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Prohlášení vlády
Četli jste programové prohlášení vlády? Já ano. V oblasti životního
prostředí a zemědělství jsou tam hezké cíle i z hlediska vodohospodářského. Ale! Našel jsem tam ochranu zemědělského půdního fondu
z hlediska kvantity. Tak jsem si vzpomněl, jak před nedávnem pan
ministr Brabec vysvětloval, že je veřejným zájmem vyjmout nejkvalitnější půdu na Olomoucku a postavit tam průmyslové areály. V čem
spočívá v tomto případě veřejný zájem, mi uniká. Obzvlášť když
v těch zónách asi budou montovny. Uměl bych ten zábor pochopit,
pokud by tam mělo stát nějaké to české Silicon Valley, ale takhle tedy
ne! V prohlášení jsem vůbec nenašel zmínku o ochraně zemědělské
půdy z hlediska kvality. To by nutně znamenalo nejen zásadní regulaci používání chemie, ale hlavně eliminaci některých plodin pro
technické využití, rozuměj prohnání bioplynkami a na to navázané
pro společnost sebevražedné dotace, pro příjemce pohádkové zisky
z veřejných peněz. Kdo by se ale na ně odvážil sáhnout, že ano? To
by se agrobaronům tedy vůbec, ale vůbec nelíbilo! Jeden z největších
agrobaronů je předseda vlády a ten si to uhlídá.
Také se v prohlášení konstatuje, že vláda bude bojovat za „srovnatelnou úroveň dotací napříč EU pro zemědělce a potravináře bez
umělého krácení finanční podpory skutečným producentům na
základě jejich velikosti…“ Já v tom, aby velikost dotací byla nepřímo
úměrná ploše, nic umělého nevidím. Naopak jeví se mi to přirozené,
jelikož cílem dotací by neměla být podpora produkce, ale podpora
malých proti velkým, a hlavně podpora mimoprodukčních funkcí
zemědělství. Ty jsou zase nepřímo úměrné velikosti jednotlivých
ploch (mnohahektarová pole asi moc velkou krajinotvornou, hydrolo-

gickou, environmentální funkci nemají). Ostatně, že podpora by měla
směrovat k těm menším, je obdobou podpory malého podnikání. Čeští
a vlastně i slovenští podnikavci jsou ale čímani, kteří si umí i s takovými omezeními poradit. Důkazem je Čapí hnízdo.
Co se týče vody, tak se v prohlášení deklaruje, že „Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího
veřejného zájmu.“ Docílit toho by se mělo i „podporou vybudování
tisíců menších vodních nádrží v krajině.“ Jen by mělo být jasně řečeno,
že tyto nádrže by neměly být užívány k intenzivnímu chovu ryb, jinak
to přinese více škody než užitku. Ještě jeden postřeh: v prohlášení se
píše, že „… podpoříme rovněž inovativní způsoby likvidace odpadních vod…“ Mně vadí to slovo „likvidace“. Opravdu bychom neměli
odpadní vodu likvidovat, ale hledat způsoby jejího dalšího využití.
Nechám toho lamentování a posílám vám pohlednici z mého výletu
nad jižními Čechami. Ty rybníky mají tak krásná jména: Dobrá vůle,
Naděje, Víra, Skutek, Láska. Je vidět, že ta naše země je (ještě) líbezná.
Ing. Václav Stránský
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anorganických znečišťujících látek jako jsou železo, mangan, arzen, nikl,
rtuť a jiné, dále pro odstraňování kalnosti, zápachu, pachuti, volného chlóru
a jeho derivátů a trihalometanů. Selektivní filtrace ve formě jednoduché
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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Výskyt arzénu v pitných
vodách a metódy jeho
odstraňovania
Ronald Zakhar, Ján Derco, František Čacho

Abstrakt

Arzén (As) s atómovým číslom 33 (lokalizovaný v skupine VA) je
prirodzene sa vyskytujúci polokov v životnom prostredí, ale tiež je
doňho zavádzaný ľudskou činnosťou. Je to toxická a karcinogénna
látka s preukázateľne negatívnym vplyvom na ľudské zdravie, pričom expozičná dávka už nízkej koncentrácie môže byť pre človeka
smrteľná. Kontaminácia arzénu v pitných vodách ohrozuje viac
ako 150 miliónov ľudí na celom svete, preto je úprava takejto vody
nesporne dôležitá. Predkladaný článok sa sústreďuje na základnú
chémiu, toxicitu a distribúciu arzénu vo vodnom prostredí a na prehľad najbežnejšie používaných procesov a technológií odstraňovania
arzénu z pitných vôd.
Kľúčové slová
arzén – pitná voda – procesy a technológie úpravy vody – toxicita

1. Úvod
V súčasnosti sa preukázalo, že arzén je zodpovedný za mnohé závažné ochorenia ľudí, ktorí ho prijímajú z pitnej vody. Preto je jeho
odstraňovanie z pitných vôd považované za jednu z hlavných výziev
vedecko-výskumných a lokálnych inštitúcií. Za posledných dvadsať
rokov sa záujem o riešenie tohto problému výrazne zvýšil v dôsledku
nových zistení o účinkoch arzénu na ľudské zdravie, ktoré viedli
k implementácii prísnejších noriem týkajúcich sa kvality pitnej vody.
Vzhľadom na nedostatok účinného monitorovania je náročné posúdiť,
koľko ľudí je denne vystavených dlhodobému kontaktu s arzénom.
Na zabezpečenie trvalo udržateľnej a bezpečnej dodávky pitnej vody
do oblastí, ktorých zdroje vôd sú kontaminované arzénom, musia byť
splnené nasledujúce požiadavky: určenie primeraného zdroja vody;
vyvinutie účinného systému na úpravu takéhoto zdroja vody tak, aby
úroveň arzénu v pitnej vode dosahovala koncentračnú hodnotu podľa
WHO; prevádzkové náklady spojené s údržbou systému musia byť
dostupné obyvateľom kontaminovaných oblastí a v neposlednom rade
je nutné zabezpečiť dlhodobú bezproblémovú funkciu systému prostredníctvom účinného monitorovania a pravidelnej údržby [1, 2, 3].

ne 4 : 1. Obr. 1 opisuje vzťahy medzi oxidačno-redukčným potenciálom ORP, hodnotou pH a jednotlivou formou arzénu.
Z obrázka je zrejmé, že za oxických podmienok pri vysokej hodnote
pH dominuje HAsO42-, zatiaľ čo H3AsO4 a AsO42- prevažujú v extrémne
kyslých a v mierne alkalických podmienkach. H2AsO4- prevažuje pri
nízkych hodnotách pH (< 6,9). Za redukčných podmienok pri pH
nižšom ako 9,2 bude prevládať neutrálna kyselina trihydrogenarzenitá H3AsO3. V prírodných vodných tokoch sa tiež môžu vyskytovať
zlúčeniny arzénu organickej povahy, ako je kyselina monometylarzénitá (MMA (III)), kyselina monometylarzéničná (MMA (V)), kyselina
dimetylarzénitá (DMA III) ). Organicky viazaný arzén sa v prírodných
vodách vyskytuje v koncentráciách nižších ako 1 μg/l a tak nemá veľký
význam pri úprave pitnej vody [9, 10, 11, 12].

3. Toxicita arzénu a vplyv na ľudské zdravie
Z pomedzi toxických a škodlivých látok pre životné prostredie a ľudské zdravie má arzén vysokú prioritu, pretože bol identifikovaný ako
ľudský karcinogén (skupina 1) a môže spôsobiť chronické ochorenia.
Toxicita a karcinogenita arzénu závisí od jeho foriem a oxidačných
stavov [13].
Anorganické formy arzénu rozpustené v pitnej vode sú najvýznamnejšie formy prirodzenej expozície a sú toxickejšie ako organická
forma. Všeobecne sa uvádza, že forma As (III) je toxickejšia ako As (V).
Päťmocný arzén (arzeničnan) môže nahradiť úlohu a polohu fosfátu
v ľudskom tele v dôsledku svojej podobnej štruktúry a vlastností. Toxicita As (III) formy je takmer 70-krát vyššia ako organickej As formy
a 10-krát vyššia ako As (V) formy.
Mnohé štúdie dokazujú, že užívaním arzénu prostredníctvom
pitnej vody môže dôjsť k vnútorným malignitám vrátane rakoviny
obličiek, močového mechúra, pečene, pľúc a iných orgánov. Má tiež
nekarcinogénne účinky, ktoré zahŕňajú kardiovaskulárne, pľúcne,
imunologické, neurologické, reprodukčné a endokrinné (napríklad
diabetické) poruchy. Okrem toho sa preukázalo, že arzén má aj genotoxický vplyv. Účinky na zdravie spôsobené akútnou otravou arzénom
sa nazývajú arzenikóza, ktorá bola tiež zodpovedná za keratózu (kožné
zmeny) a hyperkeratózu (kožné lézie). Silné epidemiologické dôkazy
o karcinogenite a genotoxicite arzénu prinútili Svetovú zdravotnícku
organizáciu (WHO) v roku 1993 znížiť najvyššiu medznú hodnotu
koncentrácie arzénu v pitnej vode na 10 µg/l z pôvodného limitu 50
µg/l. Rovnako tak učinila v roku 2001 aj Agentúra na ochranu životného prostredia v USA (USEPA). Predpísaný maximálny povolený limit
koncentrácie arzénu v pitnej vode sa však v jednotlivých krajinách
líši (tab. 1) [14, 15, 16].

4. Procesy a technológie odstraňovania arzénu
z pitných vôd

2. Výskyt arzénu vo vodnom prostredí

V súčasnosti medzi najdostupnejšie procesy a technológie patria: chemické zrážanie (koagulácia a flokulácia), adsorpcia, iónová výmena,
membránová filtrácia, fytoremediácia a elektrokoagulácia.

Arzén vo vodnom prostredí sa mobilizuje prirodzenými poveternostnými vplyvmi, biologickou aktivitou, geochemickými reakciami,
sopečnými emisiami a antropogénnymi aktivitami, medzi ktoré patrí:
ťažobná činnosť, spaľovanie fosílnych palív, používanie pesticídov
na báze arzénu, herbicídov a vysúšadiel plodín a používanie prísad
arzénu v krmivách pre zvieratá [4, 5, 6].
Jedným z hlavných spôsobov transportu arzénu v životnom prostredí je voda. Arzénová kontaminácia povrchových a podzemných vôd
je celosvetový problém, čo dokazujú aj štúdie v mnohých krajinách
sveta, vrátane Talianska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Nového Zélandu, Bengálska, Chile, Taiwanu, Vietnamu, Bangladéša, Spojených
štátoch a Kanady [7,8].
Arzén sa prirodzene vo vode vyskytuje zvyčajne v dvoch rozpustných formách, a to ako As (III) (arzenitan) a As (V) (arzeničnan).
Distribúcia týchto foriem v prírodnej vode závisí hlavne od oxidačno-redukčného potenciálu ORP a pH vody. Za oxidačných podmienok prevládajúcou formou je päťmocný arzén (arzeničnan), ktorý je
prítomný v kyseline trihydrogenarzeničnej a v jej aniónových formách
(H3AsO4, H2AsO4-, HAsO42- a AsO43-). Naopak, trojmocný arzén je termodynamicky stabilný v anoxických podmienkach, t.j. v podzemných
vodách (H3AsO3, H2AsO3- a HAsO32- a AsO33-). Rovnako aj hodnota pH
určuje prevažujúcu formu prítomnú vo vode, a preto sa očakáva, že
bude dôležitým parametrom pri procesoch odstraňovania arzénu. Pri
typickej pH hodnote vody (5,0–8,0), prevládajúce druhy päťmocného
arzeničnanu sú H2AsO4- a HAsO42- a prevládajúci druh trojmocného
arzénu je H3AsO3. Pomer As (V) k As (III) v prírodnej vode je približ-

Obr. 1. ORP-pH diagram pre arzén pri 25 °C a celkovom tlaku 1 bar
s celkovou koncentráciou arzénu 10–5 mol/l [11]
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Tab. 1. Najvyššie medzné hodnoty (NMH) arzénu v jednotlivých
krajinách sveta
Krajina/spoločenstvo
WHO/USEPA/EÚ
Austrália
Francúzsko
India, Bangladéš, Vietnam, Mexiko
Malajzia

NMH, µg/l
10
7
15
50
10–50

Každá technológia sa vyznačuje svojimi výhodami a nevýhodami,
najmä pokiaľ ide o efektívnosť, investičné a prevádzkové náklady,
ktoré rozhodujú o danom procese úpravy vody. Ďalšími faktormi
ovplyvňujúcimi výber príslušného procesu sú: lokálne usmernenia
pre koncentráciu arzénu v pitnej vode; ekonomický vývoj v danej
krajine; požiadavky a obmedzenia na procesy a technológie použité
na úpravu vody. Preto sa v celosvetovom meradle využíva mnoho rôznych procesov a technológií. Všeobecným trendom vo vodárenskom
sektore je aj použitie čo najmenšieho množstva chémie a energie,
aby sa znížili prevádzkové náklady. Jednotlivé procesy a technológie
využívané pri odstraňovaní arzénu z pitnej vody sú v nasledujúcich
častiach stručne opísané.

4.1 Chemické zrážanie – koagulácia/flokulácia
V tomto procese sa anióny spájajú s katiónmi, čo vedie k zrážaniu.
Prídavok koagulantu, po ktorom nasleduje tvorba vločiek, je potenciálnym spôsobom odstránenia arzénu z podzemnej vody. Koagulanty
menia vlastnosti povrchového náboja tuhých látok, aby umožnili
aglomeráciu alebo spájanie častíc do flokulovanej zrazeniny. Konečné
produkty sú väčšie častice alebo vločky, ktoré sa usadzujú pod vplyvom gravitácie alebo filtrujú na pieskoch. Bežne používané chemikálie
sú soli hliníka, ako síran hlinitý [Al2(SO4)3.18H2O] a železité soli, ako
je chlorid železitý [FeCl3] alebo síran železitý [Fe2(SO4)3.7H2O]. Počas
tohto procese chemikálie transformujú rozpustený arzén na pevnú
(nerozpustnú) formu, ktorá sa neskôr vyzráža. Hlinitý alebo železitý
kal produkovaný v usadzovacej nádrži obsahuje arzén odstránený
z vody. Častice hliníka /železa / arzénu, ktoré nie sú odstránené prúdením vody cez usadzovaciu nádrž, sú následne zachytávané použitím
procesu filtrácie.
Rozpustený arzén môže byť tiež adsorbovaný na povrchu pevného
hydroxidu a môže sa spolu zrážať s inými zrážajúcimi sa druhmi. Arzén je odstránený vo forme železo-arzénovej alebo mangán-arzénovej
zrazeniny, ktorá môže byť filtrovaná a potom odstránená z filtračného
média počas jeho spätného prania [8, 13, 17, 18].
Chemické zrážanie sa vyznačuje pomerne nízkymi investičnými
nákladmi, jednoduchosťou prevádzky a dostupnosťou použitých
chemikálií. Na druhej strane jej nevýhodami je produkcia toxického
kalu a v mnohých prípadoch je potrebná predoxidácia, usadzovanie
a filtrácia.

4.2 Adsorpcia
Adsorpcia je proces, ktorý využíva tuhé sorpčné materiály na odstraňovanie látok z plynných alebo kvapalných roztokov. Proces adsorpcie
sa používa najčastejšie vďaka vysokej účinnosti odstraňovania, nenáročnej prevádzke, nízkym nákladom a nevznikaniu kalov. Sorpčné
správanie adsorbentu je silne závislé na chemickej forme adsorbátu.
Medzi bežne používané sorbenty pri úprave vody patrí aktívne uhlie,
aktivovaný oxid hlinitý, sorbenty na báze železa, zeolity atď. Mnoho
ďalších materiálov, ako sú syntetické a modifikované aktívne uhlie,
ílovité minerály, iné prírodné a syntetické oxidy, piesok a biomateriály, sú považované za potenciálne nízko nákladové adsorbenty na
odstraňovanie arzénu, ktoré je možne použiť bez nejakej zásadnej
modifikácie [1, 19].
Vo všeobecnosti platí, že odstraňovanie arzénu adsorpčnými procesmi závisí od pH vody a vyskytujúcej sa formy arzénu. Napr. pri pH
nižšom ako 7, odstraňovanie As (V) formy prebieha lepšie v porovnaní s As (III) formou. Kapacita a rýchlosť adsorpcie ďalej závisí od
prítomnosti iných iónov, ako sú fosforečnany, oxid kremičitý, alkalita
a vápenaté katióny, ktoré konkurujú adsorpčným miestam [20].
Adsorpcia priťahuje veľkú pozornosť vďaka nasledujúcim výhodám:
zvyčajne nepotrebuje objemovo veľké systémy a použitie ďalších
chemikálií, nevyžaduje si náročné procesné nastavenia, nevytvára
škodlivé vedľajšie produkty a môže byť nákladovo efektívnejšia. Ale
na druhej strane je nutné sorpčné materiály nahradiť po štyroch až
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piatich regeneráciách, nakoľko adsorpčné lôžko je stále viac a viac
nasýtené a vyčerpávané adsorbtívom, čím stráca svoju adsorpčnú
schopnosť. Z hľadiska kvalitatívnej stránky adsorpcia nie je samo monitorovacím procesom a v úprave vody s prienikom arzénu pokračuje
aj po vyčerpaní adsorpčného lôžka. Pravidelná výmena adsorpčného
materiálu je nevyhnutnou záležitosťou tohto procesu [19, 21].

4.3 Iónová výmena
Iónová výmena je fyzikálno-chemický proces, ktorým sa ión lokalizovaný na pevnej živicovej náplni vymieňa za ión z prúdiacej vody.
Tuhá živica je elastická trojrozmerná uhľovodíková sieť obsahujúca
veľký počet ionizovateľných skupín elektrostaticky viazaných na
živicu. Tieto skupiny sa vymieňajú za ióny s podobným nábojom
v roztoku, ktoré majú silnejšiu výmennú afinitu (selektivitu) pre
živicu. Na odstraňovanie arzénu sa zvyčajne používajú silno bázické
anión výmenné živice, na ktorých sú oxi-aniónové druhy As (V) (ako
je H2AsO4-, HAsO4- a AsO43-) účinne vymieňané za aniónovo nabitú
funkčnú skupinu živice. Takto je zabezpečená produkcia vody s nízkou koncentráciou As (V) [17].
As (V) forma sa môže ľahko odstrániť použitím silno bázickej anión
výmennej živice buď vo forme chloridu alebo hydroxidu. Do iónovýmenného zariadenia sa umiestni iónomeničová živica s chloridovými
aniónmi. Voda obsahujúca arzén prechádza vrstvou živice a chloridový anión sa vymieňa za anióny arzénu. Voda na výstupe z vrstvy
živice má nižší obsah arzénu, ale vyšší obsah chloridov ako voda
vstupujúca do zariadenia. Ak sú všetky alebo väčšina výmenných
miest nahradené iónmi arzénu, tak živica sa vyčerpá a regeneruje sa
soľou (chloridom sodným).
Účinnosť procesu iónovej výmeny pri odstraňovaní As (V) silne závisí od pH roztoku, koncentrácie konkurenčných iónov (predovšetkým
síranov a dusičnanov), typu živice a alkality. Výkon iónovýmenného
systému môže byť nepriaznivo ovplyvnený vysokými hladinami celkovo rozpustených tuhých látok. Vo všeobecnosti je iónová výmena
pre odstraňovanie As aplikovateľná len pre nízkomineralizované
a nízkosíranové zdroje vody. Proces iónovej výmeny má nevýhodu
pri uvoľňovaní škodlivých chemických činidiel používaných pri
regenerácii živice do životného prostredia [22, 23, 24].

4.4 Membránová filtrácia
Membrány sú zvyčajne syntetické materiály s miliardami pórov alebo mikroskopickými otvormi, ktoré pôsobia ako selektívna bariéra.
Štruktúra membrány umožňuje niektorým zložkám prechádzať, zatiaľ
čo iné sú zadržiavané. Pohyb molekúl naprieč membránou vyžaduje
hnaciu silu, ako je tlakový rozdiel medzi oboma stranami membrány.
Tento proces úpravy vody produkuje značne veľké zvyškové objemy
(koncentrát) a je nákladovejší v porovnaní s inými technológiami.
Filtračné spektrum membránovej filtrácie je rozdelené do štyroch
kategórií: mikrofiltrácia (MF), ultrafiltrácia (UF), nanofiltrácia (NF)
a reverzná osmóza (RO). Separácia týmito procesmi závisí od veľkosti
pórov membrány; pre MF a UF membrány je za separáciu zodpovedná
mechanická filtrácia, zatiaľ čo pre NF a RO membrány je separácia
dosiahnutá cez kapilárny tok alebo difúziu roztoku [17, 25].
Všetky tieto membránové procesy sú účinné na elimináciu arzénu.
Najmä vysokotlakové procesy (NF a RO) predstavujú vynikajúcu účinnosť odstraňovania. Separačná účinnosť As (V) formy u NF a RO sa
pohybuje na úrovni od 85 do 99% a As (III) formy medzi 61 a 87%.
Tieto procesy sú v podstate nevýhodné kvôli vysokým nákladom
(investičné aj prevádzkové), dôkladnej predúprave vody a produkcii
koncentrátového prúdu. Výhody použitia membránových technológií
pri odstraňovaní arzénu sú: vysoká separačná účinnosť, zabraňujú
prechodu mikroorganizmov cez membránu, samotná membrána nehromadí arzén a nie je potrebné pridávať žiadne korekčné chemikálie
[13, 17, 26].

4.5 Fytoremediácia
Fytoremediácia je technológia šetrná k životnému prostrediu, ktorá
je využívaná na sanáciu kontaminovaných vôd za použitia rastlín
a mikroorganizmov. Zistilo sa, že Pteris vittata je rezistentná voči arzénu a má schopnosť hyperakumulovať veľké množstvá As vo svojich
listoch, ktoré sú zozbierané koreňmi rastlín a transportované do ich
nadzemných častí a potom odstránené spolu s prirodzene prebiehajúcimi procesmi – fytostabilizáciou a fytoextrakciou. Hyperakumulácia
arzénu bola preukázaná aj v iných rastlinách. Okrem fytoremediačných postupov sa môžu použiť aj fytostabilizačné metódy. Táto metóda
obmedzuje prijímanie arzénu a zabraňuje jeho mobilizácii v prostredí.
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Hlavným prínosom fytostabilizácie je to, že vegetatívna časť rastliny
nad zemou nie je kontaminovaná arzénom, čím sa znižuje riziko jeho
prenosu prostredníctvom potravinového reťazca. Okrem toho môžu
byť použité bioremediačné techniky vrátane rôznych baktérií redukujúcich sulfát a iných druhov, ako sú Paenibacillus, Pseudomonas,
Haemophilus, Micrococcus a Bacillus. Nevýhodou tejto metódy je, že
v súčasnosti nie je komerčne dostupná a je potrebný ešte dlhodobý
výskum v tejto oblasti [27, 28, 29].

4.6 Elektrokoagulácia (EK)
Ide o alternatívny proces k chemickému zrážaniu za použitia elektród vyrobených zo železného šrotu. Namiesto pridania chemického
činidla (chlorid železitý) sa priamo vytvárajú kovové katióny na
strane výstupu. Počas EK prebieha elektrolytická oxidácia železnej Fe (0) anódy, čím sa produkujú Fe (III) hydroxidové zrazeniny
v kontaminovanej vode. S Fe (III) zrazeninami arzén tvorí dvojjadrové, vnútorné komplexy, ktoré vytvárajú vločky. Je to inovatívna
a perspektívna metóda odstraňovania arzénu z pitných vôd, pretože
je efektívna, lacná a ľahko udržiavateľná a pracuje s lokálne dostupnými materiálmi [30, 31].

5. Záver
Odstraňovanie arzénu z pitných vôd môže byť jedinou účinnou možnosťou na minimalizáciu ohrozenia ľudského zdravia. Na dosiahnutie
tohto cieľa sa používajú rôzne procesy a technológie. Je náročné
zvoliť si najlepšiu metódu, pretože každá z nich má určité výhody
a nevýhody a ich vedľajšie produkty môžu byť ďalším potenciálnym
zdrojom sekundárneho znečistenia arzénom. Preto je potrebné vyvíjať
nové technológie s možnosťou hybridných systémov, ktoré by mohli
efektívne eliminovať hrozbu arzénu. Ľahká údržba, jednoduchosť
a flexibilita systému sú ďalšími dôležitými parametrami, ktoré je
potrebné zvážiť pri identifikácii udržateľnej technológie.
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The arsenic occurrence in drinking water and methods of its
removal (Zakhar R.; Derco, J.; Cacho, F.)
Abstract

Arsenic (As) with atomic number 33 (located in group VA) is metalloid, naturally present in the environment but also introduced by
human activities. It is toxic and carcinogenic and its exposure to
low concentrations can be fatal to human health. Arsenic contamination in drinking water threatens more than 150 millions peoples
all over the world. Therefore, treatment of As contaminated water is
of unquestionable importance. The present article focuses on basic
chemistry, toxicity and distribution of arsenic in aquatic environment and the overview of the most common As removal processes
and technologies.
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Pesticidy a jejich
metabolity v pitné vodě:
jaký je současný stav
v České republice?
Alena Moulisová, Lenka Bendakovská, František Kožíšek,
Adam Vavrouš, Hana Jeligová, Filip Kotal

Abstrakt

V roce 2017 provedl Státní zdravotní ústav cílené šetření pitných
vod na vybraný okruh 21 pesticidních látek a jejich metabolitů (PL)
v reprezentativním vzorku více než 170 vodovodů ve všech krajích
ČR. Jen čtvrtina zdrojů (42 vodovodů) nevykázala ani při jednom
odběru pozitivní nález PL, z čehož vyplývá, že ¾ vodovodů je více či
méně kontaminováno pesticidními látkami – v jednom vzorku vody
bylo v těchto případech nalezeno 1 až 11 PL. Četnost překročení
hodnoty 0,1 µg/l se pohybovala od cca 3 % v podzimních odběrech
po cca 5 % v jarních odběrech. Limitní hodnoty byly překročeny v 18
případech u jarních odběrů a v 13 případech u podzimních odběrů.
V roce 2017 byly PL hlavní příčinou výjimek z kvality vody, když
se týkaly celkem 64 vodovodů zásobujících více než 250 tisíc osob.
Klíčová slova
pesticidní látky – metabolity – pitná voda – znečištění – Česká republika

Úvod

Proto nám dosud chybí reprezentativní obraz celkové situace. Z toho
důvodu prováděl Státní zdravotní ústav v letech 2016–2017 úkol
Ministerstva zdravotnictví ČR „Pitná voda – cílené vyšetření širšího
spektra pesticidů a jejich metabolitů v pitné vodě“. Jeho účelem bylo
zmapování reprezentativní situace ohledně vybraného spektra pesticidních látek ve vybraných veřejných vodovodech v celé ČR.

Metodika
Výběr monitorovaných míst. Vzorkování PL bylo prováděno v r. 2017
ve dvou etapách. První etapa probíhala těsně před začátkem vegetačního období (přelom března a dubna), abychom zjistili „pozadí“,
resp. dlouhodobé koncentrace těchto látek v pitných vodách. Druhá
etapa proběhla na konci vegetační sezony (září, začátek října), aby
bylo možno zachytit případné přechodné zvýšení jejich koncentrace
po období jejich nejčastější aplikace. Odebrané vzorky reprezentují
pitnou vodu z povrchových, smíšených a podzemních zdrojů, které
se nacházejí na území všech 14 krajů. Při přípravě plánu sběru vzorků
byly vytipovány vodovody, které zásobují obce, malá, střední a velká
města, tak, aby jejich počet byl vyvážený a rovnoměrně pokrýval celé
území republiky. Vzorky celkově představují vodu, kterou je zásobováno přibližně 48 % obyvatel ČR (obr. 1).
Výběr sledovaných analytů. V rámci monitoringu bylo navrženo
ke sledování celkem 21 pesticidů a jejich metabolitů (viz tabulka 1),
které se na základě analýzy dat o spotřebě, chování a nálezech těchto
látek v různých druzích vod jevily jako nejvíce pravděpodobné pro
pozitivní záchyt. Do sledovaného souboru byla zařazena také již
zakázaná PL atrazin (2004), včetně jejího metabolitu desethylatrazin,
a metabolit v r. 2008 zakázané PL alachlor – alachlor ESA.
Metoda stanovení. Analýza všech 21 sledovaných látek byla
provedena jednou metodou za použití HPLC systému Agilent 1290,
který byl spojen s hmotnostním spektrometrem typu trojitý kvadrupól
(MS/MS) Agilent 6490 vybaveným Jetstream electrospray ionizačním

Kontrola kvality a nezávadnosti dodávané pitné vody je povinností provozovatele vodovodu,
který tak činí v rozsahu a četnosti podle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. (v platném znění).
Většině provozovatelů nečiní tato povinnost
větší potíž, s výjimkou jedné skupiny ukazatelů, kterou jsou pesticidní látky (PL) a jejich
metabolity. Pravidelné sledování těchto látek
se v České republice (ČR) datuje od r. 1990,
kdy se podle ČSN 75 7111 začalo s kontrolou
10 jednotlivých pesticidních látek [2,4-D, DDT,
lindan (HCH), dichlorfenol, hexachlorbenzen,
heptachlor, metoxychlor, pentachlorfenol,
trichlorfenoly (2,4,6- a 2,4,5‑)]. Po r. 2000
byly do české legislativy implementovány
požadavky směrnice 98/83/ES na pitnou vodu,
podle nichž mají být sledovány pouze „PL
s pravděpodobným výskytem v daném zdroji“.
Tento požadavek je pro provozovatele poměrně
problematický, protože dostupnost informací
o PL aplikovaných na konkrétních lokalitách
relevantních pro ten který vodní zdroj je velmi
omezená. Proto se dlouhá léta spoléhalo na
(omezené) analytické možnosti laboratoří, což
mělo za následek opakované monitorování Obr. 1. Mapa vzorkovaných míst s rozdělením podle typu zdroje (podzemní – smíšený –
převážně obsoletních PL s minimem pozitiv- povrchový) a velikosti zásobované oblasti. Mapa jarních odběrů je téměř totožná se zde
ních záchytů.
prezentovanou mapou podzimních odběrů
V posledních pěti letech se ale dříve bezproblémový obraz výrazně mění, protože je
mnohem více pesticidních látek ve vodě nejen detekováno (okolo 70 %
vodovodů je kontaminací PL zasaženo, i když zdaleka ne ve všech jsou
překračovány stanovené limity), ale mnohem četněji je překračována
i stanovená limitní hodnota 0,1 µg/l. To vše souvisí především s novým
výběrem a rozšířením spektra sledovaných PL, včetně některých jejich
metabolitů. V r. 2017 se PL dokonce dostaly na první místo jako příčina
„výjimek“ z kvality pitné vody, když předtím desetiletí patřilo toto
neslavné prvenství dusičnanům. A kdyby nedošlo na dělení metabolitů na relevantní a nerelevantní [1], vypadala by statistika ještě hůř.
Přes výrazný nárůst jak počtu sledovaných PL, tak i všech analýz
PL v pitné vodě (např. v r. 2016 cca 155 tisíc analýz 195 různých PL
a jejich metabolitů), ale stále ještě nemůžeme hovořit o systematicObr. 2. Počet pesticidů nalezených v jednom vzorku vody versus
kém a místně specificky zaměřeném přístupu k monitorování PL.
počet dotčených míst
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Tab. 1. Přehled sledovaných látek, jejich meze stanovitelnosti (LOQ) a směrodatné odchylky (RSD) a limitní hodnoty v pitné vodě
Analyt
Acetochlor ESA
Acetochlor OA
Alachlor ESA
Atrazin
Bentazon
Desethylatrazin
Desethylterbuthylazin
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Chloridazon-desphenyl
Chloridazon
Chloridazon-methyl-desphenyl
Chlortoluron
Isoproturon
Metazachlor
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Metolachlor ESA
Metolachlor OA
S-Metolachlor
Terbuthylazin

CAS

LOQ (ng/l)

RSD (%)

187022-11-3
194992-44-4
142363-53-9
1912-24-9
25057-89-0
6190-65-4
30125-63-4
51235-04-2
2163-68-0
6339-19-1
1698-60-8
17254-80-7
15545-48-9
34123-59-6
67129-08-2
172960-62-2
1231244-60-2
171118-09-5
152019-73-3
87392-12-9
5915-41-3

30
30
30
10
10
10
10
10
10
50
10
10
10
10
15
30
30
30
30
10
10

8,0
13
5,0
5,0
8,8
24
23
5,1
8,2
3,7
17
7,6
13
9,9
6,6
5,6
24
9,6
7,1
8,2
21

Doporučená limitní hodnota (LH) u nerelevantních
metabolitů (µg/l) *
1
2
6**
6**
5
5
6
6
-

* Tam, kde není uvedena žádná hodnota, platí limit 0,1 µg/l.
** Limit platí pro sumu obou látek (chloridazon-methyl-desphenyl a chloridazon-desphenyl) za předpokladu, že hodnota mateřské látky chloridazon bude
méně než 0,1 µg/l.

(ESI) zdrojem (Agilent Technologies). Metoda
využívala přímého nástřiku vzorku (100 µl) na
kolonu. Pro stabilizaci vzorků během odběru
byla použita koncentrovaná kyselina octová.
Podrobnosti o použité metodě jsou uvedeny
v samostatné publikaci [2].

Výsledky
V rámci první etapy národního monitorování
pesticidů a jejich metabolitů v pitné vodě
v ČR na jaře r. 2017 bylo odebráno celkem
177 vzorků pitné vody (podzemní zdroj
113 vzorků, povrchový a smíšený zdroj 64
vzorků).  V průběhu druhé etapy na podzim
r. 2017 bylo odebráno celkem 185 vzorků
(podzemní zdroj 115 vzorků, povrchový
a smíšený zdroj 70 vzorků). Pro srovnávací
tabulky jaro – podzim zůstalo celkem 175
vzorků (stejná místa odběru). Výsledky měření byly sumarizovány do tabulek č. 2 a 3.
Mapové znázornění výsledků je uvedeno na
obrázcích 3 až 8.
V tabulce 2 jsou rozděleny nálezy jednotli- Obr. 3. Geografické znázornění nálezů počtu PL v jednom vzorku vody. Jarní odběry
vých analytů ve vztahu k mezi stanovitelnosti
a limitní hodnotě pro PL 0,1 µg/l. Při jarních
odběrech (tabulka 2A) byla u mateřských látek překročena limitní
V tabulce 2 jsou rovněž uvedeny nálezy jednotlivých analytů,
hodnota u atrazinu (2x) a bentazonu (1x). Z relevantních metabolitů
u nichž byla zjištěna hodnota vyšší než limitní dle vyhlášky č.
byl nejčastěji překročen limit 0,1 µg/l v případě acetochloru ESA (8x).
252/2004 Sb., či doporučená limitní hodnota u nerelevantních meZ nerelevantních metabolitů bylo nejvíce překročení limitu 0,1 µg/l
tabolitů. Limitní hodnota 0,1 µg/l byla na jaře překročena u mateřv případě metazachloru OA (55x), poté následovaly alachlor ESA
ských látek atrazin (2x) a bentazon (1x), u relevantních metabolitů
(39x), metazachlor ESA (23x), metolachlor ESA (20x), chloridazonacetochlor ESA (8x), acetochlor OA (2x) a desethylatrazin (3x), do-desphenyl (16x), chloridazon-methyl-desphenyl (10x), metolachlor
poručená limitní hodnota pak u nerelevantních metabolitů alachlor
OA (4x) ad.
ESA (1x) a metazachlor OA (1x). Na podzim se překročení limitní
Tabulka 2B je obdobná pro podzimní odběry. Z mateřských látek
hodnoty týkalo mateřských látek atrazin (2x) a hexazinon (1x), u rebyla překročena limitní hodnota u atrazinu (2x) a hexazinonu (1x).
levantních metabolitů acetochlor ESA (7x) a desethylatrazin (1x),
Z relevantních metabolitů byl nejčastěji překročen limit 0,1 µg/l
doporučená limitní hodnota pak u nerelevantního metabolitu alachlor
v případě acetochloru ESA (7x). Z nerelevantních metabolitů bylo
ESA (2x). Z údajů vyplývá, že v obou etapách byla překročena limitní
nejvíce překročení limitu 0,1 µg/l zjištěno v případě alachloru ESA
hodnota 0,1 µg/l u mateřské látky atrazin a u relevantních metabolitů
(31x) a chloridazon-desphenylu (30x), poté následovaly metazachlor
acetochlor ESA a desethylatrazin, doporučená limitní hodnota pak
ESA (25x), metazachlor OA (13x) metolachlor ESA (12x), chloridazonu nerelevantního metabolitu alachlor ESA (pro alachlor ESA a OA je
-methyl-desphenyl (7x) ad.
tato hodnota stanovena ve výši 1 µg/l).
Tabulka 2C je obdobná pro porovnání jaro – podzim (zařazeno jen
V tabulce 3 je uveden souhrn výsledků jednotlivých analytů
175 odběrů ze stejných míst).
– hodnoty mediánu, maximální hodnoty a počty stanovení s vý-
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sledkem nižším než mez stanovitelnosti.
Z tabulky 3A vyplývá, že na jaře byla maxima v jednotkách mikrogramů naměřena
u nerelevantních metabolitů metazachlor
OA (6,6 µg/l) a metazachlor ESA (2,6 µg/l),
chloridazon-desphenyl (1,4 µg/l) a alachlor
ESA (1,6 µg/l). V případě mateřských látek
a relevantních metabolitů byla naměřena
maxima v desetinách mikrogramů – atrazin
(0,16 µg/l), bentazon (0,13 µg/l), acetochlor
ESA (0,40 µg/l), acetochlor OA (0,18 µg/l)
a desethylatrazin (0,65 µg/l). Na podzim
(tabulka 3B) byla maxima v jednotkách
mikrogramů naměřena u nerelevantních metabolitů chloridazon-desphenyl (4,607 µg/l)
a alachlor ESA (2,184 µg/l). V případě mateřských látek a relevantních metabolitů byla
naměřena maxima v desetinách mikrogramů
– atrazin (0,151 µg/l), hexazinon (0,101 µg/l),
acetochlor ESA (0,361 µg/l) a desethylatrazin
(0,275 µg/l).
Maximální nálezy PL atrazin a desethylatrazin byly v obou etapách nalezeny v Libereckém kraji, maxima relevantního metabolitu
alachlor ESA v Plzeňském kraji. V těchto případech jde o důsledek staré zátěže, protože
atrazin (od r. 2004) a alachlor (od r. 2008) se
již v ČR nesmí používat. Maximální hodnoty nebyly ani v jednom případě naměřeny
v Ústeckém, Karlovarském a Pardubickém
kraji, zato opakovaně ve Středočeském, Královéhradeckém, Zlínském, Jihomoravském
a Olomouckém kraji a v kraji Vysočina.
Obrázek 2 zachycuje v jarní i podzimní
etapě počet PL nalezených v jednom vzorku
vody versus počet dotčených míst (vodovodů). Na jaře pouze jedna čtvrtina a na podzim
jedna třetina vzorků (sledovaných vodovodů)
byla prosta pesticidních látek. Mezi 175
vodovody, které byly vzorkovány v obou
termínech, se vyskytlo jen 42 vodovodů, ve
kterých nebyla ani při jednom odběru zjištěna žádná ze sledovaných 21 PL nad mezí
stanovitelnosti.
Voda z podzemních zdrojů vykazovala při
jarních odběrech překročení limitní hodnoty
v případě 5 mateřských látek a relevantních
metabolitů (acetochlor ESA 6x, acetochlor
OA 1x, atrazin 2x, bentazon 1x, desethylatrazin 2x) celkem ve 12 nálezech. K překročení
doporučené limitní hodnoty u nerelevantních
metabolitů došlo pouze v případě alachloru
ESA (1x). Co se týká povrchových a smíšených zdrojů, k překročení limitní hodnoty
došlo u 3 mateřských látek a relevantních
metabolitů (acetochlor ESA 2x, acetochlor OA
1x, desethylatrazin 1x) celkem ve 4 nálezech.
K překročení doporučené limitní hodnoty
u nerelevantních metabolitů došlo pouze
v případě metazachloru OA (1x).
Voda z podzemních zdrojů vykazovala
při podzimních odběrech překročení limitní
hodnoty v případě 4 mateřských látek a relevantních metabolitů (acetochlor ESA 6x,
atrazin 1x, desethylatrazin 1x, hexazinon 1x)
celkem v 9 nálezech. K překročení doporučených limitních hodnot u nerelevantních
metabolitů došlo pouze v případě alachloru
ESA (2x). Co se týká povrchových a smíšených zdrojů, k překročení limitní hodnoty
došlo u 2 mateřských látek a relevantních
metabolitů (acetochlor ESA 1x, atrazin 1x)
celkem ve 2 nálezech. K překročení doporučených limitních hodnot u nerelevantních
metabolitů nedošlo.
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Obr. 4. Geografické znázornění nálezů počtu PL v jednom vzorku vody. Podzimní odběry

Obr. 5. Geografické a koncentrační znázornění nálezů PL (acetochlor ESA, alachlor ESA,
metazachlor ESA, metazachlor OA, metolachlor ESA, metolachlor OA). Jarní odběry. Drobné
červené plochy ukazují pole osetá řepkou v roce 2016

Obr. 6. Geografické a koncentrační znázornění nálezů PL (acetochlor ESA, alachlor ESA,
metazachlor ESA, metazachlor OA, metolachlor ESA, metolachlor OA). Podzimní odběry.
Drobné červené plochy ukazují pole osetá řepkou v roce 2016
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Výjimky z kvality pitné vody

Vzrůstající počet nálezů PL nad mez stanovitelnosti i limitní hodnoty (0,1 µg/l u mateřských látek a relevantních metabolitů, resp.
limitní hodnotu určenou orgánem ochrany
veřejného zdraví u nerelevantních metabolitů)
se přirozeně odráží také na rostoucím počtu
„výjimek“1. Zatímco po desetiletí byly hlavní
příčinou výjimek dusičnany, v roce 2017 se
poprvé dostaly na první místo PL (výjimku
mělo kvůli PL celkem 64 vodovodů – zásobovaných oblastí) a jejich rostoucí trend je „zárukou“, že tomu tak bude i v příštích letech.
Přehled PL, které jsou příčinou „výjimek“,
a příslušné počty postižených vodovodů
ukazuje tabulka 4.

Diskuse
Námi provedené šetření mělo za cíl pokusit
se podat objektivnější obrázek o situaci ve výskytu PL v pitných vodách v České republice,
přestože se oproti objemu výsledků vložených
v posledních letech do Informačního systému Obr. 7. Geografické a koncentrační znázornění nálezů PL (atrazin, desethylatrazin, chloridaPiVo opírá o nesrovnatelně menší počet analýz zon-desphenyl, chloridazon-methyl-desphenyl, terbuthylazin desethylterbuthylazin). Jarní
(např. v roce 2016 bylo do IS PiVo vloženo odběry. Drobné zelené plochy ukazují pole oseté cukrovou řepou v roce 2016
154 218 výsledků, při nichž se stanovovalo
celkem 195 PL). Data v IS PiVo totiž mohou
být zkreslená rozhodnutím laboratoře, jaké
spektrum PL pro danou zásobovanou oblast
zvolí či zda vůbec stanoví nějaké PL. V našem
šetření jsme pro všechny vybrané oblasti zvolili stejné spektrum 21 PL a jejich metabolitů,
u kterých jsme pozitivní záchyt považovali za
pravděpodobný a které jsme mohli stanovit
jednou vybranou metodou.
Mezi 21 sledovanými látkami nebyla žádná,
kterou bychom alespoň v jednom případě
nenalezli nad mezí stanovitelnosti, ale ne
všechny látky byly nalezeny se stejnou četností. Výjimečně, tedy méně než v 10 případech,
jsme nacházeli acetochlor OA (6 nálezů nad
mez stanovitelnosti), chlortoluron (3 nálezy),
isoproturon (1 nález), metazachlor (2 nálezy) a S-metolachlor (2 nálezy). S výjimkou
acetochloru OA nebyla u těchto látek také
zjištěna žádná překročení hranice 0,1 µg/l.
V některých případech je nízká četnost záchytu daná tím, že již došlo k degradaci mateřské
látky nebo daného metabolitu a ve vodě se vyskytují jiné metabolity, v ostatních případech Obr. 8. Geografické a koncentrační znázornění nálezů PL (atrazin, desethylatrazin, chlo(chlortoluron a isoproturon) nevíme, zda se ridazon-desphenyl, chloridazon-methyl-desphenyl, terbuthylazin desethylterbuthylazin).
tyto látky skutečně do vody prakticky nedo- Podzimní odběry. Drobné zelené plochy ukazují pole oseté cukrovou řepou v roce 2016
stávají nebo zda jsou již přítomny ve formě
námi nesledovaných metabolitů.
Z výsledků vyplývá, že voda ve většině zdrojů, resp. námi sledova0,1 µg/l, což představuje cca 3,3 % všech naměřených výsledků. Ve 3
ných vodovodů (cca 75 %) je kontaminována pesticidními látkami,
případech byl překročen limit 0,1 µg/l u mateřských látek pesticidů
byť v podlimitním množství.
(atrazin, hexazinon) a v 8 případech u relevantních metabolitů PL
(acetochlor ESA, desethylatrazin). Ve dvou případech pak došlo k přeV průběhu první etapy (jaro 2017) bylo odebráno a analyzováno celkem 177 vzorků pitné vody. Téměř 5 % všech naměřených výsledků se
kročení doporučených limitních hodnot pro nerelevantní metabolity
nacházelo nad limitní hodnotou 0,1 µg/l danou vyhláškou č. 252/2004
PL (alachlor ESA).
Sb. na pitnou vodu (183 hodnot z celkového počtu 3 717 stanovení).
Počet nalezených pesticidů ve zdroji se pohyboval od 0 do 11,
Při analýze byly zjištěny 3 případy překročení limitu 0,1 µg/l u mateřjen čtvrtina (jaro) až třetina (podzim) vzorků, tj. sledovaných vodovodů byla prosta PL. Přibližně ve čtvrtině případů (27, tj. 24 %) se
ských látek pesticidů (atrazin, bentazon) a 13 případů u relevantních
metabolitů PL (acetochlor ESA a OA, desethylatrazin) a dále dvě převe vzorku nalezly 1 až 2 látky, téměř polovina vzorků (47, tj. 43 %)
kročení doporučených limitních hodnot pro nerelevantní metabolity
byla kontaminována třemi a více látkami, s maximem jedenácti PL
PL (alachlor ESA a metazachlor OA). Analýzou dat stejných pesticidů
v jednom vzorku.
a jejich metabolitů vložených do databáze IS PiVo a zahrnutých do
Nálezy PL jsou zřejmě víceméně stabilní, krátkodobé píky po aplikaci
přípravků na ochranu rostlin, k nimž s velkou pravděpodobností dochároční zprávy o kvalitě pitné vody v ČR za rok 2016 [3] bylo zjištěno,
že 4,4 % výsledků leží nad hygienickým limitem – tento údaj znamená
zí, se v našem sledování neodrážejí. O stabilitě vypovídají i opakované
blízkou shodu s našimi výsledky (cca 5% překročení limitní hodnoty).
nálezy nad hodnotu 0,1 µg/l stejných látek ve stejných vodovodech.
Během druhé etapy projektu (podzim 2017) bylo odebráno a anaU alachloru ESA, metazachloru a chloridazon-methyl-desphenylu byly
lyzováno celkem 185 vzorků. Z celkového počtu 3 885 hodnot statyto opakované nálezy zjištěny v 60–70 % případů vodovodů, ve kterých
byla alespoň jednou nalezena hodnota nad 0,1 µg/l.
novení jednotlivých analytů se 129 hodnot nacházelo nad limitem
Je patrná určitá geografická i časová souvislost výskytu některých
1 Určení mírnějšího hygienického limitu podle § 3a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
látek v závislosti na pěstební činnosti určitých plodin. Nerelevantní
ve znění pozdějších předpisů.
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metabolity chloridazon-desphenyl a chloridazon-desphenyl-methyl se ve zvýšené
koncentraci nacházejí v lokalitách, kde se
pěstuje cukrová řepa (Polabí a Pomoraví), a to
více v podzimních odběrech. Nerelevantní
metabolity metazachlor OA a ESA, které jsou
účinnou látkou v POR používaných k ošetření
řepky olejky ozimé, se ve vysokých koncentracích objevily v jarních odběrech v lokalitách,
kde se tato plodina pěstuje.
Co se týká struktury zdroje, v povrchových
a smíšených zdrojích jsou nejčastěji nalézány nerelevantní metabolity metazachlor OA
a ESA a alachlor ESA, v podzemních vodách
pak metazachlor OA, chloridazon-desphenyl
a alachlor ESA, z mateřských látek a relevantních metabolitů pak acetochlor ESA, atrazin
a desethylatrazin. Ojedinělé nálezy bentazonu
a hexazinonu jsou spojeny jen s podzemními
zdroji.
Dále můžeme konstatovat, že ještě stále
jsou nalézány PL (či jejich metabolity), jejichž
použití bylo zakázáno před deseti a více lety
(alachlor 2008, atrazin 2004), což ukazuje na
dlouhou dobu perzistence těchto látek a místní staré zátěže.
Jen čtvrtina zdrojů (42 vodovodů) nevykázala ani při jednom odběru pozitivní
nález PL. Z uvedených 42 vodovodů využívá
23 podzemní zdroj (55 %), 15 povrchový
a 4 smíšený. Přirozeně se nabízí otázka,
zda nenalezení žádné ze sledovaných PL
v upravené vodě je výsledkem funkcí ochrany, resp. nezasaženosti zdroje vody, nebo
úpravou vody, která tyto látky odstraňuje.
Podle našeho šetření je to v naprosté většině
funkcí ochrany zdroje, protože žádný ze sledovaných vodovodů využívající podzemní
vodu nedisponuje technologickou úpravou
odstraňující PL a u vodovodů využívajících
povrchové vody mají jen tři úpravny takovou
technologii (2x GAU2 a 1x ultrafiltrace), která
by byla stabilně v provozu a pokrývala celý
objem upravované vody. Ze 4 vodovodů využívajících směs podzemní a povrchové vody
má jen jeden úpravnu se stabilní technologií
na snížení PL (GAU), další úpravna využívá
GAU jen v období zhoršené kvality surové
vody (ale ne z hlediska PL).
Ve třech vodovodech nebyly na jaře nalezeny žádné koncentrace PL nad mez stanovitelnosti, ale na podzim již ano. Naopak ve 13
jiných vodovodech byly v jarních odběrech
nalezeny PL, ale v podzimních již nikoliv.

Závěr

Tab. 2A. Rozdělení nálezů jednotlivých analytů ve vztahu k mezi stanovitelnosti (LOQ) a limitní hodnotě 0,1 µg/l. Jarní odběry

Analyt
Acetochlor ESA
Acetochlor OA
Alachlor ESA
Atrazin
Bentazon
Desethylatrazin
Desethylterbuthylazin
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Chloridazon
Chloridazon-desphenyl
Chloridazon-methyl-desphenyl
Chlorotoluron
Isoproturon
Metazachlor
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Metolachlor ESA
Metolachlor OA
S-Metolachlor
Terbuthylazin
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GAU = granulované aktivní uhlí.

142
173
90
161
168
137
161
169
170
169
138
130
174
176
175
122
103
118
163
176
164

Tab. 2B. Rozdělení nálezů jednotlivých analytů ve vztahu k mezi stanovitelnosti (LOQ) a limitní hodnotě 0,1 µg/l. Podzimní odběry

Analyt

< LOQ

Acetochlor ESA
Acetochlor OA
Alachlor ESA
Atrazin
Bentazone
Desethylatrazin
Desethylterbuthylazin
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Chloridazon
Chloridazon-desphenyl
Chloridazon-methyl-desphenyl
Chlorotoluron
Isoproturon
Metazachlor
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Metolachlor ESA
Metolachlor OA
S-Metolachlor
Terbuthylazin

Přestože situace je zřejmě více méně stabilní,
v posledních cca 5 letech došlo díky rozšířenému sledování pesticidních látek k výraznému prohloubení našich znalostí o výskytu
těchto látek v pitné vodě. Ukazuje se, že touto
kontaminací je zasaženo asi 70 % vodovodů,
tedy mnohem více, než se dosud předpokládalo. Až v 5 % jsou překračovány stanovené
limitní hodnoty pro tyto látky a od r. 2017 jsou PL na prvním místě
jako příčina „výjimek“ z kvality pitné vody. Protože tyto skutečnosti
nejsou před veřejností utajovány, negativně se proměňuje i mediální
obraz kvality pitné vody v ČR.
Na druhou stranu si je nutné uvědomit, že stanovená limitní hodnota 0,1 µg/l není odvozena toxikologicky, ale na základě předběžné
opatrnosti. Překračování tohoto limitu tedy není automaticky spojeno s ohrožením zdraví spotřebitelů. Souběžné výskyty PL a jejich
metabolitů (v našem šetření jsme v jednom vzorku nalezli až 11 z 21
sledovaných látek) však dávají této preventivně stanovené limitní
2

< LOQ

Počet vzorků – nálezy Jaro
> LOQ
> doporučená LH 1, 2,
> 0,1
≤ 0,1
5 resp. 6 µg/l (nerelev.
µg/l
µg/l
metabolity)
27
8
2
2
48
39
1
14
2
8
1
37
3
16
0
8
0
7
0
8
0
23
16
0
37
10
0
3
0
1
0
2
0
32
23
0
19
55
1
39
20
0
10
4
0
1
0
13
0
-

163
182
102
167
179
154
171
178
178
182
132
151
185
185
185
114
150
142
181
184
169

Počet vzorků – nálezy Podzim
> LOQ
> doporučená LH 1, 2,
> 0,1
≤ 0,1
5 resp. 6 µg/l (nerelev.
µg/l
µg/l
metabolity)
15
7
3
0
52
31
2
16
2
6
0
30
1
14
0
6
1
7
0
3
0
23
30
0
27
7
0
0
0
0
0
0
0
46
25
0
22
13
0
31
12
0
4
0
0
1
0
16
0

hodnotě své opodstatnění, protože schopnost současné toxikologie
hodnotit zdravotní riziko směsi většího počtu chemických látek je
omezená.
Je také zřejmé, že současná situace s výskytem PL podkopává důvěru spotřebitelů v kvalitu a nezávadnost pitné vody a je v rozporu
s cíli nejen české, ale i evropské legislativy. Z hlediska ekonomického, ale i hygienického není řešením budovat na většině úpraven vod
technologie na odstranění PL, protože to nesměřuje k řešení příčiny
problému, a navíc stávající technologie nejsou stejně účinné vůči
všem PL nebo mají nežádoucí vedlejší účinky. Je nutné přistoupit
k účinné, přímé nebo nepřímé regulaci používání nejvíce proble-
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Tab. 2C. Rozdělení nálezů jednotlivých analytů ve vztahu k mezi stanovitelnosti (LOQ) a limitní hodnotě 0,1 µg/l. Sumarizace a porovnání
odběrů; jaro – podzim (175 stejných míst)

> LOQ ≤
0,1 µg/l –
Jaro

> LOQ ≤
0,1 µg/l –
Podzim

> 0,1 µg/l
Jaro

> 0,1 µg/l
Podzim

Acetochlor ESA
Acetochlor OA
Alachlor ESA
Atrazin
Bentazone
Desethylatrazin
Desethylterbuthylazin
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Chloridazon
Chloridazon-desphenyl
Chloridazon-methyl-desphenyl
Chlorotoluron
Isoproturon
Metazachlor
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Metolachlor ESA
Metolachlor OA
S-Metolachlor
Terbuthylazin

< LOQ
Podzim

Analyt

< LOQ
Jaro

Počet vzorků – nálezy
> doporučená LH
1, 2, 5 resp. 6 µg/l
(nerelev. metabolity)
Jaro

141
171
89
159
166
135
159
167
169
167
136
129
172
174
173
121
103
117
161
174
162

154
173
95
157
169
144
162
168
169
172
123
142
175
175
175
107
141
133
171
174
160

26
2
47
14
8
37
16
8
6
8
23
36
3
1
2
31
19
38
10
1
13

15
2
49
16
6
30
13
6
6
3
23
26
0
0
0
43
21
31
4
1
15

8
2
39
2
1
3
0
0
0
0
16
10
0
0
0
23
53
20
4
0
0

6
0
31
2
0
1
0
1
0
0
29
7
0
0
0
25
13
11
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
-

Tab. 3A. Souhrn výsledků jednotlivých analytů (medián, maximum,
počet stanovení pod mezí stanovitelnosti (LOQ)). Jarní odběry
Analyt

Medián >
LOQ

Maximum
(µg/l)

Acetochlor ESA
Acetochlor OA
Alachlor ESA
Atrazin
Bentazon
Desethylatrazin
Desethylterbuthylazin
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Chloridazon
Chloridazon-desphenyl
Chloridazon-methyl-desphenyl
Chlortoluron
Isoproturon
Metazachlor
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Metolachlor ESA
Metolachlor OA
S-Metolachlor
Terbuthylazin

0,053
0,104
0,087
0,041
0,015
0,034
0,037
0,021
0,020
0,018
0,088
0,029
0,011
0,069
0,016
0,088
0,225
0,063
0,051
0,014
0,022

0,400
0,180
1,600
0,160
0,130
0,650
0,073
0,098
0,037
0,067
1,400
0,710
0,014
0,069
0,020
2,600
6,600
0,750
0,150
0,014
0,039

Počet
stanovení
< LOQ
142
173
90
161
168
137
161
169
170
169
138
130
174
176
175
122
103
118
163
176
164

matických PL (z hlediska jejich dopadu na zdroje vody) v životním
prostředí.
Poděkování: Podpořeno MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav –
SZÚ, IČ 75010330). Za grafické zpracování výsledků do mapových
výstupů děkujeme Vítu Kodešovi z Českého hydrometeorologického
ústavu v Praze.
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> doporučená LH
1, 2, 5 resp. 6 µg/l
(nerelev. metabolity)
Podzim

2

0
0

0
0
0
0

Tab. 3B. Souhrn výsledků jednotlivých analytů (medián, maximum,
počet stanovení pod mezí stanovitelnosti /LOQ/). Podzimní odběry
Analyt
Acetochlor ESA
Acetochlor OA
Alachlor ESA
Atrazin
Bentazon
Desethylatrazin
Desethylterbuthylazin
Hexazinon
Hydroxyatrazin
Chloridazon
Chloridazon-desphenyl
Chloridazon-methyl-desphenyl
Chlortoluron
Isoproturon
Metazachlor
Metazachlor ESA
Metazachlor OA
Metolachlor ESA
Metolachlor OA
S-Metolachlor
Terbuthylazin

Medián >
LOQ

Maximum
(µg/l)

0,063
0,080
0,078
0,021
0,013
0,022
0,036
0,019
0,018
0,016
0,149
0,032
< 0,010
< 0,010
< 0,015
0,087
0,055
0,063
0,042
0,044
0,027

0,361
0,088
2,184
0,151
0,025
0,275
0,043
0,101
0,027
0,018
4,607
0,717
< 0,010
< 0,010
< 0,015
0,555
0,297
0,761
0,069
0,044
0,031

Počet
stanovení
< LOQ
163
182
102
167
179
154
171
178
178
182
132
151
185
185
185
114
150
142
181
184
169
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Pesticides and its metabolites in drinking water: what is the
current situation in the Czech Republic? (Moulisova, A.; Bendakovska, L.; Kozisek, F.; Vavrous, A.; Jeligová, H.; Kotal, F.)
Abstract

National Institute of Public Health completed the survey of drinking
water quality focused on pesticide pollution in 2017. In total 21
selected pesticides and its metabolites were analysed in representative sample of more than 170 water supplies in all regions of the
Czech Republic. Only about 25 % of supplies were free of pesticides
in both sampling terms (spring – autumn), i. e. 75 % of supplies are
more or less contaminated. Between 1 and 11 pesticides were found
in one sample. Frequency of exceedance the value 0.1 µg/l ranged
from about 3 % (autumn) to about 5 % (spring). Limit values were
breeched in 18 cases in spring and in 13 cases in autumn sampling.
The pesticides were the main cause of derogation as it concerns in
total 64 supplies supplying more than 250,000 people.

Testování ekotoxicity
organokovových
halidových perovskitů
na půdní bakterii
Pseudomonas putida
Petra Rosická, H. A. Nhung Nguyen, Alena Ševců,
Tomáš Lederer

Tab. 4. Přehled „výjimek“ z kvality pitné vody kvůli PL v roce 2017
podle jednotlivých látek i celkem. Zdroj dat: IS PiVo. Tučně jsou
uvedeny mateřské látky a relevantní metabolity
Ukazatel
acetochlor ESA
acetochlor OA
desethylatrazin
alachlor ESA
hexazinon
atrazin
chloridazon-desphenyl
chloridazon-methyl-desphenyl
mecoprop

Počet PL u jedné výjimky
1
2
3
45
0
3
1
1
0
0
0

10
7
0
3
1
2
1
1

0
0
1
0
1
1
0
0

Počet
oblastí
celkem
55
7
4
4
3
3
1
1

0

1

0

1

1
40

64
256 539

počet oblastí celkem
50
13
počet obyvatel celkem 170 849 85 650

Počet
obyvatel
254 739
84 046
389
764
453
690
479
479
230

Key words
pesticides – metabolites – drinking water – pollution – Czech Republic

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

1. Úvod

Organokovové halidové perovskity se v posledních letech staly velmi
populárním materiálem pro výzkum jejich použitelnosti ve fotovoltaických článcích. Perovskitové materiály nabízejí pro tyto účely speciální elektrické, strukturální a optické vlastnosti, které mají skvělou
účinnost při přeměně solární energie, vyšší než dosavadní křemíkové
články. Navíc jsou vyrobeny z poměrně levných komponent [1, 3].
Jako perovskit je běžně označován minerál CaTiO3, v případě syntetických perovskitů však znamená termín perovskit kolektivní označení
pro struktury ve tvaru ABX3, kde A je koordinovaný organický kation
obvykle methylammonium, B je kovový ion například Pb nebo Sn,
který je oktaedrálně koordinovaný s anionem X reprezentujícím halogenový ion – Cl, I nebo Br (obr. 1) [3, 6].
Nevýhodou perovskitů ve fotovoltaických článcích je jejich relativně rychlá degradace. Existuje řada různých faktorů, které mohou

Abstrakt

Organokovové halidové perovskity se řadí mezi relativně nové materiály, které se ukázaly jako slibné pro výrobu solárních panelů. Nicméně o toxicitě perovskitů ve formě nanočástic není znám dostatek
informací. Proto bylo provedeno několik experimentů pro hodnocení
jejich potenciální ekotoxicity na půdní bakterii Pseudomonas putida. Celkem byly testovány tři typy perovskitů (CH3NH3PbI3, CHNHNH3PbBr3, CH3NH3PbBr3), z nichž každý obsahuje toxické olovo,
které se může z materiálu uvolňovat. Proto byla stanovena také
koncentrace uvolněného olova z jednotlivých perovskitů pomocí
hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS).
Vliv perovskitů a olova na metabolismus a životaschopnost bakterií
byl hodnocen pomocí kontinuální respirometrie a fluorescenční
analýzy. Byly testovány následující tři koncentrace perovskitů: 50,
100 a 500 mg/l a čtyři koncentrace olova ve formě Pb(NO3)2: 100,
200, 500 a 1000 mg/l, v ředěném sójovém médiu. Žádný z použitých
perovskitů nevykazoval významný toxický účinek na bakterii Pseudomonas putida. Nižší koncentrace olova (100 a 200 mg/l), které
odpovídaly koncentracím olova uvolněného z perovskitů, toxický
vliv neměly, bakteriální respirace byla významně negativně ovlivněna až při koncentracích 500 a 1000 mg/l.
Klíčová slova
perovskit – ekotoxicita – Pseudomonas putida – respirometrie
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Obr. 1. Struktura perovskitu (organické a anorganické kationty se
vyskytují v pozici A (zeleně), kationty kovů v pozici B (šedě) a halogenidy v pozici X (fialově) [2]
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způsobovat degradaci perovskitových materiálů, například vliv vody,
teplotní vlivy nebo působení UV záření. Perovskity jsou také citlivé
vůči kyslíku [4, 5, 7]. Navíc tyto materiály obsahují hygroskopické
aminoskupiny, které se rozkládají právě ve vlhkém prostředí a v přítomnosti kyslíku [5]. Je proto snaha tyto nežádoucí vlastnosti eliminovat různými modifikacemi tak, aby nedocházelo k  rychlé degradaci
perovskitu a byl reálně použitelný v komerčních výrobcích [8].
Perovskity často obsahují toxické olovo, a jelikož materiál není
dostatečně stabilní, jsou na místě obavy z potenciálních zdravotních
a environmentálních rizik. Perovskity se mohou uvolňovat do životního
prostředí, například do půdy či vodních cest, během výroby fotovoltaických zařízení, manipulace s nimi, a v neposlední řadě po konci jejich
životnosti. Proto je velmi důležité určit potenciální toxicitu perovskitů,
ve které hraje roli zejména uvolňující se olovo a jeho případný vliv na
mikroorganismy a poté na vyšší organismy a člověka [1].
Tato práce je zaměřena na hodnocení potenciální toxicity perovskitových nanomateriálů CH3NH3PbI3, CHNHNH3PbBr3, CH3NH3PbBr3,
vyvinutých pro fotovoltaické články, na půdní bakterii Pseudomonas
putida. Všechny tři typy testovaných perovskitů obsahují toxické olovo, které se z materiálu může uvolnit. Testovali jsme tři koncentrace
každého perovskitu – 50, 100 a 500 mg/l a čtyři koncentrace olova ve
formě dusičnanu olovnatého – 100, 200, 500 a 1000 mg/l. Experiment
byl proveden v ředěném sójovém médiu, které sloužilo jako substrát
a zdroj živin pro testované mikroorganismy.

2. Materiály a metody
2.1

Perovskity a kultura Pseudomonas putida

Testované perovskity, CH3NH3PbI3 dále označovaný jako MALI, CHNHNH3PbBr3 (dále FALB) a CH3NH3PbBr3 (dále MALB), byly získány
ve formě prášku z EPFL, Švýcarsko.
Pseudomonas putida byla získána z České sbírky mikroorganismů na Masarykově univerzitě v Brně. Inokulum bylo vždy čerstvě
připravené do sójového média (HiMedia) a inkubované přes noc při
27 °C. Pro každý experiment bylo připraveno ředěné sójové médium
(11 ml DI vody + 4 ml sójového média), do kterého bylo přidáno
inokulum po inkubaci tak, aby byla hustota buněk 0,01 (±0,002)
při 600 nm (OD600) měřená pomocí UV-Vis spektrofotometru (Hach
Lange DR6000).

2.2 Stanovení množství uvolněného olova z perovskitů
Každý perovskit byl dispergován ve sterilní deionizované (DI) vodě
pro získání zásobního roztoku o koncentraci 10 g/l. Zásobní roztok byl
použit pro přípravu vzorků pro stanovení množství uvolněného olova
i pro vlastní experimenty s P. putida. Finální koncentrace perovskitů
– 0,5 g/l byla připravená v ředěném sójovém
médiu (médium pro respirační testy a detekci
živých a mrtvých buněk, HiMedia). Koncentrace olova byla stanovena pomocí hmotnostní
spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po 24hodinové inkubaci.

Tab. 1. Olovo uniklé z nanočástic perovskitů
Typ perovskitu
MALI
FALB
MALB

Koncentrace uvolněného Pb (mg/l)
126
133
161

různých koncentracích – 50, 100 a 500 mg/l, jako kontrolní vzorek
byla použita čistá bakteriální kultura v ředěném sójovém médiu.
Jelikož výše uvedený experiment ukázal, že dochází k únikům olova
z perovskitů, pro každý z testovaných perovskitů byl proto připraven kontrolní vzorek, který obsahoval bakteriální buňky v sójovém
médiu a dusičnan olovnatý. Koncentrace dusičnanu olovnatého
v kontrolních vzorcích byla připravena podle naměřených koncentrací uvolněného olova v tabulce 1, které byly stanoveny pomocí
ICP-MS. Pro stanovení toxicity olova ve formě dusičnanu olovnatého
na bakteriích P. putida byl proveden experiment, ve kterém byla
měřena respirační aktivita buněk P. putida v přítomnosti dusičnanu
olovnatého. Testovány byly čtyři koncentrace olova – 100, 200, 500
a 1000 mg/l. Každý vzorek ve všech experimentech byl připraven
v duplikátech.

2.4 Stanovení živých/mrtvých buněk
Životaschopnost buněk byla hodnocena za použití kitu LIVE/DEAD®
BacLight™ Bacterial Viability Kit, který umožňuje sledování a porovnání živých a mrtvých buněk ve vzorku. Bakteriální buňky s porušenou membránou, tedy mrtvé nebo umírající, svítí ve fluorescenci
červeně, zatímco buňky s nepoškozenou membránou svítí zeleně.
Fluorescenční analýza byla provedena pomocí Synergy HTX Multi
mode Reader (BioTek) a použitím setu filtrů s excitací 485/20 a emisí
645/40 nm pro mrtvé buňky a s excitací 485/20 a emisí 528/20 nm
pro živé buňky. Analýza byla provedena po 6 a 24hodinové inkubaci
bakterií s perovskity při 27 °C. Pro tento test bylo použito stejné médium jako pro respirační testy.
Pro každý z testovaných perovskitů (MALI, FALB a MALB) byla
připravena sada vzorků, kdy byla k bakteriální kultuře přidána suspenze perovskitů, v takovém množství, aby byly získány následující
výsledné koncentrace 0, 50, 100 a 500 mg/l a dusičnan olovnatý
v množství odpovídajícím koncentraci uvolněného olova změřené
pomocí ICP-MS uvedené v tabulce 1.
Pro fluorescenční analýzu byl z každého vzorku přenesen 1 ml
do 24jamkové destičky. Takto byly vzorky inkubovány při 27 °C
po dobu 6 a 24 h. Poté byl z každé jamky odebrán vzorek 100 µl
a přenesen do 96jamkové destičky, ke každému vzorku bylo přidáno
100 µl fluorogenního barviva a vzorky byly inkubovány ve tmě po

2.3 Respirace Pseudomonas putida
Respirace bakterie P. putida byla monitorována po dobu 24 h při 27 °C, po celou dobu
experimentu byla bakteriální populace vystavena působení tří typů perovskitových nanomateriálů (MALI, FALB a MALB) a dusičnanu
olovnatému. Spotřeba kyslíku a produkce
oxidu uhličitého byla měřena pomocí respirometru Micro-Oxymax (Columbus Instruments
International, USA). Respirace byla měřena
podle standardní metodologie ČSN EN ISO
9408, s použitím nanočástic perovskitů místo
organických sloučenin. Sójové médium bylo
použito jako snadno rozložitelný substrát,
který umožnil měření exogenní respirace.
Na základě našich předchozích experimentů bylo jako médium pro všechny testy
používáno ředěné sójové médium s 2 g/l celkového organického uhlíku (11 ml DI vody +
4 ml sójového média). Počáteční absorbance
(tj. hustota buněk) P. putida ve vzorcích byla
upravena na 0,01 při 600 nm. Perovskity
MALI, FALB a MALB byly testovány ve třech
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Obr. 2. Rychlost respirace P. putida vystavené působení perovskitů MALI, FALB a MALB
(A, B, C) a respirace bakteriálních vzorků s olovem přidaným ve vyšších koncentracích (D)
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dobu 15 minut. Po inkubaci byla provedena fluorescenční analýza
pomocí přístroje Multi mode Reader a fluorescenční mikroskopie,
pro kterou bylo ze vzorku odebráno 10 µl. Všechny vzorky byly
připraveny v triplikátech.

2.5 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) perovskitů
Velikost a morfologie nanočástic perovskitů byla charakterizována
pomocí SEM. Před analýzou bylo odebráno 10 µl ze zásobního roztoku
každého perovskitu o koncentraci 10 g/l a přeneseno na vodivou lepicí
pásku, kde byl vzorek vysušen. Dále bylo na vodivou pásku naneseno
malé množství perovskitu v prášku. Vysušené vzorky byly potaženy
vrstvou Au/Pt o šířce 5 nm a zobrazeny pomocí mikroskopu Vega3
SEM (Tescan Ltd.).

3. Výsledky a diskuse
Všechny testované nanočástice perovskitů byly z hlediska úniku
olova nestabilní. Výluhový test byl proveden pro každý perovskit
v koncentraci 0,5 g/l. Koncentrace uvolněného olova ve vzorcích
Obr. 3. Procento mrtvých buněk P. putida vystavených působení
s perovskity MALI a FALB byly velmi podobné, pohybovaly se okolo
perovskitů (MALI, FALB a MALB) a olova po dobu 6 a 24 h
130 mg/l. Největší množství olova se uvolnilo z perovskitu MALB,
a to 161 mg/l (tabulka 1).
V respiračních testech nebyl pozorován žádný významný negativní vliv perovskitů MALI, FALB a MALB
na respirační aktivitu P. putida (obr. 2A–C).
Ačkoli koncentrace uniklého olova byly
poměrně vysoké, nebyl pozorován žádný
výrazný negativní vliv olova z dusičnanu
olovnatého vůči bakteriím, v koncentracích
použitých podle tabulky 1. Největší rozdíl
v maximálních rychlostech spotřeby kyslíku
byl naměřen u vzorku FALB (obr. 2B), kdy Obr. 4. Fluorescence živých (zeleně) a mrtvých (červeně) buněk, A) kontrola po 6 h, B) 500 mg/l
byla rychlost respirace vzorku s olovem o 30 MALI po 6 h, C) 500 mg/l FALB po 24 h, D) Pb po 24 h
% nižší než v kontrolním vzorku. Výrazný
toxický účinek byl pozorován u vzorků s dusičnanem olovnatým, kde se u koncentrací
olova 500 a 1000 mg/l pohybovala rychlost
respirace okolo 8 % oproti kontrolnímu
vzorku (obr. 2D).
Výsledky fluorescenční analýzy ukázaly, že
přítomnost perovskitů (MALI, FALB a MALB)
neměla žádný výrazný vliv na životaschopnost bakterie P. putida v porovnání s kontrolními vzorky čisté bakteriální kultury (obr. 3).
Z výsledků také vyplynulo, že délka inkubace
neměla vliv na životaschopnost buněk, nebyl
pozorován rozdíl mezi kratší dobou a delší
dobou (6 h a 24 h) inkubace.
Fluorescenční mikroskopie těchto vzorků
také potvrdila, že mezi jednotlivými vzorky
nebyly rozdíly (obr. 4 A–D).

3.1

SEM perovskitů

Skenovací elektronová mikroskopie ukázala,
že perovskity FALB a MALB mají v práškové
formě podobnou morfologii a velikost, pro
nejmenší částice byla naměřena velikost okolo 1 µm. Tyto dva perovskity se také chovaly
stejným způsobem v deionizované vodě, kde
vykrystalizovaly v tenké dlouhé jehličky.
Oba perovskity obsahovaly bróm, zatímco
perovskit MALI obsahoval místo brómu jód.
Ve vzorku MALI v deionizované vodě nebyly
pozorovány žádné krystalizované struktury
ve tvaru jehliček. Následující reakce ukazuje
účinek molekul vody na chemickou stabilitu
perovskitu MALI [5]:
CH3NH3PbI3 (s) → PbI2 (s) + CH3NH3I (aq).
Jodid olovnatý tvoří jednotlivé krystaly
s pravidelnou hexagonální mikrostrukturou
[9], čemuž poměrně odpovídá obrázek 5D.
Pokud budeme předpokládat podobnou
reakci také pro perovskity obsahující bróm,
tedy MALB a FALB, velmi pravděpodobně
vznikne jejich rozkladem bromid olovnatý.

12

Obr. 5. Snímky ze SEM perovskitů v práškové formě (A – FALB, B – MALB) a v deionizované
vodě (C – FALB, D – MALB)
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Tvorba jehličkovitých krystalů tedy byla pravděpodobně způsobena
právě přítomností bromidu olovnatého.

[8]

4. Závěr

[9]

Žádný ze tří testovaných perovskitů (MALI, FALB a MALB) nevykazoval významný toxický účinek vůči bakterii Pseudomonas putida. Respirace bakteriální kultury nebyla ovlivněna ani v nejvyšší testované
koncentraci (500 mg/l) perovskitu. Stejný závěr vyplývá také z výsledků získaných z fluorescenční analýzy živých a mrtvých buněk, nebyla
pozorována žádná výrazná toxicita testovaných materiálů ani rozdíl
mezi použitými perovskity. Potenciálně toxický faktor – uvolňování
olova z perovskitů byl testován paralelně. Nejvyšší koncentrace uvolněného olova (161 mg/l) byla detekována ve vzorku MALB. Ani takto
vysoká koncentrace uniklého olova nepůsobila toxicky na bakterie P.
putida. Rychlost respirace bakteriální kultury byla redukována o 92
% pouze ve vzorku, který obsahoval vysoké koncentrace olova ve
formě dusičnanu olovnatého, a to 500 a 1000 mg/l. Nejvyšší testovaná
koncentrace olova bez toxického účinku na bakterie byla 200 mg/l.
Obrázky ze skenovacího elektronového mikroskopu odhalily, že
velikost testovaných částic se pohybuje spíše v měřítku mikrometrů
nežli nanometrů. Perovskity obsahující Br (FALB a MALB) ve vodě
krystalizují v tenké jehličky, které ukazují, že materiál není ve vodním
prostředí příliš stabilní.
Poděkování: Tento výzkum byl financovaný 7. Rámcovým programem EU z projektu FutureNanoNeeds číslo 604602 a dále Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z projektu NanoEnviCz číslo
LM2015073 a projektu OP Výzkum a vývoj pro inovace „Centrum pro
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“, registrační číslo
CZ.1.05/2.1.00/01.0005. Práce P. Rosické byla podporována Ministerstvem školství ČR v rámci projektu SGS č. 21176/115 na Technické
univerzitě v Liberci.
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Ecotoxicity testing of Organometal halide perovskites on soil
bacteria Pseudomonas putida (Rosicka, P.; Nguyen H. A. N.;
Sevcu, A.; Lederer, T.)
Abstract

Organometal halide perovskites are relatively new materials that
have proved to be promising for the production of solar panels.
However, there is insufficient information about the toxicity of
perovskites in the form of nanoparticles. Therefore, several experiments were carried out to assess their potential ecotoxicity to Pseudomonas putida. In total, three types of perovskites (CH3NH3PbI3,
CHNHNH3PbBr3, CH3NH3PbBr3), each containing toxic lead, which
can be released from the material, have been tested. The concentration of lead released from the individual perovskites was determined
by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The
effect of the perovskites and lead on the metabolism and viability
of the bacteria was evaluated by continuous respirometry and fluorescence analysis. The following three concentrations of perovskite
were tested: 50, 100 and 500 mg/l and four concentrations of lead
in the form of Pb(NO3)2: 100, 200, 500 and 1000 mg/l in a diluted
soybean medium. None of the perovskites used had a significant
toxic effect on the Pseudomonas putida. Low concentrations of lead
(100 and 200 mg/l), which corresponded to the lead concentrations
released from the perovskites, had no toxic effect, bacterial respiration was significantly negatively affected at concentrations of 500
and 1000 mg/l.
Key words
perovskite – ecotoxicity – Pseudomonas putida – respirometry

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 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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Doc. Ing. Tomáš Mackuľak
(*1982)
Doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., absolvoval
Gymnázium Skalica a potom FCHPT STU
Bratislava (Oddelenie environmentálneho
inžinierstva). Tady je i od roku 2011, když
zde ukončil PhD stadium, zaměstnán. Titul
docent v oboru chemické technologie získal
v roce 2015. Je autorem/spoluautorem více
jak 300 odborných prací, přičemž jako prvý
autor je uveden u více jak 180 prací. 38 publikací je najvyšší kategorie (CC). Byl zvolen
mladým vědcem roku 2015 na Slovenské
technické univerzitě a roku 2016 i členem
vědeckého kolektivu. Je autorem a spoluautorem dvou monografií a pěti vysokoškolských
učebnic. Byl vícenásobně oceněn na konferencích Odpadové vody a VODA v posterové
i přednáškové sekci. Je jedním z prvých řešitelů (spolu s prof. Bodíkem a Dr. Škubákem),
kteří stáli při zrodu monitoringu a odstraňování specifických mikropolutantů v odpadních vodách na Slovensku. Momentálně vede
laboratoř na Oddělení environmentálního
inžinýrství FCHPT STU v Bratislavě, které
věnuje výskytu, osudu a degradaci mikropolutantů v životním prostředí.
Čím pro Vás voda je?
Slovo ,,voda“ má pre mňa veľa významov…
Viac ako 65 % hmotnosti ľudského tela tvorí
práve voda a tá je pre správne fungovanie
nášho organizmu nevyhnutnou. Je teda možné povedať, že voda a to čo obsahuje navyše,
bude mať skôr či neskôr na nás negatívny
účinok. V súčasnosti sa či už na Slovensku
alebo v Českej republike podľa mňa podceňuje význam kvalitnej čistej vody pre človeka.
Z hľadiska profesionálného je pre mňa voda
a deje prebiehajúce v nej niečo, čo je možné
neustále skúmať.
Co bylo motivací ke studiu, k tomu zůstat
v oboru a navíc ještě na poli akademickém,
který není finančně nijak horentně ohodnocen?
Na FCHPT STU v Bratislave som sa prihlásil
zámerne. Bavila ma a baví hlavne biológia
a teda aj s ňou spojená chémia. Istotne som
nemal motiváciu financie, môj zámer bol
urobiť Ing. (čím skorej) a následne pokračovať
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v PhD štúdiu v oblasti výskytu a správania sa
polutantov v prostredí. Sám sa nepovažujem
za vodara, skorej moju pozornosť pútajú
polutanty v prostredí: ich osud, dopad na
prostredie a teda aj možnosti ich odstránenia.
Popri výskume je pre mňa nevyhnutný aj
šport – treba pre relax.
Co Vás přivedlo k vodohospodařině? Jak
jste si zvolil svoji specializaci, tedy xenobiotika?
Ako som už povedal moc sa necítim dobre,
keď som označovaný za vodára, ja skorej
riešim toxicitu. Všeobecne xenobiotiká upútali moju pozornosť počas bakalárskej práce
a ostal som u nich doteraz – a dajú sa v pohode nájsť aj v pôde alebo vo vzduchu.
Měl jste možnost poznat slovenské technické střední školy? Pořád jich je méně a méně…
Slovenské stredné technické školy nepoznám moc dobre, len z rozhovorov s rovesníkmi, ja som absolvoval gymnázium a nebolo
dňa, kedy som nezávidel jeden týždeň praxe
a jeden školy.
Áno, je ich menšie množstvo, ale tie čo sú
napr. v Skalici, kde som študoval, tak sa držia
myslím aj kvalitou.
Jaké jsou vzdělávací možnosti dnešních
studentů na technikách? Troufl byste si je
porovnat s možnostmi Vašich učitelů před
několika desetiletími?
V tejto oblasti mám malý rozhľad. Osobne
si myslím, že najmä grantové schémy pre
študentov (napr. Erazmus) im napomáhajú
získať predstavu o kvalite, ktorá je na slovenských školách v technických odboroch a inde
vo svete.
Vyvíjíte hodně aktivit ve výzkumu (máte
i některé patenty), ale jste i pedagogicky
činný. Nově jste získal funkci docenta. Jak
moc by měly být vysoké školy vzdělávacími
centry a jak i studijními?
Zastávam názor, že technické školy by mali
pripravovať študentov do praxe a som tomu
rád, že sa to deje aj u nás na oddelení. Najmä
diplomanti by mali byť čo najviac v kontakte
s praxou. Je však otázne, či napríklad v chémii
preferovať všeobecný rozhľad alebo priamo
od začiatku študentov viesť jedným smerom
k čo najväčšej teoretickej a praktickej „dokonalosti“.
Jakou roli ve společnosti podle Vás vodohospodářské hrají vysoké školy a vzdělávání
u nás a ve světě?
Myslím si, že odbory zaoberajúce sa technológiou úpravy vody sú už teraz na Slovensku
vnímané ako dôležité a ich dôležitosť porastie
s problematikou udržania si kvality pitných
zdrojov.
Vysokých škol u nás i na Slovensku za
poslední desetiletí vyrostlo jako hub po dešti,
je tolik studentů a tolik kvalitních pedagogů?
Je to skorej o systéme, na FCHPT je istotne
snaha udržať si kvalitu, či už u študentov, tak
aj u pedagógov.
Jaká je spolupráce mezi praxí a vysokými
školami?
To môžem hodnotiť len subjektívne – u nás
na oddelení je to aj vďaka našim profesorom
realizované na vysokej úrovni.
Zdá se mi, že věda je stále více specializovaná a stále více platí to, že stále méně si
vědci různých specializací rozumí. A to už
vůbec nemluvím o tom, jak vědecké výstupy zprostředkovat politikům, manažerům,
úředníkům a konec konců i laické veřejnosti.

Kam míří dnešní věda?
Pocit je aj nie je správny, dnešná veda je
multidisciplinárná – strašné slovo a v podstate znamená, že je potrebné, aby sa vedec
či výskumník snažil ucelene pozerať na problematiku, ktorú skúma. Je však obmedzený
najmä finančnými možnosťami. Na druhej
strane je nutná spolupráca a nebáť sa prizvať
si odborníka na problém, v ktorom si nie je
človek tak úplne istý.
Často sa však vedci z rôznych odborov,
aj keď im ide v podstate o to isté, nevedia
dohovoriť.
Co je tedy hlavním vědeckým výstupem?
Ťažká otázka, ale budem teda trochu
kľučkovať – vedeckým výstupom je poznanie
a posunutie určitej problematiky zase o krok
k jej riešeniu. A keďže sme ľudia, ktorí stále
chybujeme, je stále čo zlepšovať.
Jakou roli podle Vás hrají ve výzkumu
sociální média a internet?
V dnešnej dobe je potrebné nielen mať
dobrý výskum, ale aj ho vedieť predať – teda
často aj trochu nechcene medializovať. Je potrebné širokú verejnosť oboznamovať s danou
problematikou, napríklad znečistenia vôd
a možnosťami ako ich následne úspešne čistiť.
Které osobnosti (nemusí být nutně z oboru)
Vás nejvíce ovlivnily?
Ja moc nie som na osobnosti, skorej by som
povedal, že obdivujem aj na mojich teda už
kolegoch (donedávna učiteľoch) ich praktické
skúsenosti. Tie sa nedajú naučiť, škoda...
Jste spíše specialista na tu kvalitativní
stránku věci než na stránku kvantitativní.
Berete tyto dva pohledy?
Nerozumiem otázke. Najväčšou výzvou je
udržať pitné vody, čo najdlhšie pitné.
Xenobiotika jsou nyní frekventované téma.
Zjišťují se už v řádech pikogramů. Kam až
detekční metody jsou schopny jít? Jak moc
takto malé koncentrace mohou ovlivňovat
život od těch nejmenších breberek (možná
už od virů) až po ty vrcholové organismy,
jako je člověk?
Opäť z mojej strany kľučkovanie – analytická chémia posúva hranice detekcie... je to jej
hlavná úloha, kde sa zastavia neviem – trochu
ironicky – veď čo by potom robili.
Zabýváte se drogami a léky ve vodách.
Měří se opravdu v koncentracích nula celá
nula nic. To je snad už obdobné koncentracím látek v homeopatikách. Napadá mě
z toho pohledu: může tedy na těch homeopatikách něco být?
Z hľadiska hlavne mikropolutantov zisťujeme postupne ich vplyv, sú štúdie, ktoré
potvrdzujú schopnosti rôznych zlúčenín napr.
hormóny, antidepresíva atd, ktoré vedia mať
už v koncentrácii jednotiek až stoviek nanogramov na liter určitý negatívny dopad na organizmy. Je však možné povedať, že to tak isto
je??? Problém aj analytickej chémie a následne
aj vedcov, ktorí sa zaoberajú toxicitou je v tom,
že voda obsahuje veľké množstvo rôznych
zlúčenín, častíc, mikroorganizmov a tiež tu
máme aj vplyv svetla, teploty, množstva kyslíka a iných faktorov, ktoré nie je v súčasnosti
v žiadnom laboratóriu možné napodobniť
natož skúmať.
Nie som zástanca ani odporca homeopatík...
keď to človeku pomôže... Ako vedec však skú
mam to, čo viem nejakým spôsobom zmerať
a koncentrácie drog alebo liečiv v odpadovej
vode, aj keď v nanogramoch na liter, sú reálne.
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Jaké nové látky se mohou projevit jako
problém? Mám obavu, že jakákoliv organická látka antropogenního původu (obzvlášť
nemá-li v přírodě aspoň přibližný ekvivalent
co se týče množství i kvality) se dříve či později projeví jako problém…
Nie je to problém, ktorý sa zrazu objavil,
skorej by som povedal že až teraz začíname
pozorovať negatívne prejavy ich prítomnosti okolo nás. Momentálne sa zaoberáme aj
problematikou nano a mikroplastov, a teda aj
ich detekciou či odstránením. Podobne ako
mikropolutanty, aj nano a mikroplasty môžu
mať rôzne negatívne účinky.
Většinová veřejnost a i politici se o vodu
zajímá jen v době povodní a možná i sucha

a myslí si, že voda je, byla a bude. Jak byste
jim odpověděl?
Voda je dar, na Slovensku máme pitné zdroje z 80 % podzemné, čo ich do určitej miery
chráni pred znečistením.
Ja si myslím, že skorej je treba naučiť sa
informovať bežných ľudí a poukázať na možné problémy s nedostatkom vody, množstvo
z nich sa nechce napojiť na kanalizáciu, či sa
pripojiť k vodovodu.
Jak se společnost od politiků přes průmysl
a zemědělství až po jednotlivce stará o vodu?
Na túto otázku nájdem odpoveď asi až
vekom.
A když tu slovenskou, českou společnost
extrapolujeme na Evropu a na svět…

Setkání vodohospodářů
Václav Stránský

Po třiatřicáté proběhlo ve dnech 22. a 23.
května Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře.
Vzpomínám si, že ještě před listopadem 1989
to byla snad jediná akce z oboru, takže se jí
tehdy účastnilo – troufám si tvrdit – několik
stovek podnikových vodohospodářů. Pamatuji si, že tenkrát tam zaznívaly informace od
vysoce postavených odborníků, které byly
vlastně zakázané a neměly se na veřejnosti
ventilovat. Tím vodohospodáři dostali z první
ruky informace o tom, co tušili nejen oni, ale
vlastně každý: že tehdy stav našeho životního prostředí byl neutěšený. Valná většina
se jich snažila na tom svém pracovišti, na té
své čistírně, alespoň trochu věci napravovat,
upozorňovat na znečištění. Za to patří díky
i tehdejším organizátorům, vzpomeňme třeba
Jana Lázňovského. Určitě v tom byl nejen jejich
ohromný entuziasmus, ale i kus osobní odvahy.
V demokratických podmínkách (když už
se to smělo) se vyrojilo jako houby po dešti
spousta obdobných akcí, organizovaných
většinou na komerční bázi. V té době začala
kutnohorská Setkání tak trochu ztrácet dech.
Přiznám se, že před léty jsem těm Setkáním do budoucna moc šancí nedával. Před
několika lety nastal obrat. Počet účastníků
zase začal stoupat, program se stával stále
více zajímavějším a zaměřeným na praxi.
Myslím, že změna byla způsobena i tím, že
organizátoři zacílili na tu správnou skupinu:
na vodohospodáře spíše těch menších provozů, na zaměstnance vodoprávních úřadů.
První jsou někdy děvečkami pro všechno, co
za vše nesou zodpovědnost. Druzí jsou často
terčem kritiky, že požadují nepřiměřeně moc
podkladů. V Kutné Hoře jsem pochopil, že ti
první jsou stejně důležití jako technolog specialista na velkých čistírnách, vodárnách…
Pochopil jsem, že vodoprávní úředníci většinou nejsou nadšení z toho množství často
dosti nesrozumitelných předpisů. Ostatně
na málokterých akcích jsem se setkal s tak
širokou a spontánní diskusí, jaké jsem byl
svědkem právě v Kutné Hoře.
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S tím se dostáváme k programu. Důraz organizátoři kladli nikoliv na teorii, ale na praxi.
Dalo by se říci: „Právo a poznatky, bez nichž
se v praxi neobejdeme“. Myslím, že nebude
na škodu, pokud zde uvedeme chronologicky
přehled přednášek: Pavel Punčochář: Aktuální témata vodního hospodářství na Ministerstvu zemědělství; Jiří Hlaváček: Měření
průtoků odpadních vod; Lubomír Martiník:
Certifikace stavebních výrobků; Marcela
Pavlová: Novela stavebního zákona; Štěpán
Jakl: Novela zákona o odpadech; Tomáš Just:
Poznámky k aktuálnímu vývoji vodohospodářských opatření; Zdeněk Horáček: První
zkušenosti s novelou stavebního zákona ve
vodním hospodářství; Karel Plotěný: Jak
udržitelností racionálně eliminovat nesmyslné požadavky; František Kožíšek: Nová
legislativa pro pitnou vodu a její dopady do

Nestor kutnohorských Setkání: Jan Lázňovský (Foto Václav Stránský)

Ťažko mi je odpovedať – z našej fakulty tak
ďaleko nedovidím, skorej odpoviem na to, aká
droga na akom festivale dominuje.
Jak se podle Vás bude Váš obor vyvíjet?
Čo sa týka toxicity a dopadu na životné
prostredie, myslím, že nás určitý čas budú
zamestnávať mikroplasty a mikropolutanty
všeobecne. Tých sme do prostredia dostali
toľko, že to určitý čas potrvá.
Čo sa však už teraz deje, je prepletanie sa
jednotlivých vedeckých odborov za účelom
komplexnejších štúdií, čo je aj moja predstava,
kam sa má výskum uberať.
Ing. Václav Stránský

praxe provozovatelů vodovodů, laboratoří
a hygieniků; Emil Rudolf: Novinky v právu
životního prostředí… a jejich dopad na výkon
státní správy; Michaela Budňáková: Použití
hnojiv, kalů či sedimentů v praxi.
Během konference jsem diskutoval s účastníky, kteří jsou, jak už jsem se zmínil, vesměs
z vodoprávních úřadů, nebo ti, kteří většinou
externě pro různé subjekty zajišťují služby
vodohospodářů. Tedy jde o lidi, u kterých lze
předpokládat, že jsou odborníky. Kde oni vidí
problémy? Zmíním dva:
Jednak všichni kladli velký důraz na „aplikaci zákonů ve vodohospodářské praxi“. Bohužel ani jeden z dotázaných nebyl s právní
úpravou spokojen. Cituji jednu z odpovědí na
otázku, zda zákony jsou srozumitelné a jednoznačné: „Často ne, dají se vyložit různě.
Vyhrává proto lepší právník. Chybí prováděcí
vyhlášky…“
Zaznamenáníhodné byly i odpovědi na
otázku, zda „jsou finanční nástroje dostatečné
pro vhodné usměrňování subjektů při nakládání s vodami“. Vybírám z odpovědí: „…dotace dostávají subjekty, které mají „známosti“
bez ohledu na dodržování zákonů, …některé
úplaty nejsou motivační…“ Jiný respondent
upozorňoval na „…nepoměr poplatků za
povrchové a podzemní vody, nezpoplatnění
zasněžování, nelze vždy využít sankce (složité
dokazování)…“
Jejich odpovědi mě inspirovaly k tomu, že
jsem požádal některé kompetentní osoby o vyjádření. Odpovědi uveřejníme v následujícím
čísle. Snad to napomůže k hledání správných
postupů, aby vodní hospodářství fungovalo,
fungovala dobře, co nejsrozumitelněji a za
rozumný peníz. Odborná část programu byla
druhý den odpoledne završena velice zajímavou exkurzí na čistírnu důlních vod Kaňk.
Nelze nezmínit doprovodný program. Jako
každoročně měli účastníci možnost navštívit
koncert v monumentálním chrámu Svaté
Barbory. Myslím, že málokdo si tuto příležitost nechal ujít. Cestu zpět z chrámu do místa
konání konference nám zpestřila průvodkyně
v dobovém kostýmu s dalšími herci v podobě
dobových postav. Její velice poutavé povídání
o Kutné Hoře nás obohatilo dalšími vědomostmi o tomto krásném městě.
Příští XXXIV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře proběhne 14. až 15. května 2019. Přeji
organizátorům, snad mohu vyzdvihnout hlavní
organizátorku, paní Mgr. Ivu Kupeckou, aby se
jim následující ročník povedl jako ten letošní.
Ing. Václav Stránský
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Technologické fórum
na FOR ARCH 2018
bude řešit dopady Revoluce 4.0
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH zahájí 18. září 2018 odborná konference TECHNOLOGICKÉ
FÓRUM: investice_technologie. Úvodní debata, které se zúčastní odborníci i čeští politici, se bude
zabývat otázkou stavu podmínek pro investiční výstavbu, ale i konfrontovat Programové prohlášení
vlády. Součástí konference budou i odborné bloky přednášek zahrnujících zásadní témata oboru
stavebnictví.
Kam pokročila činnost vlády, která vytvořila dokument Průmysl 4.0 a vytyčila základní směry, kudy se
ubírat? Jak 4.0 změní český trh a jak reálný je nárůst produktivity výroby o třetinu? I na tyto otázky
dá FOR ARCH ve dnech 18.–22. září 2018 odpověď.
„Éra digitální průmyslové revoluce se blíží a téma
udržení a posílení konkurenceschopnosti naší země
je stále aktuálnější. Otázka podmínek pro investiční
výstavbu je pro oblast stavebnictví klíčová. Budeme se snažit v rámci veletrhu FOR ARCH a odborné
konference zodpovědět všechny související otázky,
představit trendy a vize, které s tímto blížícím se třeskem souvisejí,“ informuje ředitel veletrhu FOR ARCH
Matěj Chvojka.
TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie
bude rozdělena do tří bloků. Prvním bodem programu bude panelová diskuze odborníků i politiků,

která nastolí otázku: Zlepšují se podmínky pro investiční výstavbu? Debaty se zúčastní například ekonom Petr zahradník, prezident Svazu podnikatelů ve
stavebnictví v ČR Václav Matyáš, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva dopravy ČR,
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a další.
Druhá část konference bude sestavena z odborných
přednášek zahrnujících témata Stavebnictví 4.0,
kterou povede Jan Fibiger, a Digitalizace odvětví
pod vedením Petra Matyáše. V závěrečné části konference se budou přítomní odborníci zabývat otázkou technologií pro stavebnictví. Přednášející Roman Blažíček (Lasselsberger) nastíní dění v sekcích
nových technologií, automatizace a robotizace.
Více informací na: www.forarch.cz.
Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

OFICIÁLNÍ VOZY | OFFICIAL CARS
ODBORNÝ PARTNER | TECHNICAL PARTNER
GENERÁLNÍ PARTNER | GENERAL PARTNER

18.– 22. 9. 2018

Otevírací doba / Opening time 18.–21. 9. 2017 / 10.00–18.00 | 22. 9. 2017 / 10.00–17.00

www.forarch.cz

Bez názvu ﬁrmy je vstupenka neplatná.
Valid only with the name of the company given..

Držitel čestné vstupenky je na veletrhu hostem ﬁrmy:
The holder of this ticket is a guest of the following company:

COMPLIMENTARY TICKET

ČESTNÁ VSTUPENKA

stavba | building
elektro a zabezpečení | electro and security
vytápění | heating
dřevostavby | wooden constructions
bazény, sauny & spa | swimming pools, saunas & spa

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
INTERNATIONAL BUILDING TRADE FAIR

✁
Vstupenka neopravňuje
k bezplatnému parkování.
The entrance ticket
does not entitle its holder to free parking.
PR+CV_ARCH_18_186x273_Techforum.indd 1

20.06.18 15:19

MEMSEP – Terciární stupeň úpravy
pitných vod v jedněch rukách
Důraz na technologie šetrnější k životnímu prostředí, snížení
množství dávkovaných chemikálií nebo problematika mikropolutantů
v pitných a odpadních vodách. Nejen toto jsou intenzivně řešená
témata, která nabývají významu v oblasti úpravy pitných vod. V souvislosti s těmito tématy se do popředí dostávají technologie, které
mají potenciál nahradit stávající tradiční systémy
úpravy vody, případně tyto systémy úspěšně doplnit v rámci terciárního stupně úpravy vody pro
dosažení požadované účinnosti. Do této skupiny
patří například dezinfekční technologie bez aplikace chemikálií s obsahem chlóru, technologie na
principu sorpčních procesů a membránové technologie. Společnost MEMSEP má letité zkušenosti
s úspěšnými aplikacemi těchto technologií a opírá se o širokou bázi
dat z realizace i vlastního provozu skupiny VEOLIA.

Dezinfekční technologie bez aplikace chemikálií
s obsahem chlóru – aplikace UV lamp
Technologie využívající ultrafialové záření tvoří v oblasti úpravy pitné vody alternativu k tradičně používané chemické dezinfekci vody
(přípravky na bázi chlóru, oxid chloričitý, ozon). Ve světě, ale nyní
i v Čechách se prosazuje trend dodávky vody bez dodatečného dávkování dezinfekčních chemikálií. Z tohoto hlediska je využití fyzikální
podstaty UV záření vhodným řešením. Mimo oblast úpravy pitných
vod a s tím související uplatnění v potravinářském průmyslu, je UV
záření používáno při výrobě ultračisté vody. UV záření se v těchto
aplikacích využívá k snižování stopových množství celkového organického uhlíku, k odstraňování ozonu z vody a k dechloraci.
Společnost MEMSEP je distributorem UV lamp Aquafine™ a TrojanUV™, přičemž má své stabilní odběratele v oblasti sklářského
průmyslu, farmaceutického průmyslu a mikroelektroniky a použití
se rozšiřuje i na běžných úpravnách vod. Celosvětově mají tyto UV
lampy na 150 000 aplikací v 80 zemích. Jako jedna z moderních tech-

nologií prošly UV lampy za poslední léta významnými změnami v oblasti kvality a ceny (prodloužení životnosti, konkurenceschopná cena).

Zásadní konstrukční součást filtrů se sorpční náplní –
drenážní systém
V současnosti nejpoužívanější technologií aplikovanou v rámci
terciárního stupně pro odstranění specifických polutantů je použití
filtrů se sorpčním materiálem. Volba sorpční náplně je zcela zásadní,
nicméně pro co nejefektivnější provoz filtrů je obdobně důležitá
správná volba drenážního systému, který zabezpečuje odvod upravené vody, ale zejména co
nejefektivnější praní filtrů. Společnost MEMSEP
je výhradním dodavatelem drenážních systémů
Phoenix kanadské společnosti AWI s desítkami
aplikací v Severní Americe i v Evropě (např. na
úpravně vody v polské Świdnici).
Jaké řešení problematických aspektů drenáží
systém Phoenix nabízí? Konstrukční modul drenážního systému je
vyroben z odolné nerezové oceli. Délka drenážních větví není nijak
omezena. Distribuční žlab pro prací média a filtrovanou vodu může
být umístěn uprostřed filtračního pole, ale také na jeho okrajích.
Konstrukční řešení lze v případě instalace do stávajících filtrů snadno
přizpůsobit, přičemž hydraulické otestování navrženého systému
je samozřejmostí. Distribuční systém vzduchu a vody je v rámci
drenážního modulu oddělen, což umožňuje rovnoměrnou distribuci
vzduchu bezprostředně po najetí fáze praní vzduchem. Instalace stejně jako demontáž v případě oprav je na základě zkušeností výrobce
bezproblémová.

Membránové technologie
Instalace membránových technologií, prováděné naší společností,
úspěšně probíhají v oblasti potravinářského a energetického průmyslu. Velké společnosti v těchto odvětvích již mají aplikaci technologií na
principu membrán zahrnutou ve svých standardech pro úpravu vody.
V této oblasti společnost MEMSEP spolupracuje s rámcovými
partnery skupiny Veolia, mezi které patří např. Hydranautics, Dow
nebo Inge.
Potenciál v oblasti úpravy pitných vod mají tyto
technologie zejména s přihlédnutím k rostoucím
koncentracím pesticidů a jiných mikropolutantů
ve zdrojových vodách i nedávno zveřejněným analýzám, dokládajícím obsah mikroplastů v upravené
vodě. Aktuálně realizovaná investiční akce s doplněním membránového dočištění veškerých upravených vod v režimu „polishing“ řeší všechny tyto
problémy a napomůže získat i relevantní praktické
zkušenosti. Pro ověření laboratorních poznatků
a účinnosti membránových technologií v reálných
podmínkách disponuje společnost MEMSEP řadou
poloprovozních mobilních jednotek, kam patří
i ultrafiltrace či reverzní osmóza.
Ing. Ivan Pavlis
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
VWS MEMSEP s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
+ 420 251 561 468
vwsmemsep@memsep.cz
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a teploty ve vertikální zahradě. Bezpečnostní
přepad z nádrže je zaústěn do vsakovacího
zařízení na pozemku učiliště.
Nádrž je využívána již tři roky bez potíží.

Jak s dešťovkou naložit udržitelně a chytře: konkrétní
projekty
Marie Nehasilová

Je známou skutečností, že dosavadní běžný
způsob nakládání s dešťovou vodou v zastavěné krajině je neudržitelný. Byly proto podniknuty změny v legislativě, takže nejhorší řešení
– neprodlené odvádění veškerých dešťových
vod z povrchů rovnou do řek – není u nových
či rekonstruovaných objektů až na výjimky legální. Také dotační program Dešťovka se snaží
motivovat k co nejekologičtějšímu nakládání
s dešťovou vodou. Dostát požadavkům legislativy je bezesporu finančně a někdy i technicky
náročné. My vám však v tomto článku chceme
na reálných příkladech ukázat, že to jde a že
výsledek má často i jiný přínos, než jen ten
ekologický. V tomto prvním díle se zaměříme
zejména na využívání dešťové vody, retenční
nádrže a protipovodňovou ochranu.

je svedena potrubím dolů. Zde pak tvoří zajímavý vodní prvek: z markýzy nad vchodem
padá vodopádem do retenční nádrže. Tato
nádrž je vysypána valouny a její součástí jsou
stromy a rostliny, takže velmi pěkně dotváří
prostranství před vchodem za sucha i za deště,
kdy se stává vodním prvkem. Při naplnění této
nádrže voda odtéká přepadem do další nádrže,
která je také vysypaná valouny a je komponována jako říční delta. Tyto otevřené retenční
nádrže umožňují odpařování zadržované vody
do okolí, což podpoří přirozený vodní režim
krajiny. I tyto nádrže jsou samozřejmě napojeny na dešťovou kanalizaci, ale voda je z nich
upouštěna jen pomalu, což pomáhá předcházet přetížení kanalizace a rozvodňování řek.

Retenční nádrže a zelená střecha
na budově Delta

Podzemní nádrž na dešťovku
v zahradnickém učilišti
v Komořanech

Budova Delta je jedním z mnoha kancelářských objektů rozsáhlého komplexu v Praze
Michli. Kancelářské budovy jsou často
k vodnímu režimu města velmi nepříznivé,
jelikož se jedná o rozsáhlé plochy, ze kterých
se veškerá dešťová voda odvádí kanalizací do
řek, aniž by měla příležitost se odpařovat a zasakovat: budovy jsou rozlehlé a kvůli vysokým
požadavkům na dopravní obslužnost jsou
obklopené širokými silnicemi a parkovišti.
Delta však ukazuje, že to jde i jinak. Získala
britský certifikát udržitelnosti BREEAM na
úrovni Very Good a hospodaření s dešťovou
vodou je jedním z hledisek, kterým si toto
hodnocení rozhodně zaslouží.
Část střechy budovy je pokryta ozeleněnou
střešní terasou, kam mohou chodit všichni
uživatelé budovy. Voda, která ze střech odtéká,

Nápad zřídit velkou nádrž na dešťovou vodu
pro zahradnické učiliště vzešel z projektu
výstavby vertikální zahrady, který se tu uskutečnil v loňském roce. Vertikální zahrada je
vlastně záhon umístěný svisle při stěně domu.
Vzhledem ke svislé orientaci a umístění pod
přesahem střechy je zapotřebí intenzivní
umělé závlahy. Proto byla vybudována podzemní nádrž, ve které se shromažďuje voda ze
střechy budovy učiliště. Voda je využívána pro
manuální zalévání záhonů a pro automatickou
závlahu vertikální zahrady. V nádrži jsou
umístěna dvě čerpadla, první z nich zajišťuje
přívod vody ke dvěma odběrným místům pro
zalévání záhonů na pozemku a musí tedy
udržovat stálý tlak v rozvodu. Druhé čerpadlo
je napojeno na automatický závlahový systém
vertikální zahrady a je řízeno čidly vlhkosti

Retenční nádrž před budovou Delta zde na sebe bere podobu pěkné valouny vysypané zahrádky s travinami a stromy. Ozvláštňuje
a zvelebuje vstup do budovy
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Retenční nádrž Červený Mlýn
v Brně
Nádrž leží na kraji Brna na místě bývalého
rybníka nad Červeným mlýnem, pod dálniční
křižovatkou ulic Sportovní a Porgesova. Nedaleko odtud se nachází napojení kanalizačního
přivaděče na jednu z několika brněnských
kmenových stok. Přivaděč sbírá splaškové
a dešťové vody z oblasti Lesné. Aby se kmenová stoka a následně i brněnská čistička při
deštích nepřetěžovaly, je před tímto napojením umístěna odlehčovací komora. Když se
při dešti zvýší průtok v přivaděči nad určitou
mez, zajistí odlehčovací komora odtok přebytečné vody do retenční nádrže Červený
Mlýn. Do kmenové stoky tak přitéká vždy jen
omezené množství vody.
Voda z retenční nádrže je do stoky vypouštěna regulovaně a při běžných deštích
s určitou prodlevou. Navíc se část vody před
odtokem do stoky z nádrže vsákne či odpaří.
Do nádrže je svedená také dešťová voda
z okolních silnic. Tato voda se tu odpařuje
a vsakuje namísto jejího odvodu kanalizací
přes čističku do řeky. Nádrž je tedy prospěšná
i při menších deštích.

Zavlažování dešťovou vodou a další
zajímavosti budovy Main Point
Karlín
Kancelářská budova Main Point Karlín na
Rohanském nábřeží je navržena jako velmi
šetrná k životnímu prostředí. Získala nejvyšší
ocenění v prestižní certifikaci šetrných budov
amerického systémem LEED úrovně Platinum.
Na šetrnost k přírodě se dbalo i při návrhu
nakládání s dešťovou vodou. Dešťovka se ze
střechy shromažďuje v nádržích o celkovém
objemu 60 m 3 a využívá se pro zalévání
střešních teras a veškeré další zeleně v budově a na jejím pozemku. Voda je filtrována
od mechanických nečistot a je zde i zařízení
pro odstranění případných bakterií, což je
důležité zejména kvůli dlouhodobějšímu
skladování vody, aby se voda nekazila: velké
nádrže umožňují skladovat dostatek vody, aby

Druhá retenční nádrž budovy Delta má podobu říční delty
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a nyní prochází pod budovou. V přechodném
období (jaro a podzim) předává vltavská voda
chlad kapalině, která chladí budovu v režimu
free-cooling. V horkém období je chlad z Vltavy využíván pro chlazení kondenzátorů
chladící jednotky.
Uvedli jsme zde několik příkladů, jak vhodně naložit s přebytečnou dešťovkou ve městech. V příštím díle vám představíme projekty
usilující o co nevětší zapojení propustných
povrchů a zeleně do zastavěné krajiny. Vodní
režim měst se tak může značně přiblížit tomu
přírodnímu, kde se většina vody vsakuje a odpařuje a přebývá jí jen málo.
Pohled do nádrže v zahradnickém učilišti

Zahradnické učiliště: Ukládání podzemní
nádrže na dešťovku do země

nechyběla v nejsušších obdobích, kdy je také
třeba nejvíce zalévat.
Zajímavým přírodním prvkem jsou interiérové vertikální zahrady ve vstupních prostorách budovy.
K nezajímavějším technologiím zajišťujícím
šetrnost budovy patří chlazení, které v kancelářských budovách zhltne nejvíce energie. Pro
chlazení budovy je totiž využívána vltavská
voda z podzemního kanálu, který byl v historii vybudován pro průplach přístavu v Libni

Odlehčovací komora nádrže Červený Mlýn. Autor fotografie: J. Kalina, Správným směrem [online], www.spravnymsmerem.cz
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Článek vznikl v rámci projektu „Počítáme
s vodou“ spolufinancovaného Státním fondem
životního prostředí České republiku. V případě
jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz.
Použité zdroje:
http://spravnym.smerem.cz
http://stavba.tzb-info.cz
https://www.asb-portal.cz
www.archiweb.cz

Měkká křivka tvaru budovy Main Point představuje příjemný přechod mezi modernistickými a velkolepými objekty Danube House
a starou zástavbou Karlína

Dešťovné pro neziskové organizace

Pracuji ve vedení neziskové organizace
(právní forma – zapsaný ústav), která poskytuje sociální služby. Pro naše klienty
rekonstruujeme budovu bývalého kláštera
a od místní vodohospodářské společnosti
dostáváme faktury za odvod dešťových vod
z areálu této budovy, která je zatím prázdná. Poplatky činí téměř sto tisíc korun ročně,
což naši organizaci finančně velmi zatěžuje.
Mám za to, že tyto poplatky za „dešťovné“
by se měly vztahovat pouze na komerční
subjekty – postupuje vodohospodářská společnost správně?

Marie Nehasilová

Každý odběratel má povinnost platit stočné
za odvádění srážkových vod. Výjimku stanoví
§ 20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů, podle něhož „[P]ovinnost platit za
odvádění srážkových vod do kanalizace pro
veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových
komunikací veřejně přístupných, plochy drah
celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpeč-

nosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou
staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných
pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady, veřejná a neveřejná pohřebiště
a plochy nemovitostí určených k trvalému
bydlení a na domácnosti“.
Zásada, že platí pouze „soukromé“ subjekty,
se tedy neuplatní. Nicméně i ústav poskytující
sociální služby, pokud je určen k trvalému
bydlení klientů, by měl být z povinnosti platit stočné za odvod srážkových vod ze střech
vyjmut. Právě vazba na určení budovy ústavu
pro trvalé bydlení klientů je pro případné
osvobození rozhodující.
Otázkou individuálního posouzení poté
bude, zda bude ústav platit případně z pozemku, který ústavu slouží k užívání mimo
budovu (tj. mimo budovou zastavěný pozemek). Zákon podle mého názoru předpokládá
osvobození pouze pro plochy nemovitostí
určených k trvalému bydlení a na domác-
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nosti. Z toho lze proto dovodit, že výjimka
se vztahuje pouze na pozemky zastavěné
budovou ústavu určenou k trvalému bydlení,
a nikoliv už na pozemky, které ústavu slouží
k užívání mimo budovu.
Závěrem doporučuji pozornosti dvě věci.
Zaprvé, současné právní předpisy prioritizují
u nových staveb zasakování srážkových vod,
případně jejich odvádění oddílnou srážkovou
kanalizací. U starých staveb legislativa nepředpokládá jejich úpravu v souladu s novými
požadavky, nicméně s ohledem na ekonomickou stránku věci lze doporučit zvážení změny
způsobu hospodaření se srážkovými vodami.
Zadruhé, ačkoliv ustanovení § 20 odst. 6
zákona o vodovodech a kanalizacích obsahuje
výjimku z plateb stočného za odvádění srážkových vod pro určité nemovitosti, resp. plochy,
neznamená to, že se za ně neplatí. Jelikož se

jedná o věcně usměrňovanou cenu, náklady
na tyto výjimky jsou rozpočítány do stočného
ostatních odběratelů, tzn. že s každou další
výjimkou se zvedá cena stočného pro ostatní
odběratele.
Odpověď jsme zaslali tazateli. Ten vyslovil obavu, zda lze klienty považovat za
trvale bydlící v areálu, když většinou formálně mají jako bydliště zapsáno místo, kde
původně žili… Pan doktor Horáček vysvětlil
i tuto záležitost:
Co se týká Vašeho dodatečného dotazu,
podle mého názoru není nutné, aby tam měli
uživatelé sociálních služeb v ústavu trvalé
bydliště, záleží na kolaudací určeném účelu
předmětné budovy ústavu (viz i znění výjimky – plochy nemovitostí určených k trvalému
bydlení a na domácnosti).
Lze proto vycházet zejména z vyhlášek

ke stavebnímu zákonu, když ustanovení § 2
písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, stanoví, že pro účely této
vyhlášky se rozumí
a) stavbou pro bydlení
1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé bydlení a je
k tomuto účelu určena,
2. 	 rodinný dům, ve kterém více než
polovina podlahové plochy odpovídá
požadavkům na trvalé rodinné bydlení
a je k tomuto účelu určena; rodinný
dům může mít nejvýše tři samostatné
byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno
podzemní podlaží a podkroví,
a ve vztahu k poskytování sociálních služeb
rovněž i z ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů, kde je
definována ubytovací jednotka, viz:
d) ubytovací jednotkou
1) jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým
uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou
k tomuto účelu určeny,
2) ubytovací jednotka v zařízení sociálních
služeb, určená k trvalému bydlení.
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., advokát
Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.
advokátní kancelář
zhoracek@deloitteCE.com
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nájsť v súčine rozpustnosti a zodpovedajúcich
precipitačných reakciách.

1.1 Precipitačné reakcie

Soli železa pre reguláciu zápachu a korózie pri čistení
odpadových vôd

Keď sa roztok iónov železa pridá k médiu
obsahujúcemu sulfid (odpadová voda, kal),
dôjde k nasledujúcej reakcii:
[1]

Alexander Jereb
Zápach predstavuje čoraz väčší problém
v mnohých kanalizačných systémoch v Rakúsku a iných krajinách. Príčinou je, že
čoraz viac vzdialených oblastí sa pripája
ku kanalizačným systémom. Z tohto dôvodu sa musí odpadová voda prepravovať na
dlhé vzdialenosti a veľmi často čerpať do
vyšších úrovní. Tieto stúpajúce vedenia sú
hlavnou príčinou problému, pretože vzhľadom na dlhý čas, kedy voda musí zotrvávať
v týchto kanáloch, vytvárajú sa ideálne
podmienky pre vznik septického odpadu.
Za týchto podmienok sa sulfát redukuje na
sulfidy, ktoré opúšťajú vodu prevažne ako
H2S. Nepríjemný zápach H2S je len jedným
z dôsledkov týchto reakcií. Baktérie môžu
transformovať H2S na kyselinu sírovú, ktorá
spôsobuje vážne problémy všetkým betónovým a kovovým súčastiam kanalizačných
systémov. H2S môže byť škodlivý pre osoby
pracujúce na čističkách odpadových vôd
a vo vnútri kanalizácie.
Soli železa predstavujú účinný spôsob pre
riešenie tohto problému. Reagujú veľmi selektívne podľa starých, dobre známych chemických zákonov, precipitačných rovníc. Preto
je použitie železnatých (alebo železitých)
solí jednoduché, spoľahlivé a pochopiteľné.
V mnohých praktických testoch sme vedeli
dokázať, že dávkovanie roztokov chloridu
železitého je bezpečným spôsobom pre vyriešenie problému zápachu a korózie v kanalizačných systémoch. Sulfidy precipitujú na
FeS a jemné železnaté sulfidové častice sú
transportované do čističky odpadových vôd.
Tam FeS reoxiduje v prevzdušnenej zóne biologického čistenia. Tým sa ióny železa stávajú
dostupnými pre ďalšiu, pre čistenie odpadu
požadovanú precipitačnú reakciu: elimináciu
fosfátov. V praktických testoch sme mohli

[2]
vidieť, že v samotnej čističke je potrebného
množstva precipitantu menej, alebo dokonca
žiaden precipitant, v závislosti od pomeru
spracovávaného vtekajúceho materiálu ku
zvyšku. Takže pre rôzne aplikácie možno
použiť rovnaké aktívne látky.

Úvod
Zápach a korózia v kanalizačných systémoch
a čistiarňach odpadových vôd úzko súvisia
s vytváraním sulfidov. Sulfidy sa obvykle
vytvárajú redukciou sulfátov v anaeróbnych
zónach kanalizačného systému a čistiarní
odpadových vôd. Sulfidy sa vyskytujú v odpadovej vode ako voľný sírovodík (H2S), ako
disociované sulfidy (HS–a S2-) a sulfidy kovov.
Mnohé nežiaduce a čiastočne škodlivé procesy v odpadovej vode (nepríjemný zápach,
korózia) súvisia s voľným H2S. Týmto procesom sa možno vyhnúť, ak je možné sírovodík
transformovať do kovových sulfidov.
Podľa G.Yanga a J. Hobsona (2001) existuje
zreteľná korelácia medzi koncentráciou H2S
v odpadovej vode a koncentráciou zápachu
(obr. 1). Eliminácia rozpusteného H2S teda
zároveň znižuje vytváranie nepríjemného
zápachu.

1. Základné princípy
Na základe skutočnosti, že väčšina kovových
sulfidov má extrémne nízku rozpustnosť vo
vode, H2S je možné z odpadu eliminovať ako
pevnú fázu.
Najdôležitejšie je, že rozpustnosť sulfidu
železnatého (FeS) je oveľa nižšia než tá, ktorú
majú možné kompetitívne reakcie na hydroxid
železnatý alebo uhličitan železnatý. Preto je
možné odstrániť sulfidy vysoko selektívne
z vodnej fázy pridaním iónov železa. Chemický základ pre túto charakteristiku možno

Reakcia [2] je súhrnom dvoch za sebou
nasledujúcich krokov:
Najskôr sa Fe3+ redukuje na Fe2+:
[3]
Takto vytvorený Fe reaguje podľa reakcie
[1] na FeS, čo má za výsledok reakciu [2].
Zaujímavou skutočnosťou je, že aj sulfidy
môžu byť precipitované aj hydroxidom železitým Fe(OH)3. To možno vyjadriť nasledujúcou
reakciou:
2+

[4]
Táto reakcia je tiež súhrnom redukčno-oxidačných reakcií, pričom Fe3+ je najskôr redukovaný sulfidom a potom takto vytvorený Fe2+
reaguje so sulfidom na FeS.
Vďaka tejto skutočnosti je možné transformovať sulfidy na nerozpustné zmesi pridaním
kalu z čistiarne (za predpokladu, že tieto využívajú na úpravu vody soli železa).
Ďalším dôsledkom poslednej reakcie je,
že roztoky železa možno aplikovať v mieste
kanalizačného systému pred vytvorením
sulfidu. Tá časť iónov železa, ktorá nemôže
nájsť žiaden sulfid ako partnera pre reakciu,
dočasne vytvorí hydroxidy železa. Tieto hydroxidy vytvoria FeS ihneď, ako sa vyskytnú
nejaké sulfidy.
Z tohto dôvodu tiež postačuje dávkovať
produkt len v jednom a vhodnom mieste kanalizačného systému. Toto je dôležitá výhoda
produktov na báze železa oproti iným alternatívnym produktom, ktoré sú k dispozícii
pre reguláciu zápachu.
Všetky vyššie uvedené reakcie sú precipitačné reakcie. To znamená, že dve alebo viac
iónových zložiek reaguje a vytvára nerozpustnú zmes.
Samozrejme, v typickej odpadovej vode
môžu ióny železa reagovať aj s inými zložkami: môžu sa vytvárať hydroxidy, ako aj
karbonáty alebo fosfáty.
Dôležitým parametrom týchto precipitačných reakcií sú ich súčiny rozpustnosti (ktoré
sa vyvodzujú zo zákona pôsobiacich hmôt).
Súčin rozpustnosti pre reakciu [1] možno
vyjadriť nasledujúcim spôsobom:
[5]

Obr. 1. Korelácia medzi H2S a zápachom v kanalizačných systémoch
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Tento vzťah platí len vtedy, ak existuje chemická rovnováha medzi roztokom a pevnou
fázou. Podľa Hartingera (1995) súčin rozpustnosti FeS je 3,7x10-19, zatiaľ čo hodnota
napríklad pre Fe(OH)2 je 2x10-15. To znamená,
že súčin rozpustnosti hydroxidu železnatého
je viac než 5000-krát vyšší než pre FeS. Z toho
zreteľne vidno, že rozpustnosť FeS je oveľa
nižšia.
V dôsledku toho je FeS prvá nerozpustná
zlúčenina, ktorá bude precipitovať. Nakoľko
súčin rozpustnosti FeS je taký nízky, častice sú
veľmi jemné (čo sa vyskytuje u sulfidov kovov
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vo všeobecnosti): Z dôvodu nízkej rozpustnosti je rýchlosť tvorby zárodkov (nukleácie)
vysoká, čo vedie ku vzniku jemne dispergovanej suspenzie (Hartinger, 1995 a Wassermann,
2006). Tieto malé častice sedimentujú pomaly,
takže kal FeS bude transportovaný do čističky
odpadových vôd a nebude sa ukladať v kanalizačnom systéme.
Yang a Hobson (2001) navrhli inú formuláciu pre súčin rozpustnosti sulfidu železnatého:
[6]
PS = „podmienečný“ súčin rozpustnosti FeS
FeT = celková koncentrácia rozpusteného
železa
S T = celková koncentrácia rozpustených
sulfidov
αFe a αS sa vypočítajú nasledovne:

a Hobson, 2001), ideálna hodnota pH pre
precipitáciu FeS sa nachádza medzi 6,5 a 8,5.
Vidno tiež, že len malá časť rozpusteného
zvyškového železa je potrebná na udržanie
koncentrácie rozpusteného sulfidu na veľmi
nízkej úrovni (ako je požadované pre chemickú rovnováhu). Podľa obr. 2 je potrebné
len 0,1 mg/l rozpusteného železa na udržanie
koncentrácie rozpustených sulfidov pod
0,01 mg/l a tým aj na takmer úplné potlačenie
koncentrácie zápachu.

1.2 Požiadavka na aktívne látky pre
precipitáciu sulfidov
Roztoky solí kovov môžu precipitovať sírany
stechiometricky, ako zistili Yang a Hobson
(2001), pričom požiadavku na ióny železa
možno vypočítať nasledovne:
[9]

[8]

f=MFe/MS=55,845/32,066=1,74 (pomer relatívnych atómových hmotností železa a síry)
β = β-hodnota pre precipitáciu síry, ktorá
závisí okrem iného od dostupnosti precipitovateľných síranov v mieste dávkovania
cH2S = koncentrácia síranu [mg/l]
cFe= špecifická požiadavka na železo [mg/l,
príp. g/m³]
Ako prvú aproximáciu možno teraz požiadavku vypočítať pomocou nasledujúcej
rovnice:

Podľa týchto rovníc je produkt rozpustnosti
FeS závislý od pH. Ako vidno na obr. 2 (Yang

[10]

[7]

KFe1 = súčin rozpustnosti Fe(OH)2
KS1, KS2 = disociačná konštanta sulfidu

Obr. 2. Vplyv hodnoty pH a koncentrácie rozpusteného železa na zvyškový sulfid (Yang
a Hobson, 2001)

Obr. 3. Viacnásobný účinok produktov iónov železa (napr. aplikácia Donau Bellair green
u spoločnosti AWV Seewinkel) – precipitačný prostriedok pre sulfid je tiež k dispozícii pre
elimináciu PO4 v ČOV.
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cs = celkové množstvo síry v odpadovej vode
cFe,max= maximálna požiadavka na železo
Tieto výsledky bolo možné overiť dlhoročnými skúsenosťami spoločnosti Donau
Chemie AG pri regulácii zápachu.
Rovnice [10] uvádza maximálnu požiadavku produktu na precipitáciu sulfidu za
podmienky, že z celého množstva síry sa
stane precipitovateľný sulfid na niektorom
mieste kanalizačného systému za dávkovacím
miestom.
Túto vypočítanú teoretickú požiadavku
použijeme ako počiatočný bod pre dávkovanie
a optimalizujeme pridanie produktu meraním
H2S v atmosfére kanalizácie. Preto je možné
znížiť námahu analytikov na pomerne nízku
úroveň.
Požiadavka na roztoky solí kovov je všeobecne nezávislá od doby, počas ktorej odpadová
voda ostáva vo vnútri stúpacieho vedenia.
Len množstvo sulfátu, transformovaného
na sulfid, je ovplyvnené dobou zadržania.
Ak sa použije nitrát na reguláciu zápachu
v stúpacom vedení, požiadavka na produkt
je výrazne závislá od doby, počas ktorej voda
ostáva v potrubí, nakoľko nitrát je spotrebúvaný biologickými procesmi. Ióny železa sa
v biologických reakciách nevyužívajú, takže
rovnica [10] poskytuje maximálnu požiadavku
na produkt. Túto hodnotu neovplyvňuje ani
čas, ani rozmery potrubia.

1.3 Viacnásobné využitie iónov železa
Ako bolo uvedené vyššie, kal zo sulfidu železa nesedimentuje v kanalizačnom systéme
z dôvodu malej veľkosti jemných častíc, takže
sa dostáva priamo do čističky odpadových
vôd.
Tu, v aeróbnej zóne biologického spracovania, dochádza k ďalšej redukčno-oxidačnej
reakcii:
Oxidácia FeS prostredníctvom kyslíka.
Rozpustnosť sulfátu železnatého je oveľa
vyššia, a preto sú Fe2+, resp. Fe3+ opäť k dispozícii pre ďalšie reakcie.
Jednou z týchto dôležitých reakcií v spracovaní odpadu je precipitácia fosfátov:
V závislosti od pomeru vody spracovanej
pre reguláciu zápachu k vtoku do čističky
možno dosiahnuť redukciu činidla pre precipitáciu fosfátov (pozrite obr. 3). V prípade
čističiek, kde bolo potrebné spracovať 100 %
vtoku pomocou iónov železa pre reguláciu
H2S, sme boli schopní preukázať, že nebolo
potrebné žiadne ďalšie dávkovanie produktu
precipitujúceho PO4 v samotnej čističke. Precipitáciu fosfátov bolo možné udržať v plnej
funkčnosti len samotnou reoxidáciou FeS.
Následne je možné produkt pre reguláciu
zápachu využiť pre rozličné aplikácie, čo
vedie ku zvýšeniu účinnosti.
V ČOV Seewinkel v kraji Burgenland
(Rakúsko) sme mohli pozorovať, že ióny
železa možno využiť viacnásobne: od apríla
2007 spoločnosť Donau Chemie AG nasadila
produkt pre reguláciu zápachu a prevenciu
korózie v teste veľkého rozsahu. Pre tento
účel bol Donau Bellair green (produkt na báze
FeCl2) dávkovaný v dvoch veľkých čerpacích
staniciach, ktoré transportujú takmer celý vtok
do nasledujúcej ČOV.
Pred týmto testom bol nasadený produkt
Donau Klar classic (FeCl3) pre precipitáciu
fosfátu v samotnej čističke.

vh 7/2018

Niekoľko dní po spustení dávkovania
produktu Bellair sa precipitácia PO4 v ČOV
zastavila a bol pozorovaný PO4-P vo výtoku.
Ako vidno na obr. 3, hodnoty PO4-P ostali stabilné a nízke. Účinnosť precipitácie Ptot mohla
byť udržaná konštantná na úrovni 98 %, hoci
dávkovanie produktu Donau Bellair green
bolo niekoľkokrát znížené. Od roku 2007 ČOV
Seewinkel stále tento systém používa k plnej
spokojnosti. Medzičasom táto spoločnosť
(spolu s Donau Chemie AG) nainštalovala
dávkovacie miesta priamo vo všetkých troch
kanalizačných potrubiach, ústiacich do čističky. Dodatočný prostriedok pre precipitáciu
fosfátu na mieste aktivácie už nie je potrebný.

Obr. 4. Príklad typickej analýzy odpadu s niektorými dôležitými parametrami

2. Regulácia zápachu v praxi
2.1 Metóda pre úspešnú aplikáciu
produktu
Pre zabezpečenie účinnej regulácie zápachu
je podstatné, aby sa dodržal určitý postup,
ktorý by sa mohol realizovať krok za krokom.
Dôležité je, aby všetky zainteresované zložky
spolupracovali a dosiahli tak úspešnú reguláciu zápachu. Nemalo by sa zabudnúť na to, že
v takýchto prípadoch sú zaangažovaní nielen
operátor a dodávateľ riešenia problému, ale
tiež tretie strany, ako sú dotknutí a obvykle
nahnevaní obyvatelia a s nimi súvisiace
miestne záležitosti.
Preto je dôležité umožniť týmto stranám
zúčastniť sa, informovať ich o prijatých opatreniach a dosiahnutých výsledkoch, resp. požiadať ich o vyjadrenie ich názoru na úspešnosť
regulácie zápachu.
Podľa našich skúseností je zmysluplná nasledujúca metóda:
1) Prieskum súčasného stavu: Po prvom
kontakte s operátorom zozbierame všetky
dostupné informácie o súčasnom stave. Základné údaje o kanalizačnom systéme by mali
byť zahrnuté do tohto prieskumu:
X Dĺžka a priemer stúpacieho vedenia
X Charakteristické miesta na dráhe stúpacieho vedenia
X Tok odpadovej vody a typické charakteristické parametre kanalizácie (CHSK, BSK5,
PO4-P atď.)
X Technické údaje čerpacej stanice (prietoková rýchlosť, intervaly čerpania, rozmery
čerpacej studne, doba zotrvávania vody vo
vnútri čerpacej studne a v stúpacom vedení
atď.)
X Kde sa nachádza hranica obťažovania nepríjemným zápachom a/alebo koróziou?
X Kto je dotknutý?
X Aké opatrenia sa už vykonali alebo boli
zvažované?
X Existujú určité, už známe špičkové záťaže
zápachu / H2S (možno na základe sťažností obyvateľov) a je možné odvodiť určité
charakteristické trendy (denné, týždenné,
ročné maximá)?
X Nakoľko vo väčšine prípadov údaje analýzy
týkajúce sa H2S alebo koncentrácií zápachu
nie sú k dispozícii, vždy odoberáme určité
vzorky vody (priemerné alebo náhodné
vzorky vody, v závislosti od situácie).

2) Analýza vody určenej na čistenie:
Odobraté vzorky sa analyzujú naším laboratóriom, obzvlášť vo vzťahu k zaťaženiu
sírou (sulfidy, celkové množstvo síry, sulfáty).
Pochopiteľne sa stanovujú aj ďalšie dôležité
chemické parametre (napr. kapacita vyrovnávacej oblasti, hodnota pH, chloridy) (obr. 4).
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Ako rutinnú záležitosť stanovujeme obsah
chloridu vo vode, aby sme predišli akýmkoľvek obavám týkajúcim sa korózie spôsobenej
neskoršou aplikáciou produktu.
Koncentrované produkty sa predávajú
väčšinou ako korozívne a žieravé roztoky. Pri
aplikácii a bežných dávkovacích koncentráciách (ppm) sa ťažko rozpustné, pevné zložky
(FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FePO4, FeCO3 atď., ako
tie, ktoré sú popísané v 2.1), už nie relevantné
pre koróziu, formujú vo vodnej fáze. Touto
reakciou sa ióny železa eliminujú z vodnej
fázy, v roztoku ostávajú iba chloridové ióny
(je dobre známe, že takmer všetky chloridy
sú veľmi dobre rozpustné vo vode a následne
sa nemôžu akumulovať v pevnej fáze, ako sú
kaly odpadových vôd).
Chloridy sú prirodzenou súčasťou odpadových vôd. Pri všetkých našich doterajších
analýzach pre reguláciu zápachu bol obsah
chloridov v nespracovaných (komunálnych)
odpadových vodách vyšší než 100 mg/l
v 50 % všetkých prípadov (minimum 39 mg/l,
maximum 386 mg/l). Takže pri návrhu kanalizačného systému je určite potrebné zohľadniť
takéto koncentrácie a je preto potrebné zvoliť
vhodné materiály.
Naopak, teoreticky vypočítané pridávanie
chloridu pri aplikácii produktu je pomerne
nízke pri porovnaní s prirodzeným obsahom
už prítomným v odpadovej vode. Vo väčšine prípadov predstavuje pridanie chloridu
menej než 44 mg/l (dokonca aj pri vysokých
záťažiach sulfidov), takže celkový obsah
chloridov ostáva pod úrovňou 140 mg/l. To by
nemalo predstavovať problém pre materiály,
ktoré sa považujú za vhodné pre aplikácie
odpadových vôd.

Preto by sa nemalo očakávať žiadne zvýšené
riziko korózie pri správnom použití roztoku
solí kovov pre reguláciu zápachu a obsahu
H2S.
Na druhej strane, elimináciou voľných sulfidov z odpadových vôd môžete zabrániť vzniku
nebezpečnej a nákladnej korózie, spôsobenej
biogénnou kyselinou sírovou.
3) Výpočet požiadavky na produkt a výber
vhodného produktu:
V závislosti od situácie a za pomoci chemickej analýzy je možné zvoliť najvhodnejší
produkt pre danú aplikáciu.
Produkty na báze železa majú tú veľkú
výhodu, že umožňujú vypočítať požiadavku
na základe stechiometrie. Obvykle sa ako
prvá aproximácia vypočíta požiadavka spolu
s celkovou záťažou síry, pretože toto je zároveň
maximálny potenciál H2S odpadovej vody. Počas spúšťacej fázy aplikácie sa vykoná optimalizácia a prispôsobenie miestnym potrebám.
4) Príprava koncepcie pre dávkovanie
spolu s operátorom a spustenie pridávania
produktu:
Požiadavka, vypočítaná v kroku 3, je základom pre aplikovanie produktu. Niekoľko dní
pred dávkovaním by mal byť zmeraný profil
koncentrácie H2S v atmosfére kanalizačného
systému (obr. 6), a v meraní by sa malo pokračovať po začatí testu (obr. 7). Vďaka tomu
má operátor, ako aj dodávateľ, k dispozícii
nástroj pre argumentáciu. Navyše je potrebné
priebežné meranie obsahu H2S vo vzduchu
pre optimalizáciu dávkovania.
Súčasťou koncepcie by mal byť návrh vhodného dávkovacieho zariadenia (ktoré môže
dodať naša spoločnosť) a výber najlepšieho
miesta pre dávkovanie.

Obr. 5. Koncentrácie chloridu v prirodzenej komunálnej odpadovej vode
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kom“ by mala viesť k úspešnej regulácii H2S,
zápachu a korózie pri čistení odpadových vôd.

Záver

Obr. 6. Koncentrácie H2S v priebehu dňa po stúpacom vedení s typickými špičkovými záťažami ráno, napoludnie a večer pred aplikáciou produktu

Obr.7. Koncentrácia H2S v atmosfére stúpacieho vedenia pred a bezprostredne po spustení
dávkovania produktu
5) Optimalizácia: Optimalizáciu dávkovania produktu možno uskutočniť pomocou
merania H2S a správ o vnímaní dotknutých
osôb (obyvatelia, operátor). Miera dávkovania
by sa teda mala stanoviť tak, aby bola úplne
pokrytá celá záťaž H2S. V mnohých prípadoch
je možné typický celodenný trend pre H2S
pozorovať už pred začatím dávkovania. Obvykle existujú charakteristické špičkové záťaže
ráno, napoludnie a večer. Počas noci je záťaž
obvykle nižšia, alebo nulová. Tieto údaje je
možné korelovať s prietokom vody.
Ak sa špičkové záťaže výrazne líšia od
základnej záťaže, je možné nainštalovať nízkonákladový a jednoduchý systém regulácie
dávkovania s touto krivkou dennej záťaže.
Pre väčšie prevádzky je vhodné zvážiť
zložitejší systém regulácie (napr. Bellair Controller), prepojený s prietokom vody, teplotou
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a ďalšími parametrami. V každom prípade má
zmysel prepojiť dávkovacie čerpadlo s čerpadlom odpadovej vody stúpacieho vedenia.
Vtedy sa produkt pridáva presne v tom čase,
kedy sa voda čerpá do stúpacieho vedenia,
takže si môžete byť istý, že máte vhodné
zmiešavacie miesto dávkovania a že daný
produkt sa okamžite transportuje na miesto,
kde sa objavujú sulfidy – do anaeróbnej zóny
stúpacieho vedenia.
Všetky tieto opatrenia pre optimalizáciu sú
ľahko realizovateľné, pričom vašou úlohou
je rozhodnúť sa od prípadu k prípadu, ktoré
opatrenia sú primerané a sľubné, vždy majúc
na zreteli prepočet cenovej výhodnosti.
6) Prezentácia výsledkov: Na konci kroku
optimalizácie by všetci zúčastnení mali byť
informovaní o výsledkoch a tieto by mali byť
prediskutované. Táto metóda „krok za kro-

Produkty založené na iónoch železa (napr. Donau Bellair green) sa ukázali ako jednoduchá,
bezpečná a prijateĺná cesta vedúca k regulácii
a eliminácii škodlivých sulfidov z odpadových
vôd a k odsíreniu septického kalu.
Dokážu zabrániť tvorbe zapáchajúceho H2S
a tým aj vzniku nákladných škôd spôsobených
koróziou na betónových a oceľových súčastiach kanalizačného systému a čistiarní odpadových vôd, ako aj na plynových motoroch.
Aplikácia je jednoduchá a závisí od dobre
známych chemických zákonov: rozpustnosť
iónových zlúčenín a príslušných rovnovážnych stavov, zákon pôsobiacich hmôt a na
module rozpustnosti. Súvisiace reakcie sú
veľmi rýchle a vysoko selektívne. Úspech je
preto možné pozorovať už v krátkom čase, čo
vidno na obr. 7. Po tom, čo sa všetka odpadová
voda zmieša s aktívnymi súčasťami produktu,
koncentrácia H2S a následne koncentrácia
zápachu sa znižujú takmer okamžite.
Pre úspešné zvládnutie problémov súvisiacich so zápachom a koróziou sú na trhu
k dispozícii rôzne riešenia. Aj spoločnosť
Donau Chemie AG môže poskytnúť široký
sortiment rôznych produktov pre riešenie
tohto problému:
Skupina produktov Donau Bellair, ktorá
zahŕňa špeciálne produkty pre reguláciu H2S
a zápachu, založené na chloridoch železa.
Napokon je vhodné uviesť niektoré hlavné
výhody roztokov solí železa pre elimináciu
H2S:
Soli železa reagujú na 100 % selektívne.
Ak sulfid železnatý prechádza krokom
oxidácie (biologické spracovanie odpadovej
vody), bude oxidovaný a môže sa opäť zúčastniť precipitácie PO4.
Sulfid železnatý (FeS) možno použiť na
fertilizáciu, keďže Fe-PO4 (železnato-sírne
proteíny) majú byť vytvorené čističkami pre
potreby fotosyntézy.
Použitím produktov Donau Bellair je možné
odstrániť H2S spoľahlivo, bez pridávania dodatočnej síry (napr. sulfátov).
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Poznatky ze semináře „Nové metody
a postupy při provozování čistíren
odpadních vod XXIII.“
Stalo se již tradicí, že se vodohospodáři z České a Slovenské republiky setkávají v Moravské Třebové na semináři „Nové metody a postupy
při provozování čistíren odpadních vod“, jehož XXIII. ročník se konal
ve dnech 10. 4.–11. 4. 2018. Organizátorem semináře byla VHOS,
a.s. Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA,
OS čištění a recyklace městských odpadních vod (ve zkratce OS ČR
MOV). Mediálním partnerem semináře byl časopis Vodní hospodářství.
Na semináři bylo celkem zaregistrováno 360 účastníků, včetně zástupců 36 vystavujících a sponzorských firem, což představuje mírný
nárůst nad již celkem ustálené počty z posledních několika let. Seminář v Moravské Třebové tedy nadále poutá zájem odborné veřejnosti
a velmi cenná pro pořadatele a příslibem pro další budoucnost semináře byla i letos velká účast mladých lidí, a to i z řad přednášejících,
rovněž tak i neklesající počet vystavujících firem a zájem sponzorů.
Zdá se, že i nově nastupující generace vodohospodářských odborníků
přijala „Moravskou Třebovou“ za svoji akci.
Zaznělo celkem 15 odborných přednášek, které byly rozděleny do
čtyř tematických bloků. Seminář byl zařazen do odborného vzdělávání
ČKAIT s ohodnocením 2 body. Více času oproti minulým ročníkům
bylo věnováno diskusi. Např. samostatně zařazený diskusní blok
„Problematika likvidace kalů z malých ČOV, možná řešení“ se těšil
velkému zájmu z řad přítomných odborníků i zástupců vodárenských
společností.
V úvodu semináře prof. Wanner připomněl, že u zrodu semináře
stál také významný vodohospodářský odborník Ing. Jakub Svatopluk
Čech, CSc., jehož památce je nyní akce věnována. Dále pak ukázal,
že i 20 let po jeho předčasné smrti jsou jeho práce stále citovány ve
světové odborné literatuře.
Pro účastníky semináře se konal první den semináře již tradiční
a oblíbený společenský a diskusní večer v prostorách Městského muzea s živou hudbou, tombolou a ochutnávkou kvalitních moravských
vín a s bohatým cateringem.
V následujícím textu jsou v krátkém přehledu uvedeny názvy příspěvků, jejich autoři a stručný obsah. Pro tvorbu tohoto článku byly
využity výtahy z jednotlivých přednášek uveřejněných ve sborníku,
dále abstrakty poskytnuté některými autory a v neposlední řadě i postřehy a komentáře jednotlivých předsedů sekcí.

nární obor a nelze v rozhodovacích procesech jednoduše upřednostnit
hledisko pouze jednoho oboru. Efektivní rozhodování musí vycházet
ze stanovení cílů, které musí uspokojovat potřeby společnosti a být
udržitelné. Jako příklad uvedl několik doktrín současného legislativního vývoje, které jsou často uplatňovány bez ohledu na další
souvislosti. Mezi příklady patřilo např. zasakování odpadních vod
z domovních ČOV do vod podzemních, kdy jsou kladeny přísné
požadavky na znečištění dusíkem, ale zároveň může být ve stejně
lokalitě do vody zasakováno významně vyšší znečištění dusíkem
ze zemědělství. Na dalším příkladu, problematice domovních ČOV
versus vyvážení bezodtokých jímek, pak přednášející demonstroval
potřebu vícekriteriálního rozhodovacího procesu, kdy je třeba zohlednit nejen stávající stav a využití podzemních vod v lokalitě, ale třeba
také dopravní zátěž nebo ekonomické a sociální dopady.
Změny legislativy EU, servíruje Evropská komise (Ing. Ondřej
Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., VEOLIA Česká republika, a.s., Ing. Bc.
Filip Wanner, Ph.D., SOVAK z.s.): Přednáška se věnovala problematice
legislativního procesu v rámci EU. Tématem byly např.  revize směr-

Obr. 1. Předsednictvo semináře při slavnostním zahájení (zleva: Ing.
Šunka, ředitel VHOS a.s., Ing. Langer, CzWA, prof. Wanner, CzWA,
JUDr. Izák, starosta města Moravská Třebová, Dr. Beneš, Veolia ČR,
a.s., Ing. Plotěný, ASIO, spol. s r.o.)

Legislativa ve vodním hospodářství
(předseda prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.)
Jedná se o tradiční blok zaměřený na problematiku právních předpisů
vztahujících se k vodnímu hospodářství. V letošním roce byl obsah
bloku zaměřen na trvalou udržitelnost, fosfor a problematiku farmak.
Všechna tato témata souvisela s nastupujícími trendy recyklace i do
vodního hospodářství. Část úvodního bloku byla opět věnována
i legislativě. Vzhledem k tomu, že v době konání semináře nebyly
k dispozici potřebné informace o legislativním procesu v sektoru
„voda“ v ČR, byli přítomní seznámeni s chystanými novinkami z legislativní kuchyně EU.
Udržitelnost jako hlavní kritérium při rozhodování o odpadních,
povrchových a srážkových vodách (Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol.
s r.o. Brno): Úvodní přednášku bloku i celého semináře přednesl Ing.
Plotěný, který se zaměřil na problematiku udržitelnosti při nakládání
s vodami. Ing. Plotěný uvedl, že hospodaření s vodou je multidiscipli-
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nice o čištění městských odpadních vod, dopady požadavků balíčku
oběhového hospodářství se zřetelem na fosfor, dopady Směrnice
o průmyslových emisích a vypouštění průmyslových vod do kanalizace. Dr. Beneš zmínil dva prvky, kterými může veřejnost legislativu
ovlivnit. I zcela laická veřejnost se může do procesu zapojit formou
tzv. lidové iniciativy, jako tomu bylo v případě iniciativy „Right to
Water“. Prosazování názorů odborné veřejnosti je pak zajišťováno např.
pomocí organizace EurEau, jejímž členem je také SOVAK ČR a uplatňuje se zejména v počáteční fázi legislativního procesu – zpracování
tzv. zelených a bílých knih.
Jak na fosfor – budoucí trendy a realita (Ing. Radka Rosenbergová, Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., Ing. Vladimír Todt, Ing. Ondřej
Beneš, Ph.D., MBA, LLM, Dr. Ing. Pavel Chudoba, VEOLIA Česká
republika, a.s.): Ing. Rosenbergová podrobně popsala situaci v oblasti světových zásob, trhu a cen fosforu. Dále zmínila legislativu EU
k zajištění fosforu jako strategické suroviny pro další období. Jedna
varianta je získávání fosforu z odpadních vod a čistírenských kalů.
Popsané byly metody k získávání fosforu na ČOV: sušení kalu a jeho
využití ke spalování jako paliva, případně v zemědělství, pokud jde
o kal, který splňuje parametry použití na zemědělské půdě, možnost
získávání fosforu v podobě biocharu, získávání fosforu z kalového
hospodářství jeho selektivním srážením do formy krystalických hnojiv
z koncentrovaných proudů (kalová voda a fugát), získávání fosforu
z popela z čistírenských kalů (1. krok sušení, 2. krok spalování), které
je z hlediska výtěžnosti nejefektivnější metodou. Problémem těchto
procesů zůstává ekonomika. Tyto projekty nejsou v současnosti rentabilní a případné rentability dosáhnou pouze při několikanásobném
zvýšení plateb za likvidaci kalu oproti současnosti.
V souvislosti s tuto problematikou se můžeme ptát, kam směřují
legislativní změny v oblasti nakládání s čistírenskými kaly v posledních letech v rámci ČR i celé EU? Jak už to tak v našich krajích bývá,
legislativa nám celkem jasně říká, co dělat nemůžeme. Bohužel otázka,
jak to vlastně dělat máme, zůstává nezodpovězena.
Měli bychom si přiznat, že náš primární cíl, zajišťování účinného
čištění odpadních vod, je ohrožen. Může se tak stát, že ČOV budoucnosti bude zároveň chemickou továrnou, která kromě čištění
odpadních vod bude spalovat, separovat těžké kovy, těžit a možná
i vyrábět hnojiva.
Přímá aplikace čistírenských kalů na půdu, která je v současné době
v ČR v různých formách nejvíce používána, je již nyní značně omezena a v budoucnosti se situace ještě zhorší (příkladem je i poslední
omezení možnosti kompostování, vyplývající ze zpřísnění požadavků
na kompost s obsahem kalů uvedených v textu vyhlášky o hnojivech
č. 474/2000Sb.).
Chování léčiv v půdním prostředí a jejich vstřebávaní rostlinami
(prof. Ing. Radka Kodešová, CSc., katedra Pedologie a ochrany půd
ČZU v Praze): Prof. Kodešová se zaměřila na problematiku vstřebávání
léčiv obsažených např. v recyklované odpadní vodě nebo čistírenském
kalu rostlinami. Řada studií prokázala, že půdy mohou být kontaminovány léčivy obsaženými v recyklovaných odpadních vodách nebo
čistírenských kalech. Rozpuštěná léčiva v půdním roztoku mohou
být následně vstřebávána rostlinami. Jejich vstřebávání je dáno jak
vlastnostmi vstřebávaných látek, tak charakteristikami rostlin, klimatickými podmínkami a vlastnostmi půdního prostředí. Příspěvek byl
proto věnován chování vybraných léčiv v reprezentativních půdách
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České republiky a vlivu těchto půd na vstřebávání léčiv některými
rostlinami. Ze studií auorky i dalších studií vyplývá, že rostliny mohou svými kořeny léčiva vstřebávat a dále translokovat do dalších částí
rostlin. Na druhou stranu studie také prokázaly, že i léčiva, která jsou
v prostředí relativně stabilní, mohou být v rostlinách metabolizována.
Nicméně poměrně málo je známo o funkci a účincích jejich metabolitů, které se mohou v rostlinách vyskytovat ve vyšších koncentracích,
než jsou koncentrace původní látky, na lidské zdraví v případě, že
budou konzumovány. V tomto směru jsou zapotřebí další studie, na
kterých mj. ČZU dále pokračuje ve spolupráci s VŠCHT Praha.

Kaly z ČOV a jejich využití
(předseda prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D.)
Monitoring farmaceutík v čistiarenských kaloch na Slovensku
(prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D., Lucia Ivanová, Ing. Tomáš Mackuľak,
Ph.D., FCHPT STU Bratislava): Také první přednáška ze sekce kalů se
týkala problematiky farmak. Prof. Bodík v příspěvku shrnul výsledky
monitoringu koncentrace farmak v čistírenských kalech na Slovensku.
Studie se zabývala základními skupinami běžných léčiv – antibiotiky,
antihistaminiky, kardiologickými preparáty, psychoaktivními látkami
i léky proti bolesti. Z jiných než léčivých látek byly v kalech nalezeny kofein a THC. Přednáška vycházela z detailního monitoringu
s využitím nejnovějších analytických metod. Výsledky ukazují, že
v odpadních vodách a v čistírenských kalech zůstávají sloučeniny,
které se neodstraní biologicky na ČOV (léčiva, drogy, hormony atd.).
Navíc v kalech jsou tyto sloučeniny v porovnání s vyčištěnými vodami zkoncentrované. Aby se zabránilo jejich distribuci do prostředí
(do půdy a do vody), jedinou v současné době reálnou technologií
je termické zpracování kalů. Toto zpracování může přinést kromě
jiného i významné zlepšení energetické bilance ČOV (viz následující
přednáška Ing. Kose).
Materiálová transformace čistírenského kalu z energetického
hlediska (Ing. Lukáš Frýba, ARKO TECHNOLOGY, a.s., Ing. Miroslav
Kos, CSc., SMP CZ, a.s.): Přednáška Ing. Kose se věnovala různým
kombinacím technologií pro zpracování čistírenského kalu a jejich
energetickým bilancím. Pro optimální energetické využití doporučuje
přednášející anaerobní zpracování kalů doplněné o termickou hydrolýzu s následným sušením a využitím pyrolyzního plynu, uhlíkatého
zbytku i fosforu. Pro velké čistírenské kapacity je vhodné separátní
spalování kalu s využitím fosforu.

Diskusní blok
Problematika likvidace kalů z malých ČOV, možná řešení – řízená diskuse (Moderátoři: Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.,
VEOLIA Česká republika, Prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D.) Z obsahu přednášek (nejen v této sekci) i následné diskuse vyplynulo,
že problematika nakládání s kaly ve světle legislativních změn je
jedním z nejpalčivějších problémů současného čistírenství v ČR. Je
zřejmé, že v budoucnu bude dnes rozšířené zemědělské využití kalu
značně omezeno. Zároveň je třeba hledat cesty, kdy bude možno
využívat energetický i materiálový potenciál kalu a zároveň zajistit
ochranu životního prostředí před vnosem cizorodých látek (farmaka,
kovy apod.). V rámci diskuse ale zaznělo i to, že koncentrace těchto
mikropolutantů jsou velmi nízké, řádově v mikro a nano molech/l,
v prostředí se ještě víc naředí a bude nutné doplnit naše poznání

Obr. 4. Diskuse v sále pro vystavovatele
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o jejich skutečném vlivu na prostředí a člověka. V podstatě jsme na
začátku cesty řešení tohoto problému. Pokud se ukáže, že je nutné
odstraňovat i tyto mikropolutanty, pak se musíme připravit na vážné
zásahy do ČOV (převážně v nedávné minulosti postavených), a to
investičně velmi náročné. Pokud se budou ale instalovat technologie
umožňující materiálové transformace a zároveň účinnější využívání
energie z kalu, návratnost investicí nemusí být dlouhá. V diskusi
v této sekci opakovaně zazněla i výzva na pragmatický přístup k této
problematice. V čistírenství v ČR i SR se udělalo za poslední roky
velké množství práce za obrovské investice, ale problémů v sektoru
odpadních vod a kalů ještě dost zůstalo (např. některé stále ještě nedokončené rekonstrukce ČOV s odstraňováním nutrientů, problémy
při jejich provozu, vysoké procento obyvatelstva nenapojených na
čistírny s vyhovující účinností, obnova stokových sítí atd.).
Součástí této sekce byla i informace o využívání kalů na zemědělské
pozemky. Připravuje se legislativa EU, která by měla vytvářet tlak na
to, aby se čistírenské kaly neaplikovaly na zemědělské pozemky (např.
často citovaná směrnice o certifikovaných hnojivech a podobně). Ale
zároveň realita ve většině států EU je taková, že kaly převážně končí na
půdě, buď přímo, nebo jako součást kompostů. Eliminovat distribuci
kalů na půdy nebude vůbec jednoduché. Navíc české požadavky na
kvalitu těchto kalů jsou výrazně přísnější oproti některým státům EU
včetně SR a vyžadují např. dodatečnou hygienizaci (v SR zatím stačí
i standardní mezofilní anaerobní stabilizace kalů). V ČR se budou
muset producenti čistírenských kalů s tímto vyrovnat. V rámci diskuse
na semináři byla představená možná řešení, kterými jsou zejména regionální centra pro nakládání s čistírenskými kaly, která budou schopná
zajistit dlouhodobou shodu s hygienickými požadavky na upravené
kaly. Většinové řešení pro tato centra je v současnosti úprava sušením
s dosažením finální sušiny nad 90 % a otevřením koncovky nakládání
se sušeným kalem nazpět do zemědělství jako certifikované hnojivo či
využívání energetické v režimu TAP (tuhé alternativní palivo).

Řízení kanalizace a ČOV
(předseda Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.)
Zkušenosti z provozování kanalizace a ČOV města České Budějovice a předpokládané trendy budoucího vývoje (Ing. Jiří Lipold, Ing.
Jiří Stara, ČEVAK a.s.): Ing. Lipold přednesl první přednášku bloku,
zpracovanou u příležitosti ukončení koncesního řízení na provoz
vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice. Příspěvek
se zabývá více než dvacetiletou spoluprací města a provozovatele
ČEVAK, a.s. Provozovatelem majetku zůstává i po koncesi ČEVAK,
a.s., který bude ve spolupráci s městem řešit také problémy nakládání se srážkovými vodami a nakládání s kaly. I v tomto příspěvku
zazněla klíčová témata semináře: problematika farmak a využívání
čistírenských kalů. Autor upozornil i na to, jak snadno může chyba
médií poškodit obraz provozovatele v očích veřejnosti.
Aktuální trendy v řízení stokové sítě OVaK (Ing. Jiří Kašparec,
Ing. Milan Lindovský, PhD., MBA, Miroslav Feikus, VAE CONTROLS, s.r.o.): S vývojem v oblasti trendů řízení stokové sítě na příkladu
OVAK, a.s., seznámil posluchače Ing. Kašparec. Příspěvek se věnoval
problematice kanalizačního dispečinku v Ostravě a jeho postupným
proměnám. Dlouhodobě se zvyšuje počet napojených objektů z původních 16 na současných 89. Mění se také technologie napojení od
původní radiové sítě, která byla doplněna mobilními přenosy 3G
a LTE a také wi-fi. V diskusi byla zmíněna zejména problematika
zajištění bezpečnosti objektů, tak aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob, krádežím nebo úrazům.
Zpoplatnění srážkových a odlehčených vod – dobrý sluha, nebo
špatný pán? (doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, ČVUT Praha): V příspěvku předneseném dr. Kabelkovou byly
představeny dvě základní varianty ekonomických nástrojů podporujících udržitelné hospodaření se srážkovými vodami v obcích: 1.
zpoplatnění srážkového odtoku z jednotlivých staveb do kanalizace
s dílčími variantami: a) zrušení výjimek ze zpoplatnění a změna celkového objemu vybraného stočného jen o vícenáklady nebo b) zrušení
výjimek ze zpoplatnění a platba stočného za srážkové vody do fondu
HDV, 2. zpoplatnění přepadů z odlehčovacích komor (OK)  s dílčími
variantami lišícími se metodou pořízení dat o objemech přepadů. Tyto
ekonomické nástroje byly aplikovány na modelových obcích různé velikostní kategorie a charakteru zástavby za účelem studia motivačního
účinku pro udržitelné HDV a dopadů na stočné. Ověření bylo provedeno ve dvou skutečných obcích. Je třeba uvažovat s tím, že ekonomické
dopady opatření u zrušení výjimek z placení tzv. srážkovného by se
nedotkly všech subjektů stejně, ale větší dopad by byl u obcí a krajů
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(platba za komunikace) a u obyvatel v rodinných domech.

Novinky a zkušenosti z provozu ČOV
(předseda Ing. Martin Pečenka, Ph.D.)
Přednášky druhého dne semináře jsou tradičně zaměřeny více prakticky a týkají se zejména zkušeností z projektování, výstavby a provozu
čistíren odpadních vod.
Vliv čerpacích stanic odpadních vod na síti na malou ČOV  (Ing.
Iveta Žabková, Ing. Filip Harciník, Jaroslav Krejčí, SčVK, a.s.):
První přednáška, uvedená Ing. Žabkovou, se zabývala vlivem čerpací
stanice odpadních vod na malou ČOV. Autoři upozornili na to, že
problematice čerpání odpadních vod a jeho vlivu se často věnuje při
návrhu odvádění a čištění odpadních vod malá pozornost. Obvykle se
volí nejjednodušší způsoby čerpání odpadních vod, tedy po naplnění
akumulace. Jednorázové čerpání pak ale působí přetěžování menších
ČOV a má další negativní dopady.
Řízení odstraňování dusíku na ÚČOV v podmínkách havarijních
nátoků (Ing. Tomáš Hrubý, Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin
Srb, Ph.D., Ing. Petr Sýkora, Ph.D., Pražské vodovody a kanalizace,
a.s.): Zatímco úvod bloku se věnoval malým lokalitám, Ing. Hrubý
přednesl naopak přednášku věnovanou největší městské čistírně
odpadních vod v ČR – Ústřední čistírně odpadních vod Praha. Účinnost odstraňování dusíku na ÚČOV je dlouhodobě determinována
tím, že technologie nebyla původně dimenzována na odstranění
dusíku a ani po průběžných rekonstrukcích a doplněních není tento
proces zcela stabilní. V posledních letech navíc dochází ke zvyšování
koncentrace dusíku v přítoku na ÚČOV a zároveň se častěji objevují
havarijní nátoky, které negativně ovlivňují procesy odstraňování
dusíku. V loňském roce proto musel provozovatel přistoupit k řadě
opatření pro eliminaci vlivu havarijních nátoků jako např. operativní
zavedení postdenitrifikačních zón nebo redistribuce dodávky vzduchu
do různých sekcí aktivační nádrže. Přednáška zaujala zejména konkrétní aplikací teoretických poznatků z oblasti kinetiky nitrifikace do
praxe, kdy se nakonec podařilo splnit požadované legislativní limity
kvality odpadních vod.
Doplnění instrumentace na vybraných ČOV v Severních Čechách (Ing. Pavel Loužecký, Ing. Hájková, Bc. Puchmeltr, SčVK, a.s.):
Přednáška Ing. Loužeckého byla zaměřena na praktické zkušenosti
z oblasti řízení procesů na ČOV. Příspěvek popsal zkušenosti s doplněním instrumentace na vybraných ČOV o analyzátory a sondy, které
umožňují řízení aerace na základě koncentrací forem dusíku. Aplikace
automatického řízení aerace byla testována na několika ČOV o různých
konfiguracích procesu odstraňování dusíku s dobrými výsledky v oblasti snížení koncentrace vypouštěného znečištění. Autoři zároveň upozornili na složitost problematiky řízení na komunálních ČOV, kde dochází
k výkyvům koncentrací znečištění na přítoku ve velkém rozsahu.
Provozování ČOV Kladno–Vrapice v průběhu rekonstrukce a ve
zkušebním provozu (Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Bc. Vladimír Dragoun, Vít Procházka, Ing. František Martínek, Středočeské vodárny,
a.s.): Rekonstrukci a následnému provozu ČOV se ve svém příspěvku
věnoval také dr. Hloušek. Tentokrát se jednalo o ČOV Kladno–Vrapice,
která byla rekonstruována s cílem dosažení požadovaného limitu pro
celkový dusík na odtoku 14 mg/l jako roční průměr. Zajímavý byl zejména vliv přetížení aktivace po odstavení usazovacích nádrží a části
biologie na enormní výskyt biologické pěny. Toto bylo provozovatelem
řešeno dávkováním odpěňovače a následně flokulantu a koagulantu.
Situaci se sice podařilo zlepšit, ale v průběhu rekonstrukce bylo
nakonec nutné provést nové zaočkování ČOV. Zkušenosti z najíždění
anaerobní stabilizace kalu po zaočkování potvrdily z literatury známou nutnost sledování koncentrace nižších mastných kyselin, v tomto
případě zejména kyseliny propionové.
Rekonstrukce nevyhovujících dosazovacích nádrží na ČOV pro
500 až 10 000 EO (Ing. Václav Hošek, Ing. Pavel Král, Ph.D., Královéhradecká provozní, a.s.): Problematice rekonstrukce dosazovacích
nádrží na menších ČOV (do 5000 EO) se ve svém příspěvku věnoval
Ing. Hošek. Článek poukázal na podceňování návrhu dosazovacích
nádrží zejména na malých ČOV. Bylo zjištěno, že zatímco dosazovací
nádrže z 80. let trpí zejména absencí norných stěn a sběru plovoucích
látek, tak v 90. letech docházelo často k nedostatečnému dimenzování
nádrží ve snaze o úsporu investičních prostředků. Autoři příspěvku
však správně upozorňují, že takto dosažené úspory se následně prodražují jak v provozu ve formě různých provizorních opatření, tak
i při následné nutné rekonstrukci. Je tak nutno dbát na profesionální
přístup při kontrole návrhů ČOV ze strany investora i budoucího
provozovatele.
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Vyhodnocení zkušebního provozu mlékárenské ČOV s nosiči biomasy (MBBR) v symbióze s městskou ČOV Krásné Údolí (Ing. Petr
Dolejš, Vodohospodářský podnik a.s., Ing. Jiří Čejka, Vodohospodářský podnik a.s., Ing. Kateřina Arnoltová, Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary a.s., Ing. Michal Škoda, Hollandia Karlovy Vary s.r.o.):
Závěrečnou přednáškou celého semináře pak byla prezentace Ing.
Dolejše na téma zkušebního provozu mlékárenské ČOV vybavené
nosiči biomasy (MBBR) v souběhu s městskou ČOV Krásné Údolí. Zatímco přednáška z ČOV České Budějovice se věnovala úbytku zatížení
z průmyslových odpadních vod (viz výše), zde naopak bylo nutno po
nárůstu výroby v továrně na výrobu jogurtů přistoupit k intenzifikaci
celého systému předčištění průmyslových odpadních vod a jejich následného dočištění na městské ČOV. Po úspěšné realizaci projektu se
daří plnit požadavky na kvalitu odtoku i díky symbiotickému provozu
průmyslové a komunální ČOV, která je pozitivně ovlivněna teplotou
průmyslových odpadních vod.

Slovo závěrem
Přehled odborného programu semináře ukazuje také na aktuální výzvy
českého čistírenství. Těmi jsou zejména problematika organických
mikropolutantů (farmaka apod.), která je zásadní u znovuvyužívání
odpadních vod i materiálového využití kalu. V oblasti využití kalu
stojí řada ČOV aktuálně před rozhodnutím, jak zajistit budoucí
požadavky na kvalitu a využití kalů. Zajistit je třeba také využívání
srážkových vod a omezení přepadů z jednotné kanalizace. Pozornost
je ale nutno věnovat i provozování současných technologií jak ve
velkých městech, tak v malých lokalitách nebo průmyslu tak, aby byla
používána efektivní řešení při provozování klasických i inovativních
technologií. Naplnění těchto výzev nebude v budoucnu možné bez
sdílení informací a zkušeností a spolupráce mezi všemi zapojenými
subjekty a snad k tomuto sdílení přispěje také XXIV. ročník semináře
Nové metody a postupy při provozování ČOV. Termín konání semináře
pro rok 2019 byl již pořadateli stanoven, a to 9. 4.–10. 4. 2019 opět
v Moravské Třebové.
Za organizátory semináře děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili letošního ročníku semináře a svou účastí pomáhali vytvářet
příjemnou atmosféru na semináři a doprovodných akcích.
Touto formou chceme zároveň oslovit odbornou veřejnost, aby se
podílela společně s programovým výborem na tvorbě témat pro konání
semináře v roce 2019. K nejzajímavějším přednáškám patří vždy takové,
které popisují nějakou konkrétní ČOV (např. po rekonstrukci a intenzifikaci či novou). Proto, pokud znáte nějakou takovou čistírnu, neváhejte se svou aktivní účastí na příštím ročníku. Vaše náměty, poznatky
nebo zajímavá a netradiční řešení nám prosím zasílejte na e-mailovou
adresu jiri.wanner@vscht.cz, nebo vla.langer@seznam.cz nejpozději

Veletrh IFAT a zasedání orgánů EWA,
Mnichov, květen 2018
Ve dnech 14. až 18. května 2018 se konal na mnichovském výstavišti
další ročník veletrhu techniky a technologií pro ochranu životního
prostředí IFAT (obr. 1). Tento ročník svou výstavní plochou, počtem
vystavovatelů i návštěvníků opět překonal ročník předcházející
(2016). Rozsah ročníku 2018 ilustrují tato čísla:
• 260 000 m2 výstavních ploch v halách i venkovních prostorách;
• 142 472 návštěvníků ze 162 zemí (největší nárůst návštěvníků byl
z těchto zemí: Japonsko*, Rusko, Austrálie, Čína a Slovinsko);
• 3 305 vystavovatelů z 58 zemí.
*) Letos se veletrhu zúčastnila jako partner European Water Association i Japan Sewage Works Association
Výstavní plochy (obr. 2) byly rozděleny do těchto tematických
sektorů:
• Voda:
– Armatury, potrubí, pumpy;
– Výstavba a údržba vodovodních systémů a stokových sítí;
– Strojní vybavení a technologie pro úpravny vody a čistírny odpadních vod.
• Městské hospodářství:
– Čištění a údržba ulic a veřejných prostranství;
– Zimní údržba cest.
• Pevné odpady:
– Sběr a odvoz;
– Zpracování a recyklace odpadů.
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Obr. 5. Zahájení společenského a diskusního večera v Městském
muzeu
do 30. 10. 2018. V příštím ročníku se jistě v úvodní legislativní sekci
vrátíme i k novelám Zákona o vodách, a to nejen k té sporné, kterou již
podepsal pan prezident dne 5. 6. 2018, ale i k novele připravované MZe
k problematice sucha. Po dlouhotrvajících sporech o novelu Nařízení
vlády č. 401/2015 Sb. (viz i předchozí ročníky semináře v Moravské
Třebové), týkajících se zejména Přílohy č. 7 a koncentračních limitů pro
BAT, chystá MŽP jinou novelu, která již limity pro BAT údajně nebude
obsahovat, takže i k této navrhované normě se příští rok určitě vrátíme.
V roce 2019 bude také již více známo o osudu nedávno vydaného nařízení Parlamentu a Rady EU k opětovnému využívání odpadních vod.
Legislativní sekce v roce 2019 nabídne tedy účastníkům semináře opět
materiál k zajímavým diskuzím.
Těm, kteří k nám ještě nezavítali a chtějí se dozvědět něco bližšího
o historii a současnosti semináře nebo získat informace o příspěvcích
prezentovaných ve vydaných sbornících, doporučujeme navštívit
internetové adresy pořadatelů, tj. www.vhos.cz a www.czwa.cz. Asociaci je také možno najít na facebooku www.facebook.com/czwa.cz/.
Za OS ČR MOV CzWA:
Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.
Ing. Vladimír Langer
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Za VHOS, a. s., Moravská Třebová:
Ing. Zdeněk Šunka

• Energie z druhotných surovin a odpadů:
– Zařízení pro energetické využití;
– Čištění spalin a ochrana ovzduší.
Z České republiky se v sektoru „voda“ zúčastnily tyto firmy (v abecedním pořadí): ENVI-PUR, s.r.o.; EUTIT s.r.o.; GABEX s.r.o.; HECKL
s.r.o.; IBOS a.s.; KASI, spol. s.r.o.; PATOK a.s.; PURECO Environment
s.r.o.; WOMBAT, s.r.o.
Hlavní motto ročníku 2018 veletrhu IFAT by se dalo shrnout slovy:
<recyklovat – recyklovat – recyklovat>
což znamená recyklaci odpadní vody, recyklaci odpadů a recyklaci

Obr. 1. Vstup do výstavních hal „Západ“
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Obr. 2. Pohled do výstavních prostor

Obr. 3. Společný stánek DWA a EWA a některých národních společností

nutrientů a energie. Dalším vedoucím tématem většiny expozic byla
digitalizace ve spojení se zásadami Průmyslu 4.0 s cílem snížit potřebu
obslužného personálu ve vodárenských a čistírenských provozech.
Součástí veletrhu byl i letos bohatý doprovodný odborný program
organizovaný spolupořádájícími odbornými společnostmi (obr. 3). Ten
se skládal z tematických bloků, tzv. fór. Ve „Vodním fóru“ se probírala
mj. tato témata:
• Poslední vývoj ve vodní politice – strategické přístupy k stopovým
organickým polutantům a požadavkům na opětovné využívání
vyčištěných odpadních vod;
• Údržba zařízení v úpravnách vody a distribučních systémů;
• Stav, zkušenosti a perspektivy vodního hospodářství ve střední
a východní Evropě;
• Nové analytické metody pro monitoring kvality pitné vody;
• Výzkum a inovace v sektoru voda;
• Průmysl 4.0: Digitalizace vodního průmyslu;
• Německé membránové technologie.
Tradiční součástí doprovodného veletrhů IFAT je i tzv. vodní
sympozium, organizované Evropskou asociací pro vodu EWA. Každý
třetí ročník veletrhu je toto sympozium nahrazeno konferencí, kterou
EWA pořádá spolu se svými partnerskými organizacemi: Water Environment Federation (WEF), USA a Japan Sewage Works Association
(JSWA), Japonsko. Americkou federaci zastupovala na jednáních EWA
a na konferenci prezidentka WEF paní Jenny Hartfelderová a výkonná
ředitelka paní Eileen O‘Neillová. Japonskou asociaci reprezentoval
pan Yosuke Matsumiya. Téma šesté společné konference EWA – WEF
– JSWA bylo tentokrát „Odolnost vodního sektoru“. Třídenní konference byla rozdělena do těchto sekcí:
• Sekce 1: Sociální, ekonomické a lidské problémy odolnosti systémů
zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod;
• Sekce 2: Řízení infrastruktury – optimalizace, obnova a modernizace pro dosažení odolnosti;
• Sekce 3: Odolnost sektoru voda vůči geo-enviromentálním rizikům;
• Sekce 4: Povodně v urbanizovaných oblastech a klimatická změna:
Chytré strategie a odpovědi;
• Sekce 5: Příklady přístupů jednotlivých států či měst;
• Sekce 6: Plánování odolnosti – strategie, připravenost na nouzové
stavy a reakce na ně.
Souběžně s veletrhem probíhala na výstavišti od pondělí do středy
i jednání Evropské asociace pro vodu. V pondělí odpoledne začalo
jednání Rady EWA, kterou tvoří zástupci všech řádných národních
členů (viz obr. 4) a delegáti korporativních členů. Kromě toho se
mohou jednání zúčastňovat pozorovatelé ze zemí, které jsou s EWA
spojeni svými minulými či budoucími aktivitami (bez hlasovacího
práva). K těmto zemím patří dnes:
• Velká Británie, která byla tradičním národním členem EWA zastoupená organizací CIWEM. Členství v EWA přerušila po Brexitu,
ovšem odborníci CIWEM stále pracují ve výborech EWA.
• Itálie, která má na spolupráci s EWA dlouhodobý zájem, ale bohužel
se italští kolegové nemohou dohodnout, která z italských organizací
bude Itálii v EWA reprezentovat a platit národní členský příspěvek.
• Nizozemí, které bylo v minulosti rovněž velmi aktivním členem
EWA. Nyní probíhají jednání o obnovení členství.

Letošního jednání Rady EWA, které řídil současný prezident prof.
José Saldanha Matos z Portugalska, se zúčastnili i tři významní hosté,
a sice prezidentka WEF Jenny Hartfelderová a výkonná ředitelka WEF
Eileen O‘Neillová a výkonný ředitel IWA (International Water Association) Kalanithy Vairavamoorthy. Kromě běžné agendy projednala
Rada i dokument svého výboru pro Evropskou politiku (EPC) týkající
se potřebných změn ve směrnici EU o městských odpadních vodách
a zprávu o problémech s plněním Rámcové směrnice o vodě. Rada
uložila sekretariátu EWA, aby k těmto změnám vyžádal i stanoviska
národních členů. Rada také schválila návrh výkonného výboru EWA
na zavedení nové kategorie členství, a sice členství pro univerzity
a výzkumné instituce.
Na jednání Rady navázalo v úterý dopoledne jednání tzv. výkonných ředitelů národních členských asociací. Toto jednání je již tradiční
platformou pro pracovníky národních asociací, aby si vyměnili názory
a zkušenosti s řízením a financováním chodu svých společností,
projednali s vedením EWA jejich případné stížnosti či náměty na
zlepšení v komunikaci mezi asociací a jejími členy. V neposlední
řadě se na těchto schůzkách koordinují termíny národních seminářů
a konferencí tak, aby nekolidovaly s akcemi plánovanými EWA,
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Obr. 4. Národní členové EWA
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resp. jejím Evropským technickým a vědeckým výborem ETSC. Na
schůzce byly projednávány i detaily nového členství pro univerzity
a výzkumné instituce a na návrh zástupce CzWA byl schválen požadavek, aby vedení EWA projednalo s řediteli veletrhu IFAT možnost,
aby mohly mít univerzity z členských zemí EWA na příštím ročníku
samostatný stánek pokud možno zdarma či alespoň s redukovaným
poplatkem za pronájem. Na závěr jednání byl odsouhlasen návrh,
aby se příští schůzka výkonných ředitelů konala v Praze v termínu
25. 4. 2019, přičemž druhý den, v pátek 26. 4., by následoval seminář
k problematice velkých ČOV.
V úterý odpoledne pokračovalo jednání orgánů EWA zasedáním jejího výboru pro Evropskou politiku (EPC). Na jednání byly diskutovány
podklady, které výbor připravuje pro stanoviska EWA (tzv. position
papers) k chystaným změnám v rámcové směrnici o vodách, směrnici
o městských odpadních vodách a k novele protipovodňové směrnice.
Velký zájem vzbudila informace předsedkyně výboru Wendy Franckenové z Belgie o návrhu nařízení k opětovnému využívání odpadních
vod. Bohužel v době jednání výboru nebyl ještě uvolněn oficiálně jeho
text k projednávání (to se stalo až 28. 5. 2018).
Sérii jednání EWA uzavřelo ve středu dopoledne zasedání Evropského technického a vědeckého výboru (ETSC), který mj. funguje
i jako programový výbor odborných akcí pořádaných EWA. Proto
výbor zahájil jednání podrobným programem 6. Společné konference
EWA–WEF–JSWA, kde členové výboru plnili i funkci předsedajících
jednotlivých sekcí. Dále byl projednán připravovaný doprovodný
odborný program konference pořádané v rámci „EWA European
Green Capital 2018“, Nijmegen, NL, v červnu t. r. Jinou větší akcí,
kterou připravuje EWA a její výbor ETSC, je další z řady bruselských
konferencí o evropské vodohospodářské politice, která se bude konat
opět v listopadu 2018. ETSC posuzuje rovněž návrhy národních členů
na udělení Dunbarovy medaile. Výbor byl požádán Radou EWA, aby
znovu a detailně projednal proceduru hodnocení těchto nominací
i hlasování o konečném návrhu pro Radu, která udělení medaile
potvrzuje. Jedním z důvodů pro tuto revizi byly stížnosti některých
národních členů, že dosavadní seznam členů (je k dispozici na webové

Seminář Riziková analýza – nová
povinnost ve vodárenství.
Otázky a odpovědi
Ještě nedávno byla riziková analýza v západní Evropě přepychem
horních deseti tisíc, u nás aparátem podivínů a v carském Rusku
pouze předmětem vášnivých debat v anarchistických kroužcích. Od
podzimu loňského roku je to ale nová povinnost, se kterou si bude
muset poradit každý provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu.
I proto byl o seminář pořádaný 18. dubna v konferenčním centru
VŠCHT na koleji Sázava velký zájem. Více jak 70 účastníků zcela
vyčerpalo kapacitu sálu.
Seminář zorganizovala společně odborná skupina Vodárenství
CzWA a komise pro úpravny vody SOVAK. Cílem bylo nejen rámcově
seznámit s novelou zákona o veřejném zdraví a připravovanou vyhláškou, ale i ukázat na praktických příkladech, jak se vlastně riziková
analýza (RA) v reálu provádí.
O úvod do problematiky se postaral MUDr. František Kožíšek (SZÚ).
Rizikovou analýzu zasadil do historických souvislostí a vysvětlil záměry tvůrců českého legislativního pojetí. V zahraničí jsou posouzení
rizik a návazná opatření souhrnně označována jako plány bezpečného
zásobování vodou (Water Safety Plans). Uvedl, že by se správně měl
celý proces nazývat „posouzení a řízení rizik“. Zároveň připomněl, že
posouzení rizik není zázračným řešením na všechny problémy. Stejně
tak by bylo špatně myslet si, že se riziková analýza provede jednou
a bude tím navždy hotovo. Správný přístup k posuzování rizik by
měl vést ke kultuře stálého zlepšování a hledání a zavádění správné
provozní praxe. Jedná se o neustálý koloběh: hledání rizik – nastavení
kontroly rizik – ověřování, zda mám rizika pod kontrolou…
Následné praktické ukázky již zpracovaných částí nebo i celých
posouzení rizik ukázaly, že není důvod k přehnaným obavám z náročnosti, zvláště u dobře vedených a organizovaných provozních
společností. Základem hladkého průběhu a dobrého výsledku je
analýza všech dostupných provozně technických informací o systému včetně historie kvality vody. Dále pak vhodně ustavený tým,
přičemž se ukazuje jako výhoda začlenit i členy, kteří daný provoz
neznají. Právě tito „externisté“ mohou přinést jiný pohled než ti, kteří
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Obr. 5. Bavorský večer v Löwenbräukeller
stránce http://www.ewa-online.eu/william-dunbar-medal.html) není
genderově vyrovnaný (?).
Delegáti jednání EWA se mohli zúčastnit i dvou oficiálních společenských akcí pro zástupce vystavovatelů a odborných společností,
a sice:
• Přijetí na zámku Oberschleissheim, organizovaného bavorskou
vládou a bavorským ministrem životního prostředí.
• Společné večeře pro zástupce vystavovatelů v pivovaru Löwenbräu
(obr. 5).
Zájemci o návštěvu příštího ročníku veletrhu IFAT si mohou již
nyní poznamenat jeho termín: 4.–8. května 2020.
Jiří Wanner
se v provozu pohybují každý den. Na samotné zpracování analýzy
a zejména následnou administrativu je pak možno využít i externí
spolupráci, jak ukázal ve svém příspěvku Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D.
(Středočeské vodárny). Co obnáší všech 8 kroků celého procesu – od
rizikové analýzy přes monitorovací program až po validaci – měli
možnost účastníci vidět při prezentaci Mgr. Jiřího Paula (VAK Beroun).
Že je možné se vypořádat i s analýzou distribuční sítě hlavního města
Prahy, u které bylo identifikováno více jak sedm set rizik, předvedla
Ing. Radka Hušková (PVK).
Poněkud netradičně, ale, jak se ukázalo, velmi vhodně, byla zařazena diskuse již za tuto část prezentací. Z pléna zazněla řada doplňujících dotazů, na které odpovídalo zpravidla více přednášejících,
přičemž každý k dané otázce přidal zejména svůj pohled a zkušenost.
V dalším příspěvku shrnula Ing. Radka Hušková nejdůležitější změny a vzájemný vztah mezi vyhláškami č. 428/2001 Sb. a č. 252/2004
Sb. Všichni zúčastnění ocenili zejména to, že došlo k synchronizaci
rozsahů a četností odběrů vzorků a odstranění duplicit v kontrole
vody díky tomu, že se novelizovaly obě vyhlášky současně a řešitel-

Že je riziková analýza žhavým tématem, svědčí soustředěné výrazy
účastníků
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V popředí MUDr. František Kožíšek, jeden z těch, kdo jako první
zaváděli do českého vodárenství princip rizikové analýzy
ský tým tvořili zástupci obou ministerstev, SZÚ, SOVAK a možnost
připomínkovat oba dokumenty měla i Asociace pro vodu ČR.
MUDr. Hana Jeligová (SZÚ) prezentovala výsledky šetření Státního
zdravotního ústavu mezi provozovateli, při kterém zjišťovali, o jakou
podporu ze strany SZÚ mají provozovatelé největší zájem. Z vyhodnocení dotazníků vyplynulo, že provozovatelé stojí nejvíce o vzorová zpracování rizikových analýz, podrobnou metodiku a seznam
možných nebo známých nebezpečí. SZÚ na výsledky šetření bude
reagovat zřízením samostatné webové sekce pro RA na svých stránkách. Tam budou zveřejňovat všechny relevantní dokumenty, přičemž
jedním z prvních bude Metodický pokyn k provádění Posouzení rizik,
který je před dokončením (pozn. v době tisku je Metodický pokyn již
dostupný na webu SZÚ). Zároveň se připravuje přehled tzv. generic-

Projekt Mladá voda břehy mele
pokračuje
Druhá přednáška z cyklu Technologie čistírenství a vodárenství
trochu jinak se uskutečnila ve čtvrtek 19. 4. 2018. Tentokrát jsme se
setkali v Brně v příjemném prostředí Fakulty chemické VUT. Na druhou
přednášku z cyklu Mladá voda břehy mele přišlo celkem 37 účastníků.
Jako první přednášející vystoupila Ing. Petra Vachová, technoložka
procesních a pitných vod ve společnosti MemSep s.r.o. Petra odstartovala svoji vodařskou kariéru tím, že si jako literaturu před spaním
koupila Hydrochemii od pana Pittera a následně zjistila, že to je ta
správná cesta. Je to pilná studentka doktorátu na VŠCHT Praha se
zkušenostmi z Francie, která zvládá zkombinovat práci, doktorát
i normální život. Její přednáška Terénní testování „smrdí prací“ byla
zaměřena na řešení návrhů úpraven vody a převodu projektu z papíru
do skutečnosti. Dozvěděli jsme se, jak v reálu přetavíte naučenou teorii
do realizace, jak se řeší návrhy úpravy pitné vody, vody pro pivovary,
teplárny nebo elektrárny, jak lze zkombinovat kancelářskou, terénní,
tvořivou a manuální práci a také jak si „ženská“ v montérkách získá
respekt v chlapském pracovním kolektivu.
Jako druhý přednášející vystoupil Ing. Jiří Valášek, jednatel společnosti VATE elektro, s.r.o. Jiří už přes 20 let pracuje v oblasti dodávek
elektro částí vodních děl, včetně projektové dokumentace. V rámci
jeho stručné, ale výstižné přednášky jsme se dozvěděli, o čem je
elektrika, jaká jsou specifika elektrikařiny ve vodárenství, jaké jsou
postupy vytváření elektro projektů vodních děl a jak to vypadá při
jejich realizaci, jak probíhá projektování a realizace elektro části vodních staveb a jak je to se záručním a pozáručním servisem.
Na závěr večerního semináře jsme se zúčastnili zajímavé moderované diskuse se všemi přednášejícími. V rámci diskuse přednášející
reagovali na dotazy účastníků, které mohli pokládat prostřednictvím
služby Sli.do. Tento systém se velmi dobře osvědčil už na první přednášce z cyklu, která se uskutečnila v březnu v Praze. V rámci diskuse
se s námi přednášející podělili o svoje zajímavé zkušenosti z praxe
a o zážitky, které vás sice v terénu nepotkají každý den, ale zažít by je
měl každý správný technolog. Velký prostor byl věnován důležitosti
spolupráce technologa s elektro programátorem. Z diskuse vyplynulo,
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kých rizik, tj. rizik obecných, která se mohou vyskytnout na každém
vodovodu. Jedná se například o havárii vodovodu nebo vniknutí do
objektu vodojemu nepovolanou osobou. Taková rizika provozovatel
zpracuje pouze jednou za všechny provozované vodovody. Kromě
toho MUDr. Jeligová zmínila řadu zdrojů informací, které jsou ověřené
a již v tuto chvíli dostupné na internetu.
V závěrečném příspěvku shrnul doc. Tuhovčák (VUT Brno) své
dlouholeté zkušenosti s rizikovou analýzou a představil softwarovou
aplikaci WaterRisk, která umožňuje vyhodnocovat a prezentovat identifikovaná nebezpečí. Největší výhodou systému je semikvantitativní
hodnocení míry rizika pro jednotlivé nežádoucí stavy, části systému
i celý systém. Při tomto způsobu hodnocení se částečně eliminuje
subjektivní náhled hodnotitelů a hodnocení je tak méně závislé na
lidském faktoru.
Závěrečná diskuse byla i shrnutím celého semináře. Mimo jiné zaznělo, že stávající změna legislativy posiluje roli hygieniků v systému
zásobování pitnou vodou, což může zvýšit tlak zejména na nejmenší
a nespolehlivé provozovatele. Pro provozovatele obecního majetku riziková analýza může znamenat další z podkladů pro jednání s vlastníkem
o investicích do vodovodu. Pokud se bude riziková analýza provádět
zodpovědně a v návaznosti na reálnou situaci, přinese toto legislativní
opatření v horizontu několika let významnou změnu přístupu z reaktivního na preventivní. A to je hlavní účel zavedení posouzení rizik.
Z hodnocení semináře samotnými účastníky vyplynulo, že byli
s obsahem, délkou a odbornou úrovní semináře i s využitelností
informací více než spokojeni, protože průměrná známka byla 1,36
(na škále od 1 do 5 jako ve škole) a více jak 80 % odpovídajících projevilo zájem o další pokračování. Pořadatelé proto připravili praktický
workshop, při kterém frekventanti in situ provedou rizikovou analýzu
konkrétního vodovodu. V případě zájmu bude tato akce zopakována
na jiné reálné lokalitě.
Mgr. Jiří Paul
CzWA – OS Vodárenství
Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
že pokud tito dva důležití lidé projektového týmu nekomunikují, lze
jen velmi obtížně bez komplikací a dodatečných nákladů zprovoznit
funkční technologii.
Přestože jsme tentokrát byli na akademické půdě, byla atmosféra
uvolněná a velmi přátelská. Děkujeme Fakultě chemické VUT v Brně
za poskytnutí záštity nad naším projektem.
Třetí a současně poslední přednáška z cyklu Udržitelnost ve
vodním hospodářství se uskutečnila ve čtvrtek dne 24. 5. 2018. Do
Centra architektury a městského plánování (CAMP) dorazilo celkem
63 účastníků. Poprvé se nám touto akcí zdařila spolupráce s Institutem městského plánování hl. města Prahy (IPR Praha), ku prospěchu
všem přítomným.
Jako první přednášející vystoupil Ing. Tomáš Metelka, Ph.D., senior specialista Řízení městských vod a adaptace klimatu společnosti
Ramboll. Jeho přednáška Máme se (ne)bát klimatické změny? byla
zaměřena na adaptaci důsledků klimatické změny v rámci projekční
činnosti. Dozvěděli jsme se, jak se chránit proti extrémním důsledkům
klimatických změn, jako jsou přívalové srážky. Co lze získat touto
ochranou a jaká je cena za „nicnedělání“.

Pozorní mladí posluchači…
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Jako druhý přednášející vystoupila Ing. Eva Kostková, projektová
manažerka z Magistrátu města Brna. Paní Kostková se s námi podělila
o projekt Voda v Brně. Ten se skládá z velkého množství dílčích projektů, které se zabývají revitalizací a protipovodňovými opatřeními
města Brna a jeho okolí. Např. revitalizace Holáseckých jezer, revitalizace Staré Ponávky a další. Tato mnohdy pro Pražany neznámá místa
nacházející se v centru nebo okolí Brna, jsou cílem projektů, které se
v maximální míře snaží zachovat přirozené povodňové rozlivy pro
vytvoření protipovodňové ochrany města.
Na závěr přednáškového večera vystoupila Ing. Soňa Jonášová
z Institutu cirkulární ekonomiky. Posluchačům v krátkosti představila
cirkulární ekonomiku, hlavní činnosti Institutu a také projekt Uplatni.
se. Portál slouží k navazování kontaktů mezi studenty a společnostmi,
které splňují jeden ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje. Studenti
tak mohou získat zajímavé praxe, stáže a také zkušenosti, které následně mohou uplatnit po absolvování studia. V rámci projektu Uplatni.
se si na své tedy mohou přijít i vodohospodáři.
Na závěr všichni přednášející reagovali na dotazy účastníků položené opět prostřednictvím služby Sli.do. Do plodné diskuse se zapojil
i Mgr. Jan Richtr, vedoucí Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury
v IPR Praha.

V rámci diskuse došlo například na otázku vzdělání studentů,
jejich nedostatku a změn ve společnosti v rámci reakce na změny
klimatu. Diskutující se také shodli, že jakákoliv opatření vedoucí
k lepšímu nakládání s vodami ve městech jsou během na dlouhou
trať, jsou velmi závislé na politicích a úřednících a je důležité jednat se všemi dotčenými subjekty, kterých je ve městech nepřeberné
množství.
Uvolněná a přátelská atmosféra se stala standardem přednáškových
večerů cyklu Mladá voda břehy mele. Ani u třetí a současně závěrečné
přednášky tomu nebylo jinak.
Ptáte se, zda končí projekt Mladá voda břehy mele, když odzvonilo
poslední přednášce? Ani zdaleka ne! Vrcholem celého projektu byla
1. konference Mladá voda břehy mele 2018, která se uskutečnila jak
jinak než ve čtvrtek, 14. 6. 2018 v Brně. Zázemí nám opět poskytla
Fakulta chemická VUT v Brně. Protože ale píši článek ještě daleko
předtím, než přijde čas vrcholné konference projektu, nemohu vám
sdělit víc… se svolením účastníků se s vámi podělíme o detaily z průběhu konference a fotografie z místa činu v dalším čísle Listů CzWA.
Těšíte se? My ano!
Šárka Doležalová

Všimli jste si, co Arnošt jedl, když do aktivace padal Franta? Správně, byla to močovina, která je součástí splaškových odpadních vod. Něco
Arnošt sežere a zůstanou dusitany, které se velmi rychle zoxidují na dusičnany. A co se Franty týče..., protože je aktivace v podstatě nasycená
kyslíkem a je plná bublinek, není možné v ní plavat. Na to velký pozor při hrdinských činech vykonávaných na stěnách aktivace! Jedinou
šancí pro Frantu je šplh po přívodním potrubí vzduchu. Opravdu, alespoň v technologických kuloárech se proslýchá, že jeden taky tak
spad a v boji o život narazil na stěně aktivační nádrže na vzduchové potrubí a život si tak zachránil. Zda se i Frantovi podařilo vyšplhat
ven, to se dozvíte v dalším díle komiksu.

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

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Václav Hammer, Ing. Markéta Hrnčírová, doc. Ing. Pavel
Jeníček, CSc., Ing. Martin Koller, doc. RNDr. Dana Komínková,
Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Ph.D., Ing. Tomáš Vítěz,
Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA
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Kontaktní adresa:
Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 547/1, 619 00 Brno
+420 737 508 640
e-mail: czwa@czwa.cz
Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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11. 9. Problematika revizí domovních ČOV podle § 15a vodního
zákona. Seminář. ČVTVHS, Novotného lávka, Praha.
Info: www.sovak.cz
12.–14. 9. Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018.
Konference. Hotel Titris, Tatranská Lomnica. Info: www.vuvh.sk
19. 9. Národní dialog o vodě 2018 – „Vodní hospodářství
a veřejné zájmy“. Seminář. Hotel Skalský Dvůr na Vysočině.
Info: www.sovak.cz
18.–22. 9. FOR ARCH. Mezinárodní výstava. PVA EXPO PRAHA
Letňany. Info: www.abf.cz
25. 9. Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství. Seminář. Hotel
Zlatá hvězda, Litomyšl. Info: www.ekomonitor.cz/seminare
27. 9. Základy čištění odpadních vod. Kurz. VUT Brno.
Info: bit.ly/2FGtM5W
1. 10. Seminář Adolfa Patery 2018 – Extrémní hydrologické jevy
v povodích. ČVTVHS, Novotného lávka, Praha.
Info: www.sovak.cz
2. 10. Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství. Seminář. Hotel
Lions, Plzeň. Info: www.ekomonitor.cz/seminare
4. 10. Domovní čistírny odpadních vod. Kurz. VUT Brno.
Info: bit.ly/2HQ3UX9
4.–5. 10. Městské vody. Konference a výstava. Velké Bílovice.
Info: ardec.cz/mestskevody
10. 10. Aktuální problematika bezpečnosti malých vodních
nádrží a nízkých sypaných hrází. Seminář. ČVTVHS,
Novotného lávka, Praha. Info: www.sovak.cz
17.–19. 10. Odpadové vody 2018. 10. bienální konference.
Hotel Patria, Štrbské Pleso. Info: www.acesr.sk
18.–19. 10. Sucho a požadavky na užívání vod v povodí Labe.
Konference. Praha. Info: martina.voborska@pvl.cz
23. 10. Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství. Seminář.
Hotel Liberec, Liberec. Info: www.ekomonitor.cz/seminare
24. 10. Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV. Seminář.
ČVTVHS, Novotného lávka, Praha. Info: www.sovak.cz
26. 10. Dělení vod a jeho využití v praxi + lapáky tuků ... aneb
ASIO a TZB. On-line seminář. Info: www.asio.cz
1. 11. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod.
Seminář. Hotel Prometheus, Brno. Info: www.ekomonitor.cz
6.–7. 11. Provoz vodovodů a kanalizací 2018. Konference.
Orea Hotel Voroněž v Brně. Info: www.sovak.cz

Tisk: Tiskárna Macík, s.r.o., Církvičská 290, 264 01 Sedlčany,
www.tiskarnamacik.cz

6.–9. 11. 19. Slovenská hydrogeologická konference. Kúpele
Nimnica. Info: www.sah-podzemnavoda.sk
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12.–14. 11. 50. Medzinárodná konferencia vodohospodárov
v priemysle. Hotel Sitno, Vyhne. Info: www.evh.sk

Rubrikové příspěvky nejsou lektorovány
Obsah příspěvků a názory v časopise otištěné nemusejí být
v souladu se stanoviskem redakce a redakční rady.
Neoznačené fotografie – archiv redakce.
Časopis je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v České republice. Časopis je sledován
v Chemical abstract.

13. 11. Nové trendy v čistírenství a vodárenství. Konference.
Soběslav. Info: www.envi-pur.cz.
20.–21. 11. Vodní toky 2018. Konference. Hotel Černigov,
Hradec Králové. Info:www.vrv.cz
28. 11. Vodohospodářské minimum – vodní hospodářství v kostce.
Seminář. ČVTVHS, Novotného lávka, Praha. Info: www.sovak.cz

Sucho a hospodaření s vodou
Česká vodohospodářská společnost ČSSI, z. s., pořádá ve dnech
19. a 20. září 2018 celostátní konferenci na aktuální téma s názvem
Sucho a hospodaření s vodou v kongresovém sále hotelu Clarion
Congress Hotel v Českých Budějovicích.
Prvního dne konference dne 19. září
budou přednášky zástupců veřejnoprávních institucí a vodohospodářských odborníků o současných problémech sucha
a o hospodaření s vodou v souvislosti
s klimatickými změnami. Podstatná část
konference bude věnovaná globálním
klimatickým změnám, jejich vlivu na vodní hospodářství a ostatní
odvětví národního hospodářství, o možnostech ochrany před suchem i před dalšími jejími negativními dopady v ČR. Témata sucha
a klimatických změn jsou v poslední době velice frekventovaná ve
sdělovacích prostředcích, bohužel ne v kompletních a odborných
souvislostech. Informovanost o nich je naprosto nutná, neboť negativní dopady klimatických změn se projevují s narůstající intenzitou
nejenom v rizikových oblastech světa, ale i u nás. Nebudeme-li jako
„vyspělá“ společnost reagovat na současný vývoj klimatických změn,
nečeká nás nic dobrého, ani naše potomky. Mitigační (zmírňovací,
preventivní) a adaptační opatření v klimatických změnách vyžadují
odpovídající, všestranně náročnou koncepci nejen v České republice,
ale i v celé Evropské unii a koneckonců ve všech zemích planety
Země. Je odhadováno, že nedojde-li k adekvátním opatřením, budou
náklady na likvidaci škod způsobených změnou klimatu v Evropě
až 250 miliard eur ročně (MŽP 2015).

Proto ČSVH jako dobrovolná organizace zabývající se vodohospodářskými otázkami organizuje konferenci s názvem „Sucho a hospodaření s vodou“. Jednotlivá témata přednášek nemohou postihnout
všechny související problémy plynoucí z klimatických změn, ale
smyslem konference je důrazně a odborně upozorňovat na hrozící
nebezpečí týkající se nejenom vodní hospodářství, ale i udržitelného
rozvoje celé naší společnosti. Klimatické změny, sucho a hospodaření s vodou se dotýkají všech sektorů našeho národního hospodářství, jak je zřejmé z dokumentu vlády ČR „Koncepce ochrany před
následky sucha pro území České republiky“, schváleného pod č.
528 dne 24. 7. 2017. Primární odpovědnost v naplňování Koncepce
nesou především ústřední orgány státní
správy, což se neobejde bez zapojení
zemědělských a vodohospodářských
profesních institucí, ministerstev, úřadů veřejné správy, správ povodí, úřadů
ochrany přírody i všech občanů této republiky. Nutno poznamenat, že Koncepce
má mezinárodní návaznost a 28 členských států Evropské unie jsou
signatáři „Rámcové smlouvy OSN o změně klimatu“ (UNFCCC)
a samozřejmě řešení klimatických změn je řešeno i v OSN.
Druhý den, tj. 20. září, bude věnován tradičně exkurzi na Úpravně
vody Plav, z níž je zásobeno obyvatelstvo převážné většiny Jihočeského kraje pitnou vodou a také návštěvě Vodního díla Římov, odkud
přitéká surová voda do ÚV Plav.
Konference bude konaná pod záštitou Ministerstva zemědělství,
Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu Jihočeského kraje,
Magistrátu města Č. Budějovice, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Českého svazu stavebních inženýrů a mediálního
partnera – časopisu Vodní hospodářství.
Přihlášky a dotazy směrujte na cssi@seznam.cz nebo volejte
autora na 722 968 114.
Ing. Bohumil Kujal

XXXVI. PRIEHRADNÉ DNI 2018
pod záštitou podpredsedu vlády a
ministra životného prostredia
Slovenskej republiky

Ing. Lászlóa Sólymosa
24. - 26. október 2018
Témy:
Starnutie priehrad
Bezpečnosť priehrad a riziková analýza
Priehrady a geológia

Konferencia s medzinárodnou účasťou

Malé vodné nádrže
Vodné nádrže a extrémne hydrologické javy

Odborný garant:
Prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. - Stavebná fakulta, STU Bratislava
Na stránke organizátora sú priebežne zverejňované potrebné pokyny a informácie
k pripravovanej konferencii.

www.svp.sk/sk/pd2018

MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ
Jednotka pro kombinované předčištění
odpadních vod od shrabků a písku
s možností provzdušňování a lapání tuků,
s kapacitou od 5 do 250 l/s.
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