5/30 délka 749 m (k nadjezdu
přes D11). Rekonstrukce přístupové cesty k D11, recyklace
původního štěrkového podkladu zafrézováním „Doropor“,
štěrkodrť 200 mm; obalované kamenivo hrubé 50 mm; asfaltobeton 40 mm.
Celkové náklady na výstavbu bez DPH byly 5 831 423 Kč.
Polní cesty HC 14, HC 22 a HC 24 (délka 2277 m jako P 4,5/30
+ 935 m jako P4/30 celkem 3212 m). Zhotovitel H-Intes v roce
2009: Konstrukce HC 14, HC 22 a HC 24 – vápnění pláně do
0,5 m, štěrkodrť 150 mm, ŠCM (štěrk vyplněný cementovou maltou) 110 mm, obalované kamenivo 50 mm, asfaltobeton 40 mm,

Odborné akce ČSKI plánované v roce
2018
I na rok 2018 jsme připravili řadu odborných akcí, které si,
jak doufáme, najdou své účastníky jak mezi členy ČSKI, tak
mezi širší odbornou veřejností. Plán pro letošní rok zahrnuje
jak tradiční osvědčené akce, tak události reflektující aktuality
v oborech spadajících do záběru naší společnosti.
Seminář Právo v praxi krajinného inženýra IV bude již
v době uzávěrky tohoto čísla minulostí, jelikož se uskuteční již
31. ledna. Místo je stejné jako v minulých letech – Mendelova
univerzita v Brně – a akci organizačně zajišťuje Ing. Fialová.
Další akcí, která bude v době, kdy se toto číslo dostane do rukou
čtenářů, pravděpodobně minulostí, je výroční členská schůze
naší společnosti, která se uskuteční ve čtvrtek 15. února v Praze
na půdě Fakulty stavební ČVUT.
Mezi konference pořádané naší společností s dlouholetou
tradicí patří Rekreace a ochrana přírody. V letošním roce se
koná 2. až 4. května ve Křtinách u Brna a organizačním garantem je i v tomto případě Ing. Fialová (e-mail: jitka.fialova@
mendelu.cz). Jedná se o již devátý ročník této konference,
v příštím roce se tak můžeme těšit na jubilejní desátý.
S ohledem na účast v minulých ročnících zajisté není důvod
k obavám, že by se tato zajímavá událost rušila pro nezájem.
V červnu, konkrétně 14. a 15. 6., se bude konat již čtvrtý ročník konference zaměřené na problematiku rybníků – Rybníky
2018. Minulé tři ročníky se těšily opravdu hojné účasti, přičemž
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podélná drenáž kombinovaná s příkopy a průlehy, návaznost
HC 14 na HC 3 u BC 7 s rybníkem; HC 22 na HC 5 a HC 24, HC 24
navazuje na cestu od Koreckého dvora HC 5 a na cestu HC 22
v k.ú. Končice navazuje na cestní síť vybudovanou v rámci
KoPÚ Končice Pobočkou Kolín.
Celkové náklady na výstavbu bez DPH činily 14 749 517 Kč.
Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Prahu
Pobočka Nymburk
Soudní 17
288 00 Nymburk
z.jahn@spucr.cz
v loňském roce bylo dokonce nezbytné uzavřít příjem přihlášek
s ohledem na vyčerpání kapacity místnosti. V letošním roce
předběžně počítáme s tím, že bychom na druhý den opět zařadili exkurzi. V době, kdy se čtenářům dostane do ruky toto číslo,
by to již mělo být jisté, podrobnosti budou spolu s předběžným
programem zveřejněny prostřednictvím webových stránek naší
společnosti (www.cski-cr.cz) a rozeslány v cirkulářích. Organizačně konferenci zajišťuje Ing. David (e-mail: vaclav.david@fsv.
cvut.cz) a Ing. Davidová (e-mail: tereza.davidova@fsv.cvut.cz).
Další akce na rok 2018 spadají do kategorie předběžně
plánovaných. V první řadě se jedná o seminář Stavby pro plnění funkce lesa, který by měl být organizován ve spolupráci
s ČKAIT a uskutečnit by se měl v říjnu tohoto roku. Seminář
by měl být dvoudenní a měl by zahrnovat i odbornou exkurzi.
Organizačním garantem je v tomto případě Ing. Vokurka (e-mail: av@avproenvi.cz). Na druhou polovinu roku je dále
naplánováno školení Přírodě blízká protipovodňová opatření.
V současné době probíhají jednání o organizaci tohoto školení
s ČKAIT a SFŽP. Organizačně bude akci zajišťovat i v tomto
případě Ing. Vokurka. V jednání je též realizace legislativního
semináře v Praze, který by se měl uskutečnit v dubnu pod organizačním zajištěním Ing. Vokurky, Ing. Čaška a Ing. Křováka.
Jak je patrné z výše uvedeného přehledu, je plán akci na
letošní rok opravdu bohatý. Doufáme, že nám i v letošním roce
zachováte přízeň, a těšíme se na setkání.
(-vd-)
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Únor – březen. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická
řešení a voda. Semináře. Brno a další místa. Info: www.asio.cz/cz/
jste-v-obraze
1. 3. Vodovodní přípojky. Kurz celoživotního vzdělávání. Fakulta
stavební, Vysoké učení technické v Brně. Info: www. water.fce.
vutbr.cz
8. 3. Odpadní voda a energie. Odborný seminář. Konferenční
centrum Sázava, Praha. Info: www.czwa.cz
8. 3. Základní výpočty v dopravě vody. Základní kurz z oblasti
zásobování pitnou vodou. Fakulta stavební VUT v Brně.
Info: water.fce.vutbr.cz
28. 2. Praktický dopad GDPR do oboru vodovodů a kanalizací.
Seminář. ČVTVHS, Novotného lávka, Praha. Info: www.sovak.cz
15.–16. 3. VODA ZLÍN. Konference. Kongresový sál Hotelu
Moskva ve Zlíně. Info: www.smv.cz
21. 3. Vyhodnocení stavu povrchových vod za tříletí 2013–2015.
Seminář. ČVTVHS, Novotného lávka, Praha. Info: www.sovak.cz
22.–23. 3. Úprava vody. Základní kurz z oblasti zásobování pitnou
vodou. Fakulta stavební VUT v Brně. Info: water.fce.vutbr.cz
4.–5. 4. Podzemní vody ve vodárenské praxi. Konference.
Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou. Info: www.studioaxis.cz
5. 4. Odželezování a odmanganování vody. Základní kurz
z oblasti zásobování pitnou vodou. Fakulta stavební VUT v Brně.
Info: water.fce.vutbr.cz
8.–12. 4. BIOMASA. Veletrh. Výstaviště Brno.
Info: www.bvv.cz/biomasa
10.–11. 4. Nové metody a postupy při provozování čistíren
odpadních vod. 23. ročník semináře. Moravská Třebová.
Info: Jana Novotná, 461 357 111, j.novotna@vhos.cz
12. 4. Vodárenská čerpadla a čerpací stanice. Vysoké učení
technické v Brně. Základní kurz z oblasti zásobování pitnou
vodou. Info: water.fce.vutbr.cz
19. 4. Vodojemy. Odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva
pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy. Fakulta stavební
VUT v Brně. Info: water.fce.vutbr.cz
14.–18. 5. IFAT. Mezinárodní odborný veletrh pro vodu, odpadní
vodu, odpady a recyklaci. Mnichov - Nové výstaviště. Info: www.
expocs.cz
23.–24. 5. Hydrochémia. XLIII. ročník konference s mezinárodní
účastí. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava. Info:
www.huvh.sk
28.–31. 5. Pitná voda. Konference. Tábor. Info: www.wet-team.cz
12.–14. 6. AQUA 2018. 22. ročník medzinárodnej výstavy vodného
hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia,
odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí. Výstavisko Expo
Center Trenčín. Info: www.expocenter.sk

!!!VÝZVA!!!
Pořádáte-li či víte-li o vodohospodářských akcích
v roce 2018, pošlete nám o nich informace. Rádi je
zdarma otiskneme.

Časy se mění… ale není nutné se vždy
měnit s nimi
Mám jednoho známého z oboru, Holanďana. Je to už starý ctihodný
pán. Asi 75 let. Dr. Maarten Gast, emeritní ředitel amsterdamských
vodáren. Celý život pracoval ve vodárenství, angažoval se v mnoha
různých komisích a asociacích. Je radost s ním hovořit a diskutovat
– jednak toho hodně ví a pamatuje, jednak už má životní nadhled,
takže se dokáže povznést nad některé běžné problémy, a navíc je přesvědčený životní optimista. Setkávám se s ním v jednom přátelském
kruhu, jednou až dvakrát do roka.
Když jsme se potkali před více než deseti lety poprvé a on se dozvěděl, odkud jsem, vzpomínal nadšeně na profesora Sládečka. Maarten
byl v polovině 60. let krátce v praxi, zabýval se čištěním odpadních
vod, a protože tehdy v Nizozemí neexistovala žádná klasifikace čistoty
povrchových vod, dostal v rámci jakési komise za úkol takovou klasifikaci vytvořit. Porozhlédl se tehdy po odborné literatuře. Zjistil, že
existují dva návrhy na klasifikaci – jeden od profesora Sládečka, druhý
od nějakého jiného zahraničního hydrobiologa, jehož jméno jsem už
zapomněl. Po velkých diskusích se nakonec v Holandsku rozhodli, že
z obou návrhů si vezmou něco a udělají si vlastní systém klasifikace,
ale Maarten byl prý stejně přesvědčen, že Sládečkův systém je lepší.
Když jsme se potkali zatím naposledy, v polovině letošního ledna,
s překvapením jsem zjistil, že jeho optimismus je o třídu slabší. Mohlo
za to nějaké rodinné neštěstí, ale také jeho nově prožitá „profesní“
zkušenost, se kterou se s námi podělil.
Celý život odpovídal laikům na otázku, jak je možné, že mají
v Nizozemí tak dobrou pitnou vodu, když jejich zdroje surové vody
jsou tak mizerné (dolní toky velkých znečištěných řek). Trpělivě,
opakovaně vysvětloval, jak to dělají. Vodu z řeky nejprve „nahrubo“
upraví koagulací a filtrací. Takto upravenou vodu na vhodném místě
vsakují do země, kde ji nechají asi 2 měsíce „pasážovat“ podložím přes
různé přirozené zemní a pískové vrstvy. Činností bakterií a dalšími
fyzikálně-chemickými samočisticími procesy se kvalita vody začne
blížit kvalitě neznečištěné podzemní vody. Následně ji ve vzdálenosti
mnoha kilometrů od místa vsaků vyčerpají a na úpravně doupraví
provzdušněním a pískovou filtrací (kvůli železu). Dále přes granulované aktivní uhlí, někde podle potřeby změkčí pomocí technologie
„pellet softening“ (kterou se odstraní jen část vápníku, ale ponechá se
ve vodě hořčík) a nakonec vodu dezinfikují UV zářením. Chlor či jiný
chemický oxidant skoro nikde (ve více 95 % distribučních sítí) vůbec
nepoužívají, takže voda je i po chuťové stránce pro spotřebitele velmi
atraktivní. Maarten, člověk otevřený novým poznatkům a přístupům,
si jako ředitel amsterdamských vodáren nechával kvalitu vody kontrolovat nejen pomocí předepsaných mikrobiologických a chemických
ukazatelů, ale navíc zadával i různé biotesty a další nadstandardní
metody. Např. nechal vodu zkoumat metodou kapkového obrazu –

a tak si ověřil, že dodávaná voda, za níž měl odpovědnost, má stejnou
pohyblivost („živost“) jako neznečištěná podzemní voda.
Lidé, když si vyslechli takový výklad, byli téměř bez výjimek spokojeni, vděčni a uvěřili, že skutečně pijí kvalitní pitnou vodu. Bylo to
podle Maartena proto, že byli ochotni naslouchat jeho argumentům
a přemýšlet o nich (aspoň selským rozumem).
V posledních letech ale má zkušenost jinou. Jeho vysvětlením věří
prý čím dál méně lidí. Naopak čím dál víc lidí mu otevřeně říká, že
mu nevěří, že vodě z kohoutku nedůvěřuje, protože přece není možné
udělat ze špatné vody dobrou. Vždyť na internetu přece psali to a to
a tamta reklama tvrdila, že…
Maarten si pochopitelně klade otázku, proč to tak je? Došel k závěru, že důvodem je fakt, že nyní mezi lidmi nad rozumem převládají
emoce! Proto různé „fake news“ mají větší vážnost než logické argumenty. Situaci bere skoro jako své profesní selhání a cítí se bezmocný.
Nejedná se samozřejmě o holandské specifikum, podobné zkušenosti
máme i u nás (čerstvě například z jedné politické oblasti). Lze se tomu
jevu vůbec nějak postavit, nebo nám nezbývá než cítit bezmoc? Jo,
to je tedy velká výzva.
František Kožíšek
P. S. Citace z IT slovníku: Fake News = Druh žluté žurnalistiky založený na úmyslné dezinformaci nebo falešných zprávách šířících se
prostřednictvím tradičního tisku, ve vysílání sdělovacích prostředků
nebo prostřednictvím internetu na bázi sociálních médií. Fake news
jsou psány a publikovány s úmyslem zmást čtenáře za účelem získání
finančních či politických výhod, často na základě senzacechtivých,
zveličených nebo zjevně nepravdivých titulků, které upoutají pozornost.
(Zdroj: https://it-slovnik.cz/pojem/fake-news/?utm_source=cp&utm_medium=link&utm_campaign=cp.)

