PRO-AQUA CZ, s.r.o. - Technologie MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) již 10+ let v ČR
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17.–19. 10. Odpadové vody 2018. 10. bienální konference. Hotel Patria, Štrbské Pleso.
Info: www.acesr.sk.
12.–14. 11. 50. Medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle. Hotel Sitno, Vyhne.
Info: www.evh.sk.
13. 11. Nové trendy v čistírenství a vodárenství. Konference. Soběslav. Info: www.envi-pur.cz.
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Národní koalice pro boj se suchem
O jejím vzniku na konci srpna informovalo MŽP na tiskové konferenci, kde bylo účastno mnoho odborníků, kterých si vážím. Přesto
jsem si při té příležitosti vzpomněl na jeden z Parkinsonových zákonů, který – volně řečeno – zní: „Když
něco nechcete řešit nebo si s něčím nevíte rady, zřiďte
komisi!“ Myslím, že bychom si měli vzpomenout
i na Karla Havlíčka Borovského: „Kéž by nám Pán
Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti
ráčil!“ Nechci být poťouchlý, ale mám dojem, že se
jen povídá, zkoumá a málo dělá.
Jeden příklad: na tiskovce se dlouze povídalo
i o erozi a správné zemědělské praxi a jak se ode dneška všechno změní. Bohužel si mejly neuchovávám,
ale pokud mě paměť neklame, tak o tom, jak je třeba
s erozí zatočit a správně na, nikoliv poli nebo louce,
ale na BPEJ (naschvál používám tuto odosobněnou
zkratku) hospodařit, jaká opatření se v té souvislosti
chystají, dostávám od různých institucí už dobrých
pět let několikrát ročně. Já do té krajiny chodím,
ale nějaké změny jsem nezaregistroval. Tedy změny
k lepšímu! K horšímu jsem naopak zaregistroval!
Už jsem na tomto místě psal o nikoliv farmáři, jak se nyní často
módně říká, ale o sedlákovi ze staré školy. Opravdu jako manažer
nevypadá, naopak na jeho zjev by manažeři nahlíželi s despektem,
zkrátka mu kouká sláma z bot. Měli bychom mu ale naslouchat. Já
tak činím. Nedávno jsem zase u něj byl na kus řeči. Jeho pozemky

jsou mozaikovitě rozděleny a obklopeny z velké míry velkolány, na
kterých hospodaří družstvo. Prošli jsme se krajinou. Bylo sucho.
Ukazoval mi rozdíly mezi různě obhospodařovanými pozemky. Od
takových drobností, kde jaké polní divoké rostliny byly, přes to, jaké
kde byly plodiny, proč to má podle něj být tak, a ne onak, až po ten
nejzřejmější rozdíl: na mnoha plochách bylo už zoráno, upluženo.
Půda byla vyprahlá. Ty jeho pole měly barvu hnědozemě, kdežto
u sousedů bylo vidět spíše šeď. Říkal: Já to hnojím, kdežto oni nehnojili, ani nepamatuji. Mají totiž bioplynku. Tak všechno, co jde, proženou
bioloplynkou. Na pole hnůj nezbude. Když jsou jejich lány tak velké,
jak jsou a opakovaně na nich pěstují, co jim vynáší,
orají, tak aby si usnadnili práci, tak není divu, že jim
organická složka hlíny mizí. Ukazoval mi i, jak na
okrajích svých pozemků vysadil ovoce, hlavně švestky
a jabka, ale i hrušky polničky. Ty nejsou pro užitek,
ale pro krásu a pro ptáky, říkal mi. Žádné dotace na
tyto pozemkové úpravy nepotřebuje. Dělá to zkrátka
tak, protože to tak dělaly i celé generace jeho předků.
Myslím, že se musí změnit naše myšlení k podobě
toho sedláka, nebo onoho zemědělce z Thajska, o kterém nedávno psali na internetu. Obdělává pozemky,
které byly před nedávnem na okraji Bangkoku, nyní
už jsou obklopeny rychle se rozvíjející zástavbou.
Každý rok mu za ně nabízí stále větší a větší sumy. Už
jsou tak velké, že nejen, on ale i jeho děti by si mohly
pohodlně žít pomalu do skonání světa. On neprodá.
Prý k čemu by mu peníze byly? A co by každý den
dělal? Pokud se naše myšlení nepřiblíží myšlením
těchto MUŽŮ, tak zlepšení neočekávám. Neočekávám
ale ani změnu myšlení…
Dalo by se dále hořekovat, ale mělo by se více přemýšlet. Jedno
místo, vhodné k meditaci, jsem letos našel. Připojuji jeho fotku.
Ing. Václav Stránský
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XVIII. ročník konference a výstavy s mezinárodní
účastí „Městské vody 2018“, která
se bude konat v Domě kultury
ve Velkých Bílovicích 4.–5. října
2018. Společenský večer proběhne
tradičně na zámku v Lednici.
Program konference včetně
přihlášky najdete
na www.ardec.cz nebo
www.mestskevody.ardec.cz.
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Aktivní odstraňování
vybraných iontů toxických
kovů ze srážkových vod
Jiří Hendrych, Pavel Špaček, Zuzana Honzajková,
Ingrid Maňáková, Jiří Kroužek

Abstrakt

Využití srážkových vod a hospodaření s nimi na lokální úrovni je
jedním z nástrojů zmírnění následků sucha. Někdy však srážkové
vody a zejména první splach ze zpevněných ploch urbanizovaných
území obsahují nežádoucí složky vnesené vlivem suché a mokré
depozice, tvorby korozních produktů, uvolňování složek z materiálů vystavených srážkové činnosti apod. Před využitím či infiltrací
srážkové vody je vhodné první splach separovat a podrobit procesu
odstranění nežádoucích složek. K tomu je možné využít filtraci přes
funkční zrnité materiály uložené v průtočné komoře, které jsou
popsány v příspěvku společně s nástinem provedeného výzkumu.
Příspěvek přináší přehled o dílčích vybraných aspektech, milnících
a realizovaných zájmových činnostech v rámci řešení projektu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „Systém aktivního
záchytu polutantů srážkových vod jako řešení pro nároky ČSN
759010 a TNV 759011“.
Klíčová slova
srážková voda – hospodaření – toxické kovy – imobilizace

1. Úvod
Téma kritického sucha a s ním spojeného spásného deště nás v posledních měsících obklopuje téměř každý den. Opakující se srážkově
deficitní roky snižují hladiny řek a vodních ploch vůbec, o zásobách
podzemních vod ani nemluvě. Donedávna prosazované přírodě blízké
hospodaření se srážkovými vodami, založené na jejich retenci v místě spadu a následném vrácení (pokud je to z geologického hlediska
možné) do podzemních kolektorů pomocí vsaku, se v poslední době
jeví jako málo účinné, respektive zdlouhavé. Z krátkodobého hlediska
se jeví jako efektivnější zadrženou vodu přímo využívat namísto čím
dál méně dostupné vody podzemní nebo drahé a vzácné vody pitné.
Využití takové srážkové vody u rodinného domku je dnes možné
v několika rovinách. Ta nejsofistikovanější zásobí touto vodou pomocí
paralelních rozvodů celý dům, ta jednodušší umožňuje vodou zadrženou např. z přívalové srážky udržovat po několik následujících dní
zahradu v dostatečné kondici. Jaká ale je kvalita srážkové vody? Lze
její kvalitu příznivě ovlivnit jednoduchým a nákladově nenáročným
procesem?
Přítomnost mnoha znečišťujících látek ve smyvech je referována
v řadě publikací. Uváděné znečišťující látky a rozsah jejich koncentrací se značně liší. Obsah těchto látek je u některých parametrů
překvapující. Ve Švýcarsku, kde je měď nejčastějším materiálem
používaným na vnějších částech domů, vyprodukuje takto vybavená
střecha s plochou větší než 500 m2 při dešti vodu s koncentrací mědi
0,7–50 mg/l [1]. V SRN se mezi lety 1950–2000 spotřebovalo 888 000 t
mědi na stavbu střech, což představuje plochu cca 100 milionů m2.
Pokud jsou tyto střechy konfrontovány s deštěm, za předpokladu průměrného ročního vymývání mědi 1,3 g/m2 dochází k produkci 90 tun
mědi za rok, která skončí v životním prostředí [2].
V publikovaných studiích lze v různých reálných aplikacích či
ve vědeckých pracích nalézt zmínky o nejrůznějších používaných
materiálech [3, 4] působících ve prospěch snižování obsahu některých ukazatelů, existuje řada odborných článků i ve vztahu přímo
k předmětnému kapalnému proudu a velmi cenově nenáročným
přírodním filtračním materiálům [5], dostupným hlinitokřemičitanům
[6] i náročnějším řešením na bázi oxidů kovů [7, 8].

2. Cíle výzkumného úkolu
Cílem popisovaného projektu byl vývoj technického řešení a výzkum
souvisejících aspektů v oblasti záchytu znečišťujících látek před
vstupem srážkových vod do horninového prostředí, specificky za
účelem zmírnění antropogenního vlivu smyvu ze střech či zpevněných ploch na lokální úrovni. Srážková voda, resp. první splach
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ze specifických zpevněných ploch obsahuje nežádoucí znečišťující
látky zejména jako důsledek přítomnosti korozních produktů smývaného povrchu a suché či mokré depozice. Problematika prvního
splachu i vztahu jeho kvality k platným ČSN byla diskutována např.
ve VH 9/2017.
V rámci experimentálních prací byl prováděn i vlastní monitoring kvality prvního splachu srážkových vod ze zpevněných ploch
po instalaci příslušných odběrových zařízení a odborné kalkulaci
množství prvního splachu z parametrů odvodňované plochy, obsah
znečišťujících látek byl potvrzen a na lokalitě Zbraslav následně
vybudován testovací polygon. Zjištěné hodnoty obsahu v prvním
splachu ze zpevněných ploch například pro měď se pohybovaly
v rozmezí 1–13 mg/l.
Za nejzávažnější z hlediska množství a zároveň za nejběžnější kontaminanty lze obecně považovat toxické kovy a organické znečištění
typu ropných produktů. Tyto skupiny kontaminantů se staly rovněž
cílem pozornosti výzkumných aktivit, v tomto příspěvku bude dále
pojednáno pouze o vybraných toxických kovech jednak z důvodu
omezeného rozsahu textu a jeho kompaktnosti a dále z hlediska
odlišných vhodných aplikovatelných typů testovaných náplňových
materiálů, odlišného způsobu usměrnění a orientace toku smyvu
funkční náplní i odlišného imobilizačně-degradačního mechanismu
s využitím konsorcií mikroorganismů, zatímco v případě kovů se jedná
pouze o účinek imobilizační.
Ve vztahu k legislativní a normativní dokumentaci a relevanci
řešené problematiky lze konstatovat, že nejtěsněji souvisejícími
dokumenty jsou ČSN 759010 [9] zabývající se zásadami pro navrhování, výstavbu a následný provoz povrchových a podzemních
vsakovacích zařízení a TNV 759011 [10] upravující prioritní způsob
odvodnění vsakováním s minimálním vypouštěním srážkové vody
do kanalizačního řadu.
Protředkem k dosažení cílů a ošetření uvedeného poměrně úzkého
výseku problematiky z hlediska konkrétního typu odstraňovaných
látek a kapacity vyvíjeného sytému přečištění prvního splachu srážkových vod byly stěžejní zejména následující oblasti:
– výběr skupiny potenciálně uplatnitelných aktivních náplňových
materiálů,
– rozsáhlé testování z hlediska jejich imobilizační kapacity a vztahu
kapacity a nákladovosti,
– testy kinetiky, kompetitivní sorpce, přechod k testům v dynamickém
uspořádání,
– testy mechanických vlastností náplní, životnosti, náchylnosti k zanášení a tvorbě biofilmů,
– návrh a ověření geometrie objektů separátoru prvního splachu
a komor s funkční náplní, up-scaling procesu,
– tvorba zkušebního polygonu na testovací lokalitě, dlouhodobé
testování za běžných podmínek,
– zátěžové testování,
– přenos know-how do výstupu a produktu uplatnitelného na trhu
a ochrana duševního vlastnictví.

3. Laboratorní zkoušky
3.1 Základní charakterizace testovaných materiálů/součástí
budoucích kompozitů
Při výběru funkčních materiálů tvořících protékané zrnité lože vycházel řešitelský tým z literárních údajů, vlastních zkušeností, lokální
dostupnosti materiálů a potenciálu využití v jejich kombinaci.
Základní výběrová skupina byla charakterizovaná velkým materiálových i nákladovým rozptylem, zahrnovala materiály od vysoce
specifických až po materiály velmi nízké hodnoty, či dokonce materiály charakteru vedlejších produktů či materiály, které nepředstavují
tržní komodity. Velmi různorodé byly rovněž mechanické vlastnosti,
kdy se pro praktické využití například sypkých hmot (bentonity)
uvažovalo až s předúpravou a zapracováním do výsledného mechanicky odolného a soudržného kompozitu, u kterého lze nastavit
požadovanou zrnitost a další podstatné vlastnosti. Potenciálně uplatnitelné materiály byly nejprve charakterizovány chemickými a fyzikálně-chemickými postupy zejména pro zjištění jejich elementárního
složení, výskytu krystalografických fází, vyluhovatelnosti vlastních
komponent a stability.
Ve vztahu k cílové skupině toxických kovů, nalézajících se ve smyvové vodě převážně v kationtové formě, byly testovány zejména materiály na bázi hlinitokřemičitanů (bentonity, zeolity, lupky, popílky,
komerčně dostupné materiály s obsahem křemeliny, atd.)
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3.2 Určení imobilizační kapacity materiálů pro vybrané
toxické kovy a selekce materiálů
Testy byly provedeny vsádkovým způsobem běžně používaným
pro stanovení adsorpční kapacity a pro konstrukci různých modelů
adsorpčních izoterem. Definované množství modelového roztoku
dusičnanů kovů s proměnnou koncentrací a definované množství
testovaného materiálu bylo exponováno v plastových vzorkovnicích.
Testy byly realizovány za stálého třepání na třepačce hlava-pata
s rychlostí otáčení 1,5 ot/min a dobou expozice sorbentů 24 hodin. Na
základě známých úbytků sledovaných kovů bylo vyhodnoceno jejich
množství imobilizované exponovaným testovaným materiálem podle
bilance v řadách dílčích násad. Analýza probíhala při tomto typu
testů, stejně jako v dalších experimentálních etapách po adekvátní
předúpravě vzorku (filtrace stříkačkovým filtrem s velikostí pórů
0,45 µm, stabilizace okyselením kyselinou dusičnou) pomocí atomové
absorpční spektrometrie (přístroj GBC Avanta).
Uvedeným postupem se získají jednotlivé experimentální hodnoty
odpovídající vždy dosažené rovnovážné koncentraci kovu v systému
a obsahu kovu imobilizovaného na hmotnostní jednotce testovaného
materiálu. Následuje proložení izotermy po předchozím matematickém zpracování úlohy pomocí linearizace nebo adekvátního výpočetního softwaru. Pro srovnání imobilizačních kapacit je vhodné
vyjádření molární, neboť vybrané toxické kovy vykazují značnou
rozdílnost v molární hmotnosti.
Obr. 1 zprostředkovává náhled na zjištěné imobilizační kapacity pro
skupinu testovaných 23 materiálů, přičemž detailní popis jednotlivých 23 matric není specifikován a krátký komentář je zprostředkován
v dalším textu. Uvedený grafický výstup si neklade za cíl jednotlivým
materiálům přiřadit konkrétní absolutní hodnotu kapacity, ale vyjádřit
rozsah a variabilitu v rámci testovací skupiny. Po přepočtu imobilizační kapacity materiálu na jeho potřebné množství na odstranění
jednotkového molárního množství kovu s přihlédnutím k pořizovací
ceně materiálu lze potom obdržet zhodnocení ukázané na obr. 2,

který přehledně znázorňuje nákladovost na odstranění jednotkového
množství kovů.
Společným posouzením obou přechozích grafických výstupů
zohledňujících kapacitu a náklady lze shledat, že velmi vhodné
z hlediska vysoké imobilizační kapacity a zároveň nízké pořizovací
ceny budou zejména materiály s označením 5, 12, 16, 22. Jednotlivé
vytipované materiály z hlediska účinnosti a ceny nevykazovaly vždy
uspokojivé mechanické vlastnosti, proto bylo třeba jejich charakter do
značné míry upravit a výsledně se dopracovat k zrnitému materiálu
definované velikostní frakce s obsahem funkčních aluminosilikátových struktur z hlediska účinné imobilizace kovů. Tyto materiály
a jejich složky jsou podstatou uděleného užitného vzoru. V tomto
volně přístupném dokumentu jsou dále podrobně specifikovány
způsoby předúpravy, včlenění pojiv, vhodná granulometrie, další
vhodné postupy úpravy a zastoupení požadovaných zeolitických
a bentonitických složek dominantně se podílejících na imobilizační
kapacitě materiálu.

3.3 Sledování dalších aspektů imobilizačního procesu ve
vsádkovém uspořádání

Z hlediska potřebné doby zdržení modelového či reálného srážkového smyvu v kontaktu s funkčním materiálem, je třeba mít přehled
o kinetice procesu. Kinetická křivka vyjadřuje pokles koncentrace
sledované odstraňované látky v systému v závislosti na čase. Je zřejmé,
že kinetika procesu ovlivní úsudky o možném aplikovaném průtoku,
resp. mimovrstvové rychlosti toku zpracovávaného smyvu zrnitým
ložem v průtočném uspořádání, v laboratorním měřítku i testovacím
polygonu. Na kinetiku procesu bude mít vliv zrnitost materiálu, a tedy
velikost geometrického povrchu. Reálná aplikace procesu vylučuje
použití jemnozrnného materiálu ve filtračním loži kvůli tlakové ztrátě
systému a postupnému snadnému zanášení. Hydrodynamice toku
zrnitým ložem byla rovněž věnována pozornost, avšak tento aspekt
stojí mimo rámec tohoto příspěvku. Pro představu o kinetice procesu
v souvislosti s vlivem velikosti částic funkčního materiálu je uveden
obr. 3, zachycující srovnání poklesu koncentrace mědi ve vsádce pro stejnou navážku
materiálu na bázi přírodního zeolitu a různé
velikostní frakce specifikované v popisku
obrázku.
Z uvedeného obr. 3 jsou patrné dvě důležité
informace, a to, že s užitím hrubší frakce klesá
rychlost procesu, ale že množství imobilizované složky je v delším časovém horizontu
téměř totožné. Doba zdržení pro obdobnou
účinnost procesu se s rostoucí velikostí částic
materiálu prodlužuje, neboť se uplatní pomalejší difuzní procesy a transport kontaminantu
do mikroporézních struktur materiálu.
Další experimentální práce si kladly za cíl
studovat například konkurenční imobilizaci
ve skupině toxických kovů a vliv na kinetiku procesu, kdy se uplatňují obvyklé vlivy
Obr. 1. Stanovené imobilizační kapacity pro skupinu 23 testovaných materiálů a vybrané
velikosti, hmotnosti, náboje, hydratace, komtoxické kovy
plexace iontu kovu a další vlivy [11]. Zároveň
byly testy provedeny s různým zastoupením
dalších složek, které proces imobilizace
mohou ovlivňovat, byly studovány principy
imobilizace (sorpce, iontová výměna, srážení), vznik původně nepřítomných krystalografických fází a mnohé další aspekty, které
společně poskytly podrobný odborný náhled
do problematiky, avšak neměly příliš vysoký
vliv na up-scaling procesu, konstrukci testovacího polygonu a finalizaci technického
řešení pro praxi.

3.4 Laboratorní testy imobilizačního
procesu v průtočném uspořádání

Obr. 2. Vyjádření nákladů na jednotkové množství zachyceného kovu, srovnání pro skupinu
23 testovaných materiálů a vybrané toxické kovy
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Nabyté poznatky ze vsádkových experimentů
bylo v dalším kroku potřeba ověřit v průtočném uspořádání, které reflektuje řadu nastavitelných procesních parametrů. Tento typ testů
je nezbytný pro úspěšné zvětšování měřítka
a vhodnou volbu nastavitelných parametrů
a konstrukční řešení testovacího polygonu
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a finální kapacitní instalace. Cílem bylo proměřit koncentrační profil
sledované složky v čase, průrazové křivky a vliv nastavitelných parametrů (zejména geometrie lože/poměr výšky ku šířce/, průtok kapalné
fáze a s ním spojená doba zdržení, orientace toku fáze, zrnitost materiálu, vstupní koncentrace znečišťující látky, typ znečišťující látky) na
účinnost a režim procesu. Testy byly prováděny ve skleněných kolonách napojených na zásobní a akumulační nádrže s možností regulace
průtoku, orientace toku a odběru vzorků ve třech profilech (A/B/C).
Průrazové křivky byly konstruovány ze znalosti aktuálních koncentrací v průběžně vzorkovaných profilech kolon a znalosti kumulativního proteklého množství kapalné fáze kolonou. Imobilizační kapacity
byly následně stanoveny pomocí bilance v systému a numerické
integrace průrazových křivek lichoběžníkovou, resp. Simpsonovou
metodou. Na obr. 4 je uvedena ukázka získaných koncentračních
profilů pro kolonu provozovanou za následujících procesních a geometrických podmínek: množství materiálu 43 g, zrnitost 1,0–2,5 mm,
porozita lože 27 %, vnitřní průřez kolony 18 mm, výška vrstvy lože
materiálu k odběrovému profilu A/B/C – 5/10/15 cm, typ imobilizované složky Cu, vstupní koncentrace 19,5 mg/l (0,3 mmol/l), průtok
kolonou 0,70–0,75 ml/min, orientace proudění zdola nahoru, celkový
proteklý objem 32 l.
Souhrnně a s uvážením celého souboru získaných dat i interpretovaných výsledků, resp. experimentální série zaměřené na testy
v průtočném uspořádání s dopady na testovací polygon lze říci, že ve
všech případech byla nalezena imobilizační kapacita vyšší, než jaká
byla stanovena během laboratorní vsádkové simulace pro odpovídající si hodnocené materiály. Důvodem je patrně to, že u kolonových
experimentů, trvajících řádově desítky dnů, došlo k většímu rozsahu
imobilizace ve smyslu lepšího využití vnitřních vrstev zrnitého materiálu, kam je kontaminant transportován velmi pomalu difuzními
procesy, zatímco u vsádkových experimentů, trvajících 24 hodin,
tento aspekt nemusel být zcela naplněn, tento jev nabývá na významu
s rostoucí velikostí zrn funkčního materiálu. Výrok platí průřezově
i pro jiné testované znečišťující složky než pro zmiňovanou měď.
Poznatky jsou zásadní pro odhad doby životnosti/kapacity náplně ve
vztahu ke konkrétním zjištěným obsahům znečišťujících látek v prvním splachu srážkových vod testovacích lokalit, resp. v analogických
situacích a cílových oblastech použití.
Účinnost čistícího procesu, resp. hodnota c/c0 bude ovlivněna řadou
parametrů, avšak z hlediska cílové aplikace a optimalizace ostatních
parametrů při odhlédnutí od doby expozice funkčního materiálu
(nebo množství proteklé kapalné fáze a koncentrace sledované složky
na vstupu) bude kvalita výstupního proudu ovlivněna zejména velikostí průtoku kapalné fáze.
Kinetika procesu byla vyšetřována v předchozí etapě řešení projektu. Pro sledované složky byly vyjádřeny výroky o tom, v jakém časovém úseku probíhá děj nejrazantněji. Souhrnně napříč sledovanými
znečišťujícími složkami lze říci, že jde řádově o nižší jednotky hodin.
Záleží však na zvoleném kritériu míry relativního poklesu vstupní
koncentrace. Doba zdržení kapalné fáze při průtoku ložem zrnitého
materiálu musí být s určitou rezervou větší, přičemž rezerva se bude
muset s dobou expozice sorbentu zvyšovat, resp. při bezobslužném
režimu provozu finální instalace se původně nastavená rezerva bude
zmenšovat. Záleží však na konkrétních požadavcích na kvalitu výstupního proudu.
Testované průtočné laboratorní systémy byly navrženy a konstruovány pro možnost provozu s tokem zpracovávané kapalné fáze shora
dolů i zdola nahoru přes zrnité lože zapojením příslušných nátokových a výtokových (a vzorkovacích) vstupů a armatur. Jako vhodnější
se ukázala orientace toku zdola nahoru z více důvodů, které je možné
shrnout takto:
– nedochází k zavzdušňování lože a tím následně k případné tvorbě
preferenčních cest,
– je zajištěna rovnoměrná distribuce kapalné fáze na zrnité lože
a udržení lože stále v ponořeném stavu,
– jednoduché zajištění předchozího bodu dále v experimentálním
polygonu a snížení požadavků na hydraulický spád,
– jednoduchá možnost odkalování v experimentálním polygonu, resp.
ve finální instalaci v jednotlivých prvcích polygonu bez nutnosti
vkládání samostatného separačního prvku.

4. Testovcí polygon a finální technické řešení
Poslední fází výzkumných, testovacích a ověřovacích prací byla konstrukce a vybavení polygonu pro pro realizaci testů za běžných i zátěžových podmínek. Jak bylo uvedeno výše, instalace představovala
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Obr. 3. Kinetika imobilizace Cu; přírodní zeolit při použití různých
zrnitostních frakcí: F0: ˂0,2 mm; F1: 1,0–2,5 mm; F2: 2,5–5,0 mm
při stejných násadách do procesu z hlediska množství materiálu
a množství kapalné fáze a vstupní koncentrace Cu

Obr. 4. Koncentrační křivky v profilech A/B/C jako poměr výstupní
a vstupní koncentrace
do značné míry flexibilní sestavu umístěnou v testovacím prostředí,
jejímiž hlavními dvěma funkčními součástmi byly separátor prvního splachu a objekty s funkční náplní zrnitého materiálu. Objekty
s funkční náplní byly následované prostorem zásaku zpracovaného
prvního splachu (zasakovací galerie) a mezi separátor a první objekt
s funkční náplní byl do potrubí instalován vstup pro možnost zpracovávat místo reálného prvního splachu upravenou kapalnou fázi se
zátěží v podobě dodatečně vnesených kontaminantů.
Otázka těsnění a izolace, zamezujících případnému úniku zpracovávané kapalné fáze do prostředí, byla řešena specifickým způsobem
kompaktně u komor se zrnitým ložem, u separátoru prvního splachu
nemohlo dojít k únikům v důsledku přeplnění, kolmatace, či jiného
kolapsu zařízení. Separátor byl válcová plastová nádoba, tvořená
pláštěm a vestavbou ze systému jímkových a potrubních prefabrikátů řady KG z neměkčeného PVC, s orientací na výšku. Komora se
zrnitým ložem byla rovněž válcová plastová nádoba, tvořená pláštěm
a specifickými vestavbami, přičemž plášť byl tvořen opět z jímkových
a trubních prefabrikátů řady KG z neměkčeného PVC. Velikost komory,
resp. množství zrnitého lože byly dány množstvím a průtokem zpracovávané kapalné fáze a obsahem cílových odstraňovaných složek.
Objekt s funkční náplní (komora) disponoval podle plánu projektu
možností pracovat jak s dotací reálné separované vody z prvního
splachu, tak s vodou modifikovanou, jejíž matrice však byla v každém
případě tvořena reálnou srážkovou vodou, z lokality jímanou v IBC
kontejneru. Ta byla následně podle potřeb obohacována o testovanou
látku, konkrétně ve formě dusičnanů předmětných kovů. Schéma
separátoru a komory v testovacím režimu polygonu je uvedeno na
obr. 5, z jehož popisku vyplývá funkce a zapojení prvků.
Popis podmínek testů v polygonu a zhodnocení jejich výsledků
by rozsahem představovalo samostatnou publikaci, pro účely tohoto
článku bude pouze shrnuto, že při testování za běžných podmínek
zpracování reálných smyvů byly na výstupech i ve všech vrstvách
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lože nalézány obsahy sledovaných toxických
kovů pod mezí stanovitelnosti použitých
analytických metod.
Při zátěžovém testování byly použity 3 koncentrační úrovně zátěže pro zinek a měď. Šlo
o koncentrace 5, 20 a 100 mg/l. Volba nejnižší
hodnoty vychází z nalézaných koncentrací
v prvním splachu srážkových vod na testovacích lokalitách, prostřední hodnota byla
hodnotou běžně nalezenou mimo testovací
lokality při vlastním širším screeningu obsahu kovů ve smyvu srážkových vod – koroze
pozinkovaných krycích plechů a okapů, více
měděných klempířských prvků, měděná úžlabí, střecha apod. Konečně nejvyšší testovaná
koncentrace odpovídala řádově referovaným
údajům v literatuře, které lze v prvním
splachu nalézt. Rovněž průtok sestavou byl
nastaven na různé úrovně, 200, 400, 800
a 1300 ml/min, přičemž průtok 400 ml/min
představoval hodnotu, která odpovídala
vhodnému průtoku zjištěnému při kolonových laboratorních testech po přepočtu ploch
průřezu kolony a komory v polygonu, tedy Obr. 5. Schéma experimentálního polygonu pro zátěžové testy: 1 – IBC kontejner s jímanou
za dodržení stejné hustoty objemového toku. srážkovou vodou, 2 – podávací čerpadlo, 3 – zásobní nádrž, 4 – zásobník koncentrátu s modulační
Odstranění zinku z modifikované srážkové látkou, 5 – dávkovací čerpadlo, 6 – ponorné čerpadlo, 7 – regulační prvek průtoku, 8 – průtokoměr,
vody dosahovalo velmi vysoké účinnosti, kte- 9 – uzavírací ventil, 10 – uzavírací ventil, 11 – separátor prvního splachu, 12 – objekt s vloženou
rá vyjma dvou případů vykazovala hodnoty funkční náplní, 13 – objekt s akumulační a vyrovnávací funkcí, 14 – pojistná nádoba, 15 – zasakovždy nad 90 % v obou profilech E i G a záro- vací galerie, K5, K10, K15, I, E, B, G – vzorkovací profily–prvního splachu (I), ve vrstvách zrnitého
veň byla účinnost v posledním profilu G vyšší lože po průchodu vrstvou lože 5 cm (K5), 10 cm (K10) a 15 cm (K15), výstupní zpracované vody
než v profilu E. K určitému poklesu účinnosti po průchodu celé 20 cm mocniny vrstvy (E), vyrovnávací nádoby (B) a zasakovací galerie (G)
došlo při nastaveném průtoku 1300 ml/min,
což představuje vzhledem k prověřené a doporučované hodnotě hustoty objemového toku 3,5násobek. Není to
Tab. 1. Bilance množství kovů při zátěžových testech
tedy nic neobvyklého a i přes takto vysokou hustotu objemového
Celkové množství kovů na vstupu a výstupu (mg)
toku šlo o účinnost velmi vysokou, přibližně 80% v profilu E a více
Modulační
látka
vstup (zátěž)
výstup (emise)
než 90% v profilu G. V případě imobilizace mědi byly účinnosti
Zinek
13 400
300
rovněž velmi vysoké v obou uvedených profilech. Komentář směrem
Měď
12 000
290
k mírnému poklesu účinnosti při nejvyšším testovaném průtoku je
zcela obdobný jako v předchozím případě. Došlo k němu však při
značném přetížení systému, který se za běžných operačních podmínek
vylučuje díky instalovanému separátoru prvního splachu. Bilance
a možnostem spojování a tvarování průmyslových plastů. Rovněž byla
množství zátěžových látek použitých v baterii testů s modifikovanou
pozornost věnována designu při současném zachování modularity
systému. Kapacitní požadavky na separátor prvního splachu mohou
srážkovou vodou je ukázaná v tab. 1, která přináší přehled o celkovém
množství kovů, které do systému během zátěžových testů vstoupily
být řešeny nejjednodušším způsobem, a to zvětšením akumulační
a které ze systému vystoupily do zasakovací galerie (profil G). Suma
jímky pod plovákovým uzávěrem. Rozměry komory s funkční náplní
vstupního množství je kalkulována na základě známých proteklých
a její průtočný profil mohou být rovněž upraveny podle požadovaného
objemů modifikované či proplachové srážkové vody a změřených
množství a průtoku separovaného prvního splachu. Objekt komory
koncentrací kovů pomocí metody atomové absorpční spektrometrie.
ve finálním řešení ukázaný schematicky na obr. 6 lze při minimálCelkové emitované množství je stanoveno jako integrální hodnota
ním hydraulickém spádu ve finální instalaci multiplikovat s cílem
koncentračně-průtokové charakteristiky v profilu G.
vložení různých funkčních náplní do po sobě jdoucích komor pro
Z uvedených hodnot je zřejmé, že nezachycený podíl kovů při obou
různé cílové látky.
skupinách testů se zinkem a mědí se pohyboval do hodnoty 2,5 %, což
lze považovat za velmi příznivý výsledek. Provedené zátěžové testy
v širším a detailnějším výsledkovém rozboru prokázaly v poměrně širokém rozmezí proměnných parametrů, že systém funguje spolehlivě,
dosahuje vysoké míry účinnosti a je správně dimenzovaný a použité
selektované funkční náplně pro zrnité lože jsou vhodné a dlouhodobě
časově využitelné a vykazují vysokou imobilizační kapacitu.
Identifikaci vyčerpání kapacity funkční náplně lze určit na základě
znalosti a výpočtu/odhadu množství smyvové vody a obsažených
predikovaných nebo změřených vstupních koncentrací látek s nastavenou patřičnou rezervou. Další možností je potom doplnění
předchozího postupu o odběr vzorků s určitým časovým odstupem
a provedení semikvantitativní kolorimetrické zkoušky se specifickými
vybarvovacími činidly, která jsou komerčně dostupná i pro jednorázová použití.
Zkonstruovaný testovací polygon splnil veškerá funkční očekávání
a pro dokončení finálního řešení bylo nutné věnovat pozornost modifikacím ve smyslu snazší manipulace, vyjmutí funkčního materiálu při
jeho obměně, zavedení obtoku pro případ zneprůchodnění zrnitého
lože, instalaci specifického celoplastového aretačního a těsnicího
Obr. 6. Schéma a foto objektu komory: 1 – komora, 2 – víko, 3 – vstupní armatura, 4 – výstupní armatura, 5 – obtoková armatura, 6 – vyjímechanismu pro usazení a zatěsnění vyjímatelné filtrační vložky
pro uložení funkčního materiálu, odstranění monitorovacích a odmatelná filtrační vložka, 7 – perforované dno, 8 – odkalovací objekt,
běrových sond, materiálovému provedení z důvodu kompatibility
9 – otočné aretační prvky, 10 – těsnění, 11 – čistící armatura

vh 9/2018

5

5. Závěr

Pavel Špaček 1)
Jiří Hendrych 2)(autor pro korespondenci)
Zuzana Honzajková 2)
Ingrid Maňáková 2)
Jiří Kroužek 2)

Práce shrnuje vývoj technického řešení, které představuje aktivní
systém, přes který protéká první splach srážkových vod zatížených
různými kontaminanty v důsledku antropogenního znečištění. Byl
přiblížen směr výzkumu a oblasti zájmu vedoucí k selekci a tvorbě
funkčního zrnitého náplňového materiálu, který je cenově výhodný,
proces jeho zpracování a úpravy dobře technologicky proveditelné,
výchozí suroviny jsou dostupné, imobilizační kapacita pro kovy vysoká a životnost dlouhá.
Realizované výzkumné činnosti dospěly od laboratorního měřítka
přes up-scaling procesu a tvorbu testovacího polygonu a jeho zátěžové testování až k finálnímu řešení, jehož konstrukční i materiálové
aspekty jsou chráněny užitnými vzory.
Poděkování: Výzkum byl realizován za podpory Technologické agentury ČR, č. projektu TA04020432 „Systém aktivního záchytu polutantů
srážkových vod jako řešení pro nároky ČSN 759010 a TNV 759011“.
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Kořenové čistírny
odpadních vod ve světle
výsledků výzkumů
Michal Šperling

Abstrakt

Kořenové neboli vegetační čistírny jsou stálým předmětem diskusí
a spekulací o jejich účinnosti a využitelnosti pro čištění odpadní vod
z obcí. V následujícím textu bych Vás chtěl seznámit se schopnostmi
současných vegetačních KČOV ve světle nových výzkumů u nás
i v sousedním Rakousku, navíc dosažené výsledky srovnáme s u nás
platnou právní úpravou.
Klíčová slova
kořenové čistírny – projektování – provoz – hodnocení

Kořenové ČOV v minulosti
Historie první kořenových čistíren sahá do šedesátých let, kdy s nimi
v Německu přišla profesorka německého Max Planck institutu paní
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System of active capture of selected pollutants from rainwater (Hendrych, J.; Spacek, P.; Honzajkova, Z.; Manakova,
Krouzek, J.)
Abstract

The use and local management of rainwater is one of the tools to
mitigate the effects of drought. However, sometimes rainwater and
in particular the first flush from paved surfaces of urbanized areas
contain undesirable components introduced by dry and wet deposition, by formation of corrosion products, by release of components
from materials exposed to rainfall, etc. Before using or infiltration of
rainwater, it is advisable to separate the first flush and subject it to a
process of removing its pollutants. For this purpose it is possible to
use filtration through functional granular material deposited in the
flow chamber, as described in the paper along with the outline of
the research. The article presents an overview of partially selected
aspects, milestones and realized interests of the project of applied
research and experimental development „System of active runoff
pollutants capture as a solution for the implementation of the standards ČSN 759010 and TNV 759011“.
Key words
rainwater – rainwater management – heavy metals – immobilization

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 2018.
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Dr. Kathe Seidl. Již tenkrát navrhovala první verze hybridních čistíren využívajících kombinaci horizontálního a vertikálního průtoku
odpadní vody.
V České republice se začaly začátkem devadesátých let stavět kořenové čistírny odpadních vod s horizontálními kořenovými filtry. Tyto
vegetační systémy uměly dobře odstraňovat, za předpokladu, že se
o ně obce alespoň minimálně staraly, organické látky – CHSKCr a BSK5.
Dále též spolehlivě odstraňovaly nerozpuštěné látky.
Tyto čistírny ovšem nebyly dimenzovány na odbourávání amoniaku, nicméně ani dnešní platná legislativa pro čistírny odpadních
vod do 500 obyvatel při vypouštění do vod povrchových odbourávání
amoniaku nevyžaduje.
Hlavním problémem vegetačních ČOV navrhovaných v devadesátých letech bylo nedokonalé mechanické předčištění – septiky či
štěrbinové nádrže. Další a možná ještě větší komplikace způsobovalo
napojení kořenových ČOV na jednotné kanalizace, kdy kvůli nedostatečnému odlehčování dešťových vod docházelo k vyplavování
kalů do kořenových polí a následným problémům se zápachem.
(např. obec Petrovice u Štoků na Vysočině).
U starších čistíren též obce často zanedbávaly vyvážení separačních nádrží, a to i po dobu několika let. Pak docházelo též k vyplavování kalů do kořenových polí. U osady Okrouhlík na Jihlavsku
nebyl dle záznamů obce vyvezen septik 11 let.
Extrémem je případ reportovaný panem profesorem Vymazalem
z ČZU, kdy starosta obce ani nevěděl, kde se kořenová čistírna
u obce na přehradní nádrží Želivka nachází.
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Tab. 1. Emisní standardy pro čistírny a srovnání s výsledky realizovaných KČOV
CHSK
(mg/l)
Požadavek – Podzemní vody – NV č. 57/2016 Sb., > 50 – služby
Požadavek – Nejlepší dostupné technologie do 2000 obyv.
Výsledky – KČOV – BOKU Wien1
Výsledky – Obecní KČOV – Dražovice (VUT Brno)
Výsledky – KČOV – Velká Jesenice
Výsledky – KČOV VÚV2

130
75
19,6
2,95
17,4
43,9

CHSK
účinnost
(%)
75
96,1
97,99
96,09
92,99

BSK5
(mg/l)
30
22
5
< 10
5
2,06

BSK5
účinnost
(%)
85
98,6
98,05
98,7

N-NH4+
(mg/l)
12
0,07
0,47
0,52
0,16

N-NH4+
účinnost
(%)
75
99,9
98,93
99,25
99,78

N celk.
(mg/l)

P celk.
(mg/l)

20
32,2*
19**

8
3,54
6,77***

* bez denitrifikace, ** s denitrifikací, *** bez filtru phosphoreduc
Poznámky: 1. Rakousko: výsledky testování nového designu KČOV vyvinutého univerzitou ve Vídni (BOKU Wien), 2. VÚV: výsledky testování vertikálního pulzně
skrápěného filtru ve VÚV TGM v období 06/2017–04/2018 pro sdružení Kořenovky.cz

Princip fungování

Tab. 2. Požadavky na domovní čistírnu odpadních vod dle klasifikace výrobku CE a srovnání
Hlavní rozdíl mezi kořenovou – vegetační s výzkumem VÚV
čistírnou odpadních vod (KČOV) a aktivačCHSK
BSK5
N celk.
P celk.
ními čistírnami spočívá v rychlosti čištění
účinnost (%) účinnost (%) účinnost (%) účinnost (%)
a objemu, ve kterém čištění probíhá. U aktiPožadavek CE – PZV
90
95
50
40
vačních čistíren probíhá čištění intenzivně
Požadavek CE – vody povrchové kat. III
75
85
50
80
v realativně malém objemu vody pomocí
92,99
98,7
73,14
51,36
Výsledky – KČOV VÚV2
bakterií ve vznosu. Doba, po kterou se
92,99
98,7
73,14
79,45
Výsledky – VÚV2+ Phosphoreduc
voda čistí, je několik hodin. U kořenové
ČOV toto čištění zajišťují organismy, které
žijí přisedlé na štěrkové náplni kořenového Tab. 3. Emisní standardy mikrobiologického znečištění a srovnání s výzkumem VÚV
filtru a na kořenech mokřadních rostlin.
Escherichia coli
Enterokoky
Čištění probíhá ve velkém objemu separa(KTJ/100ml)
(KTJ/100ml)
čních nádrží a filtrů po dobu několika dní.
Požadavek Podzemní vody – NV č. 57/2016 Sb., > 50 – služby
150
100
Doba zdržení vody v systému je 10–20 dní.
45,3
17,7
Výsledky – KČOV VÚV2
Dochází zde k aerobním, anaerobním i anoxickým procesům.
Tento dlouhodobý extenzivní proces přináší stabilitu čisticích parametrů a odolnost proti výkyvům množství
bourat s vyšší účinností, je možné ke kořenové ČOV doplnit sorpčními
a koncentrace přitékající vody. Proto je možné tyto čistírny využívat
prvky nebo technologii srážení fosforu.
i na jednotných kanalizacích a u objektů s nárazovým provozem, jako
Nové typy kořenových čistíren, které jsou správně navrženy, jsou
jsou rekreační domy, hotely, penziony.
schopny splňovat parametry nejlepších dostupných technologií do
10 tis. obyvatel, což dokumentují výsledky z tabulek 1 a 2.

Součásti kořenových čistíren odpadních vod

Odlehčení dešťových vod. V případě umístění kořenové ČOV na jednotné kanalizaci začíná její systém důkladným oddělením dešťových
vod. Jeho součástí musí být též vhodný způsob hydraulické regulace
maximálního průtoku.
Standardní součástí čistírny je lapák štěrku a písku a česle.
Sedimentační nádrže. Pro oddělení maxima nerozpuštěných látek
jsou u kořenových čistíren využívány buď vícekomorové anaerobní
separátory – septiky, nebo sedimentační štěrbinové nádrže.
Kořenové – vegetační filtry. Kořenové filtry jsou zemní nádrže
vyplněné různými frakcemi štěrků a písků, na jejichž povrchu sídlí
bakterie zajišťující čisticí proces. Jde tedy v zásadě o určitý typ biofiltru. Rostliny vysázené na kořenovém filtru mají doplňkovou funkci
– částečně odsávají živiny, dodávají kyslík, kořeny zvyšují diverzitu
bakteriální osádky filtru. V zimě působí kořeny a uschlé nadzemní
části rostlin jako tepelná izolace.
V minulosti se v ČR navrhovaly kořenové čistírny pouze s horizontálními kořenovými filtry, dnes jsou využívány systémy s vertikálními
pulzně skrápěnými filtry, respektive systémy kombinující vertikální
a horizontální filtry.

ČOV s pulzně skrápěnými filtry
Postupem času začala být technologie kořenových čistíren odpadních
vod s horizontálními kořenovými filtry nahrazována systémy čistíren
s vertikálními pulzně skrápěnými filtry, případně v kombinaci s původními horizontálními systémy. V nich je znečištěná voda v určitých
intervalech rovnoměrně distribuována v malém množství na celou
plochu filtru. Voda pomalu prosakuje nezatopeným tělesem filtru
tvořeného velmi jemným štěrkem. Za přístupu vzduchu zde dochází
k účinnému odbourávání znečišťujících látek. Vertikální pulzně
skrápěné kořenové čistírny mají velkou výhodu v tom, že odbourávají
velmi dobře amoniakální dusík – pod 1 mg/l – a podstatně lépe než
horizontální filtry odbourávají i organické látky.
V případě sofistikovanějších systémů, kombinujících vertikální
filtry s horizontálními, kořenová ČOV odbourá i celkový dusík. Fosfor
odbourávají kořenové čistírny lehce na 40 %. Pokud je třeba fosfor od-
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Výsledky výzkumů
Účinnost kořenových čistíren byla několik let zkoumána v Rakousku
(dr. Günster Langergraber – Universität für Bodenkultur Wien ve Vídni). U nás jde zejména o výzkum Ing. Michala Krišky, Ph.D., z VUT
v Brně nebo výzkum ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, který
zadalo sdružení Kořenovky.cz.
V tabulkách 1 a 2 jsou porovnávány výsledky tří výše uvedených
výzkumů a jedné obecní ČOV ve Velké Jesenici s hodnotami požadovanými platnou legislativou.
Ve světle zde prezentovaných dat doporučuji, aby se v budoucnosti
nenavrhovaly kořenové ČOV starého typu s horizontálními filtry, ale
pouze kořenové ČOV s vertikálními pulzně skrápěnými filtry, případně v kombinaci s horizontálními. Ačkoli jsou i samotné horizontální
filtry funkční a splňují parametry do 500 EO, považuji jejich výstavbu
v současnosti za nevhodnou, protože kořenové ČOV s vertikálními
pulzně skrápěnými filtry splňují s velkou rezervou přísnější parametry
nejlepších dostupných technologií do 10 tis. obyvatel. Za přibližně
stejnou cenu.
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Constructed wetland waste water treatment plants in the
light of research results (Sperling, M.)
Vegetation treatment plants are a constant subject of discussion
and speculation about their efficiency and usability for municipal
wastewater treatment. In the following text, I would like to introduce
you to the capabilities of the current vegetation root waste water
treatment plants in the light of new research here and in neighboring
Austria, and we will compare the achieved results with the current
legislation in our country.

Využití letecké termografie
jako nového přístupu pro
identifikaci znečištění vod
z bodových a nebodových
zdrojů
Štěpán Marval, Tomáš Hejduk, Radek Roub, Tomáš Vybíral,
Markéta Kaplická, Luděk Bureš

Abstrakt

Voda je látka nezbytná pro zajištění života na naší planetě a zároveň důležitá hospodářská surovina. Z tohoto pohledu je důležitá
její ochrana před zdroji znečištění, které ohrožují její jakost. Část
znečištění se dostává do vody smyvy ze zemědělské půdy, druhou
část představují tzv. bodové zdroje znečištění, které jsou ve většině
případů koncentrovány do jednoho místa, ze kterého daný zdroj
proniká do vodního prostředí. Největšími znečišťovateli z bodových
zdrojů v ČR jsou města a obce (tzv. komunální znečištění) a velké
průmyslové podniky (hlavně papírny a chemičky). Je nutné si uvědomit, že vše, co projde potrubím našich domácností, může jednou
skončit ve vodním toku či vodní nádrži, a proto je nutné ochraně
jakosti vod věnovat potřebnou pozornost.
Hlavním cílem předkládaného příspěvku je seznámit širokou
odbornou veřejnost s aplikací vědního oboru termografie, jako inovativního přístupu pro získání relevantních informací o lokalizaci
zdrojů znečištění na vodních tocích a vodních nádrží z bodových
a nebodových zdrojů znečištění, a zároveň představit průběžné výsledky projektu TAČR č. TH02030396. Příspěvek popisuje možnosti
aplikace termografického snímkování, které využívá infračervené
neboli tepelné záření k identifikaci lokalit, kde dochází k průniku zdroje znečištění do povrchových vod.
Klíčová slova
teplota vody – zdroj znečištění – voda – teplotní stratigrafie – identifikace znečištění

1. Úvod
Sledování jakosti vody v České republice (ČR) nemá tak dlouhou
tradici jako sledování jejího množství, a to i přesto, že pro společnost,
průmysl i zemědělství je kvalita vodních zdrojů strategická [1].
Pro hodnocení jakosti vod a identifikaci zdroje znečištění je rozhodující jejich kvalitativní a kvantitativní monitoring, který slouží ke
sledování stavu povrchových a podzemních vod. Na základě zjištěných výsledků a jejich vyhodnocení jsou v případě potřeby navrhována opatření s cílem dosáhnout dobrého stavu vod, popř. dobrého
ekologického potenciálu [2]. V dalším kroku slouží monitoring jako
kontrola účinnosti provedených opatření. Většina vod je monitorována v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
(dále jen Rámcová směrnice). V případě povrchových vod se sleduje
chemický stav (tzv. prioritní látky) a stav ekologický (biologické složky,
hydromorfologie a některé fyzikálně-chemické a chemické parametry).
U podzemních vod se sleduje stav kvantitativní i chemický.
V minulosti došlo k zastavení nebo omezení některých velkých
průmyslových výrob. To znamenalo významné snížení znečištění
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vypouštěného z bodových zdrojů. Např. mimořádně rychlé snížení
znečištění ropnými látkami souvisí s omezením provozů, které v 80.
letech měly výjimky z dodržování parametrů tehdejšího zákona
o vodách. Na zlepšení jakosti povrchových vod se rovněž významně
podílela obnova stávajících čistíren odpadních vod (ČOV), výstavba
nových ČOV a modernizace průmyslových výrob. Tyto procesy byly
provedeny v návaznosti na novelizaci související legislativy (zákon
o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích) či přijetí legislativních
požadavků souvisejících se vstupem ČR do Evropské unie.
Přestože v mnoha sledovaných ukazatelích došlo ke snížení imisních limitů, v souvislosti s produkcí stále širší škály škodlivých látek
je třeba jakosti vod trvale věnovat značnou pozornost. Rizikové látky,
které se dostávají do vodního prostředí, negativně ovlivňují vodní ekosystémy i zdraví člověka. Ve většině případů jde o syntetické organické
látky různorodého původu. Je zřejmé, že kvalita povrchových vod se
od počátku devadesátých let zásadně zlepšila. Přesto se ve vybraných
vodních tocích vyskytují znečišťující látky v nebezpečných koncentracích. Zjištěné koncentrace řadí tyto vodní toky do páté třídy, tedy
nejhorší třídy jakosti vod dle ČSN 757221.
Stále máme na našem území nespočet obcí, které nemají svou ČOV
a které vypouštějí znečištěné vody přímo do vodních toků či jsou
odpadní vody do vodních toků svedeny prostřednictvím příkopů,
dešťové kanalizace či přes malé vodní nádrže [3].
Neustále se potýkáme s problémem eutrofizace ve stojatých i tekoucích vodách, jehož negativní dopad se vzhledem k měnícím
klimatickým podmínkám (zvyšování teploty povrchových vod) bude
pravděpodobně nadále zvětšovat. Nelze tedy úspěchy z minulých
období přeceňovat a je stále potřeba pokračovat v úsilí za zvyšování
kvality našich vodních zdrojů.
V této snaze hraje jednu z hlavních rolí aplikace pokročilých technologií, ať již s ohledem na čištění vod (komunální odpadní vody,
provozní vody), tak na pokročilé technologie pro potřeby identifikace
a určení samotného zdroje znečištění. Právě jednou z nejmodernějších technologií za účelem identifikace zdrojů znečištění je letecké
termografické mapování.
Do popředí se v oboru termografie dostává především dílčí disciplína v podobě termografické diagnostiky, která měří charakteristiku
vyzařování tepla za účelem zjištění výskytu poruchy, znečištění nebo
nemoci. Jedná se o typ infračerveného zobrazování, které detekuje
intenzitu tepelného záření v rozsahu elektromagnetického spektra
pro vytvoření obrazu – termogramu. Termografickou diagnostiku lze
obecně rozdělit do dvou základních oblastí:
• lékařská termografie,
• technická termografie.
Ačkoli byl v oblasti lékařské termografie první prototyp lékařského termogramu vyzkoušen již v roce 1959 na diagnózu revmatické
choroby, je stále lékařská termografie považována za novou experimentální diagnostickou metodu [4]. Jedná se o metodu založenou na
vyzařování tepla lidského těla. Teplo je snímáno pomocí přizpůsobené
infračervené kamery, která jej transformuje na viditelný obraz, kde je
možné rozeznat teplejší a chladnější oblasti na povrchu lidského těla.
Tento obraz pak pomáhá k diagnostice konkrétních fyzických poruch
a využívá se jako pomocná zobrazovací technika [5, 6, 7].
Oproti tomu technická termografie se využívá v několika různých
oblastech, jimiž jsou především průmysl, stavebnictví, energetika,
telekomunikace, armáda, výzkum nebo právě vodní hospodářství,
a představuje na současném trhu jeden z nejvíce expandujících
oborů.
V průmyslu se technologie zobrazování teplotních polí stala jedním
z nejhodnotnějších diagnostických nástrojů. Po zjištění anomálie,
která je obvykle pro pouhé oko neviditelná, dovolují výsledky měření
navrhnout opatření, která mohou být uskutečněna dříve, než dojde
k vážné havárii systému.
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Ve stavebnictví je v současnosti termografie také žádaným nástrojem, především v oblasti úniku tepla. Jedná se především o lokalizaci
prvků systémů patřících do technických zařízení budov, sledování
vybraných provozních stavů zařízení, odhalování vad či poruch
soustav v budovách [8].
Pro sledování nebo vyhledávání osob, armádní či bezpečnostní složky dnes nejčastěji využívají termovizních kamer. Na termogramech lze
rozpoznat člověka i v případě, že je lidskému oku skrytý (například
ve tmě, v řídkém porostu nebo za záclonou). Tyto kamery rozlišují
minimální teplotní rozdíly a jsou velmi užitečné k identifikaci skrytých lokalit, objektů nebo vozidel. Platforma letecké termografie se
také osvědčila při identifikaci drobných ilegálních činností, jako jsou
nezákonné skládkování, nepovolené vypouštění jedovatých plynů či
právě splaškových nebo dešťových vod.
V energetice a telekomunikacích jsou termovizní kamery využívány velmi podobně. Metoda termografie je v tomto případě schopná
identifikovat přetěžované, tedy přehřívající se prvky jednotlivých sítí
a zabránit tak potenciálnímu výpadku proudu nebo telekomunikací.
Tyto přetěžované součásti energetických a telekomunikačních soustav jsou dobře viditelné z pořízených termogramů. Sofistikovaná
monitorovací zařízení využívající termografii jsou také schopná určit
i jejich skutečnou teplotu. Analýzu fotovoltaických článků solárních
elektráren z pohledu jejich funkčnosti/nefunkčnosti s využitím letecké
termografie popisuje [9], naopak identifikaci tepelných ztrát z potrubní
sítě dálkového vytápění popisuje [10].
V ekologii je s využitím termografie možné získat poznatky o mikroklimatu, tedy informace o nahromadění a odevzdání tepelné energie
různými objekty, ale i částmi terénu. V oboru vodního hospodářství
lze s využitím této metody diagnostikovat místa ve vodních tocích či
nádržích se zvýšenou teplotou, která mohou mít negativní dopad na
ekologickou stabilitu lokality [11]. Na základě rozdílné teploty mezi
povrchovou a podpovrchovou vodou je také možné identifikovat vyvěrající prameny vody [12]. Právě touto oblastí využití termografie, tedy
identifikací teplotních změn ve vodních nádržích a tocích z pohledu
znečištění vod, se detailně zabývá představovaný projekt.
Nový přístup pro identifikaci znečištění povrchových vod v klimatických podmínkách ČR spočívá ve využití nástrojů a již získaných
poznatků z oboru termografie. Pomocí termovizní kamery budou
snímkovány oblasti předpokládaných vtoků znečištěných vod (průmyslových, komunálních, drenážních) do vodních toků a nádrží.
Na základě rozdílných teplot bude toto znečištění prokázáno a bude
určena míra znečištění vodního toku. V zahraničí se již podobný výzkum uskutečnil. Příkladnými studiemi jsou [13, 14, 15], kde se autoři
zabývali právě výzkumem nových metod a aplikací pro odhalování
a vyhodnocování kontaminace pobřežních vod s využitím leteckých
platforem termografie, řady pokročilých termovizních kamer a nového
detekčního softwaru.

2. Materiál a metody
Obor termografie se v širším měřítku rozvinul společně s rozšířením
infračervených kamer, pro které se obecně vžilo slovo termovizní kamera, resp. termovize. V současnosti se termovizní kamery využívají
především v průmyslu, stavebnictví nebo medicíně. Využití napříč
spektrem různých oborů jen dokazuje potenciál termografického
snímkování, který lze uplatnit i v oboru vodního hospodářství.
Stále rozšiřující se uplatnění termografie souvisí s technickým zdokonalováním samotných termografických kamer, neustálým rozvojem
informačních technologií a s tím spojeným růstem možností získávání
relevantních dat. Na základě možnosti sběru dat lze termovizi rozdělit
(obr. 1) na:
• řešení „letecké“ – družice (A), letadlo (B), helikoptéra (C), bezpilotní
letouny (D);
• řešení pozemní „dynamické“ – vozidlo (E–G), plavidlo (I);
• řešení pozemní „statické“ (H);
• řešení kombinované – žádná z metod v dané aplikaci nemá předem
určenou prioritu.
Letecká termografie má bezesporu ohromný potenciál. V současné
době tato technologie zažívá nebývalý rozvoj a je možné tedy očekávat
nové cesty vývoje leteckých termovizních kamer a jejich rozlišení
i s ohledem na vývoj bezpilotních letounů a možnosti družicového
snímkování. Letecké řešení sběru dat má výraznou výhodu při vyhledávání teplotních změn v místech, kde není jisté, že se tyto jevy
vyskytují. To je umožněno především rychlým získáváním dat na velké
ploše a širokým úhlem záběru (žádná hluchá místa, kde by mohly být
neznámé teplotní změny).
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Obr. 1. Metodické řešení sběru dat [15]
Způsob pozemního řešení sběru dat, ať už dynamickým či statickým
způsobem, přináší bezesporu výraznou flexibilitu a operativnost.
Oproti leteckému řešení snímá povrch pouze nad daným územím,
ale zato s lepším rozlišením a přesností dat.
Ideálním řešením se jeví kombinace obou těchto řešení. Rychlý plošný sběr dat s využitím leteckého řešení, zpřesněný o data následného
doměření pozemní metodou. Kombinace obou těchto řešení pak bude
uplatněna i v rámci řešení výzkumného projektu.
Zvolené metody spočívají v provádění monitorovacích kampaní
leteckého měřického snímkování s cílem identifikace znečištění vod
z bodových a nebodových zdrojů. Pro potřeby řešení projektu je aplikována termovizní kamera značky FLIR. Získané výsledky z leteckého
měřického snímkování jsou verifikovány prostřednictvím odběrů vod
a jejich laboratorním zpracováním a vyhodnocením v rámci pilotních
lokalit.
V průběhu řešení projektu je počítáno s využitím sofistikovaných
softwarových nástrojů pro modelování transportu znečištění a prezentací dílčích výsledků prostřednictvím odborných publikací a seminářů
pro následnou implementaci výsledků projektů do praxe.

Pilotní lokality
Jak uvádí [16], kvalita povrchových vod se od počátku devadesátých let
zásadně zlepšila, stále se však v některých vodních tocích vyskytují znečišťující látky v nebezpečných koncentracích, které tyto vodní toky řadí
do páté, tedy nehorší třídy jakosti vod. Na našem území máme mnoho
obcí bez čistíren odpadních vod, jež vypouštějí znečištěné vody přímo
do vodních toků, či ČOV nedisponují terciárním čištěním odpadních
vod, a proto se stále potýkáme s eutrofizací povrchových vod.
Průměrná účinnost čistíren odpadních vod, tedy poměr množství
znečištění na přítoku a odtoku, je velmi vysoká: u BSK5 a NL je
procesem na ČOV odstraněno více než 97 % znečištění, u CHSKCr
je to 94 %. Obsah fosforu a dusíkatých látek je redukován na 15 %,
respektive 29 %. Přetrvávajícím problémem je znečištění difuzního
a plošného charakteru – nekontrolovatelného a obtížně měřitelného
množství odpadních vod z rozptýlené zástavby a zemědělských podniků/pozemků (především vymývání hnojiv a přípravků na ochranu
rostlin z intenzivně využívané zemědělské půdy) [17].
Na základě výše popsané problematiky bylo vybráno pro potřeby
řešení prováděného výzkumu povodí vodního toku Litavky, povodí
Rakovnického potoka a dolní tok Lužnice (obr. 2). Uvedený výčet vychází z hodnocení kvality povrchových vod dle ČSN 757221, kdy se
především v případě vodního toku Litavky a Rakovnického potoka jedná
o velmi silně znečištěné úseky vodních toků. Tato skutečnost je dána
především malým průtokem vody a lokalizací v průmyslové oblasti.
Povodí vodního toku Litavka
Povodí Litavky představuje rozsáhlé území jihozápadně od Prahy.
Litavka odvádí vodu z velké části vrchoviny Brdy, kde pramení mezi
vrcholy Tok (865 m n. m.) a Praha (862 m n. m.) v nadmořské výšce
765,66 m. Litavka je pravostranný přítok Berounky, do které ústí
v Berouně na jejím 33,96 říčního kilometru (ř. km). Povodí, které
je tvořeno především dvěma dílčími povodími nejvýznamnějších
přítoků Chumavy a Červeného potoka, zaujímá plochu 628,75 km2.
V povodí se nachází 538 vodních ploch s celkovou rozlohou 225,11
ha. Největší z nich jsou vodní nádrže Pilská (20,54 ha), Láz (15,01 ha)
a Obecnice (12,1 ha). Pro místní klima je určující nadmořská výška. Se
stoupající nadmořskou výškou ubývá teplot a vzrůstají srážky. Povodí
patří podle [18] do klimatických oblastí CH7 (pramenná část), MT3,
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MT5 (Březové hory), MT7, MT11 (Hořovická
brázda), T2 (Zdická brázda).
Zlepšující trend kvality povrchových vod
v povodí vodního toku Litavky lze zaznamenat
již od počátku 80. let 20. století. Po výstavbě
ČOV (Zdice, Žebrák, Tmaň, Jince) či následné
modernizaci ČOV (Příbram, Hořovice) se podařilo vypouštěné množství znečištění snížit
a především omezit rozkolísanost koncentrací.
V souvislosti s rozsáhlým útlumem průmyslových odvětví v povodí (doly, železárny),
změnou technologických postupů zachovaných výrob a snížením spotřeby vody se během 90. let tento pozitivní trend prohlubuje.
Navíc v posledních letech bylo dokončeno
několik dalších projektů ČOV (Hostomice,
Hluboš, Neumětely, Lochovice) či odkanalizování navazujících obcí na již vybudované
ČOV (Lhotka, Chodouň) či jsou tyto projekty
v realizaci (Libomyšl, Radouš, Bezdědice),
takže je možné očekávat další zlepšení jakosti
povrchových vod v povodí [19].
Litavka je sledována v 6 profilech. Díky
geologickému charakteru podloží, vypouštění
důlních vod i místní průmyslové činnosti obsahuje voda Litavky vysoké koncentrace kovů
(zejména zinku, olova a kadmia). V předcho- Obr. 2. Vybraná zájmová povodí pro řešení projektu
zích letech vykazoval podélný profil u většiny
ukazatelů obdobný průběh: počáteční jakost
vody, odpovídající v horní části vodního toku II. třídě, se znatelně
zhorší pod městem Příbram a soutokem s Příbramským potokem.
Povodí Rakovnického potoka
Povodí Rakovnického potoka se rozprostírá západně od Prahy. Rakovnický potok pramení ve Středočeském kraji, v Rakovnické pahorkatině, a sice 1,5 kilometru jihovýchodně od obce Drahouš, v nadmořské
výšce 569 m. Potok protéká nejprve otevřeným údolím, několik
kilometrů před ústím se údolí zužuje, přibývají lesy a potok protéká
Chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko. Pod hradem Křivoklát se
vlévá zleva do řeky Berounky, v nadmořské výšce 235 m.
Pro kvalitu vody v Rakovnickém potoce je určující malá vodnost
vodního toku a město Rakovník s několika tisíci obyvateli a řadou
průmyslových podniků. Neblahý vliv na kvalitu ve vodním toku mají
i zemědělci, poněvadž z polí se dostávají do vodního toku hnojiva,
pesticidy a další rizikové látky.
Jakost vody v Rakovnickém potoce je sledována ve 3 profilech. V základních ukazatelích nejčastěji odpovídá III. třídě (60 % výsledků),
ve II. třídě je 20 % výsledků, 13 % ve IV. třídě a 7 % v I. třídě; V. třída
nebyla v hodnoceném období (2015–2016) zaznamenána [20]. Nejnižší znečištění vykazuje amoniakální dusík (průměrná třída jakosti
vody je 1,7), následně BSK5 (průměrná třída 2,7) a u ukazatelů CHSKCr
a dusičnanový dusík jsou všechny profily zařazeny do III. třídy. Naopak nejvyšší znečištění je u celkového fosforu (průměrná třída je 3,7).

Obr. 3. Rozmístění teplotních čidel v blízkosti objektu vypouštění
AČOV Tábor

Dolní tok Lužnice
Vodní tok Lužnice je od státní hranice s Rakouskem po ústí do Vltavy
sledován ve 12 profilech. Z průběhů podélného profilu jakosti vody
dle Povodí Vltavy, státního podniku, je patrné výrazné zhoršení jakosti
pod rybníkem Rožmberk (rybník je intenzivně rybářsky využíván
a slouží také jako recipient pro odpadní vody z ČOV pro město Třeboň
a velkovýkrmnu vepřů). Právě vybraný úsek od Rožmberku po ústí
Lužnice do Vltavy nad Týnem nad Vltavou byl vybrán jako třetí pilotní
úsek pro řešení výzkumného projektu.

Obr. 4. Bezpilotní letoun DJI Matrice 210 – RTK [21]

Referenční letecké termografické snímkování
Referenční letecké termografické snímkování proběhlo 7. 12. 2017 na
pilotní lokalitě AČOV Tábor v povodí Lužnice. V den náletu bylo skoro
jasné až polojasné počasí s denními teplotami 3–7 °C. V návaznosti na
kompletní terénní rekognoskaci byla vybrána tato lokalita především
z důvodu stabilního průtoku vypouštěných vod do recipientu. Dalším
důvodem byl operační prostor nad objektem vypouštění a bezproblémový přístup do dané lokality. Termín byl stanoven z důvodu
nejlepších podmínek pro termografické snímkování, tedy do období
nejvyšších teplotních rozdílů mezi teplotou ve vodním toku a teplotou
přítoku z AČOV Tábor (až 14 °C).
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Obr. 5 (vlevo). Termografická kamera DJI Zenmuse XT [22]
Obr. 6 (vpravo). Stabilizovaná optická kamera DJI X5S [23]

vh 9/2018

Před samotným náletem byla instalována
teplotní čidla (7 ks), která kontinuálně v časovém kroku 10 minut měřila teplotu vody po
dobu tří týdnů a zaznamenávala tuto informaci na připojené dataloggery. Na základě prostorového rozmístění teplotních čidel (obr. 3)
v oblasti objektu vypouštění AČOV Tábor
do hlavního toku, byla pozorována velikost
tepelného ovlivnění nad objektem vypouštění
a níže po proudu. Kontinuální měření teplot
u objektu vypouštění AČOV Tábor probíhalo
i v čase náletu a tyto informace o teplotě
vody byly následně využity při kalibraci,
zpracování a následných analýzách získaných
termogramů. Dalším účelem instalovaných
teplotních čidel bylo zjištění souvislostí mezi
vypouštěným množstvím vod a tepelným
ovlivnění hlavního toku v průběhu 24 hodin.
Samotná letecká kampaň musela být povolena
od Úřadu pro civilní letectví z důvodu snímkování v urbanizovaném území.
K samotnému snímkování byl využit bezpilotní letoun s připevněnou termografickou
kamerou a stabilizovanou optickou kamerou
s následující technickou specifikací.
Bezpilotní letoun DJI Matrice 210 – RTK
(obr. 4)
• výkonná optimalizovatelná kvadroptéra, jíž
lze osadit až třemi kamerami zároveň;
• vestavěný navigační systém D-RTK určuje
3D polohu s centimetrovou přesností;
• maximální rychlost stoupání, resp. klesání
– 5m/s, resp. 3 m/s;
• provozuschopný i v extrémních teplotách;
• ochrana proti vodě – IP 43;
• rychlost – 80 km/h;
• dosah ovládání až 7 km;
• vzletová hmotnost – 6,14 kg;
• kapacita akumulátoru – 4280 mAh;
• počet akumulátorů – 2;
• výstup videa – USB, HDMI.
Termografická kamera DJI Zenmuse XT
(obr. 5)
• neradiometrická či částečně radiometrická
termokamera;
• rozlišení 640 x 512 pixelu;
• snímková frekvence 30Hz;
• ohnisková vzdálenost objektivu 13 mm.
Stabilizovaná optická kamera DJI X5S (obr. 6)
• systém Mikro 4/3;
• rozlišení statického snímkování 20,8 MPIX;
• umožňuje pořídit video ve formátu 5,2K;
• dynamický rozsah 12,8 EV;
• ohnisková vzdálenost objektivu 15 mm.

Obr. 7. Termografické a RGB snímky AČOV Tábor z výšky – a) 10 m, b) 20 m, c) 50 m

3. Výsledky
Dosažené výsledky referenčního leteckého
snímkování provedeného v roce 2017 nad
objektem vypouštění AČOV Tábor jsou prezentovány v několika grafických formách.
První formou jsou termografické snímky
doplněné o vysoko kvalitní snímky RGB prezentované na obr. 7. Úprava termografických
snímků spočívala v převedení na jednotnou
škálu teplot změřených termokamerou, tedy
(-5,0–10 °C) a zobrazení v barevné paletě Iron.
Tyto úpravy byly provedeny v softwarovém
prostředku Flir tools od společnosti FLIR.

Obr. 8. Zpracovaná termografická data z referenčního termografického snímkování – objekt
vypouštění AČOV Tábor

Tab. 1. Plocha a míra průměrného znečištění v rozsahu referenčních segmentů
referenční segment
znečištěná plocha [m2]
průměrné tepelné znečištění [°C]
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1
8,33
3,74

2
8,48
3,39

3
8,95
3,35

4
9,41
3,20

5
9,40
3,09

6
9,26
2,96

7
10,48
2,92

8
9,73
2,77

9
9,84
2,77

10
9,47
2,73

11
11,01
2,62

12
10,76
2,66

13
10,26
2,71

14
9,51
2,89

15
9,79
2,91
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Druhou formou výsledků jsou analyzovaná
termografická data ze stejné lokality. Tato data
byla zpracována pomocí pokročilých nástrojů
geoinformačního systému ArcGIS Desktop
a jejich konečnou podobu prezentuje obr. 8
a 9. Jako první byla provedena georeference
získaných termografických snímků pomocí několika předem zaměřených vlícovacích bodů.
Dále byly termografické snímky převedeny na
rastr. Ten byl následně reklasifikován tak, aby
jeho hodnoty odpovídaly reálným teplotám
vody, které byly zaznamenány v době náletu. Další zásadní úpravou termogramu bylo
odečtení hodnot nižších, než zaznamenaná
teplota vody, čímž bylo vyobrazeno pouze
tepelné pole znečištění. Poslední úpravou
bylo oříznutí termogramu podle břehové linie
stanovené z pořízeného RGB snímku. Tím
byla získána reálnější představa o rozsahu
nejen tepelně znečištěné oblasti říčního toku
pod objektem vypouštění AČOV Tábor. Avšak
vzhledem k nedostatečně velké oblasti zachy- Obr. 9. Detail zpracovaných termografických dat z referenčního termografického snímkovácené na termogramu z výšky 50 m je téměř ní – objekt vypouštění AČOV Tábor
jisté, že zasažená oblast znečištěním bude ve
výsledku rozsáhlejší. Vhodnou alternativu pro
zachycení šíření tepelného znečištění v plném rozsahu představuje
využití leteckého snímkování, které bude testováno v navazujících
fázích řešeného projektu.
Na obr. 9 je vyobrazen detailní pohled na vypouštěcí objekt AČOV
Tábor, na kterém je možné pozorovat průběh mísení vyčištěné odpadní
vody z AČOV Tábor s vodním tokem Lužnice. Pro následující analýzu hodnocení šíření tepelného znečištění tokem, bylo stanoveno 15
referenčních segmentů o šířce 1 m. Ty byly stanoveny tak, aby bylo
potlačeno přímé tepelné ovlivnění objektem vypouštění (výše proti
proudu nad referenčním segmentem 1) a nekorektně zachycenými
teplotami povrchu vody vlivem nasnímaného vegetačního krytu (níže
Graf 1. Průběh tepelného znečištění na hladině vodního toku Lužnice
po proudu pod referenční segmentem 15).
v závislosti na znečištěné ploše pod objektem vypouštění AČOV Tábor
V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty exportované z analyzovaného
termogramu. První řádek označuje jednotlivé referenční segmenty
zobrazené na obr. 9. Ve druhém řádku je uvedena tepelně znečištěná
tepelné znečištění v detailu. Při zaměření na obr. 9 a graf 1 je patrné
plocha v jednotlivých segmentech. Průměrné tepelné znečištění
snižování tepelného znečištění v závislosti na vzdálenosti od objektu
v jednotlivých referenčních segmentech (řádek třetí) bylo stanoveno
vypouštění. K tomuto jevu dochází především vlivem mísení přítoku
pro pochopení průběhu šíření a rozptylování v prostředí říčního toku.
z AČOV Tábor s okolní vodou ve vodním toku. Posuzována byla také
Z fyzikálních vlastností vody vyplývá, že pokud se zvýší její teplota,
možnost ochlazování vody vlivem teploty vzduchu. Tato možnost
objem narůstá a tím se snižuje hustota, a proto se teplejší voda drží při
však byla vyloučena z důvodu, že při samotném sběru dat se teploty
hladině. Do jaké míry se takto kapaliny chovají v podmínkách říčního
pohybovaly okolo 5 °C, což bylo podobné jako teplota vody v oblasti
proudění, bude zjišťováno v následujícím řešení projektu měřením
referenčních segmentů. Proto je vliv teploty vzduchu v daném případě
stratigrafie daného úseku vodního toku. Závislost vzdálenosti od
považován za minoritní.
vypouštěcího objektu na šíření tepelného znečištění na povrchu toku
Na grafu 1 je dále demonstrována výše tepelného znečištění
je znázorněna na grafu 1.
v závislosti na rozloze tepelně znečištěné plochy. Zajímavostí na
prezentovaném grafu je závislost obou veličin, kdy při zvětšování
4. Diskuse
rozlohy tepelně znečištěné plochy se snižuje průměrná hodnota tepelného znečištění a naopak, což je patrné od 11. k 15. referenčnímu
Správné provedení kampaně leteckého termografického snímkování
přináší i částečné nejistoty, které jsou dobře patrné z obr. 7. Zde jsou
segmentu. Pořízený termogram však neměl dostatečnou šíři záběru
zřetelně viditelné rozdíly při snímkování z různých výškových úrovní
ani správný úhel odklonu od normály, aby byla korektně stanovena
při stejné klasifikaci hodnot termogramu. Nejvíce znatelné rozdíly ve
faktická délka tepelného znečištění povrchu vody od objektu vypouvyjádření teplotních polí termogramů a), b) a c) se nacházejí v pravé
štění z AČOV Tábor.
Dalším poznatkem z referenčního termografického snímkování
části snímků neboli v oblasti nad přítokem. Zatímco rozdíl teplot mezi
body sp1 ze snímku z 10 a 20 m je 0,1 °C, mezi snímky z 20 a 50 m
je fakt, že ozáření sluncem na povrchu vody neovlivňuje výsledný
výšky je již rozdíl 1,3 °C. Při porovnání teploty určené z termogramu
termogram. Důkazem tohoto poznatku je obr. 7, kde z RGB snímků
s teplotou vody fakticky naměřenou v době leteckého snímkování se
je jasně zřetelný přechod mezi stinnou a ozářenou částí, přičemž na
teploty povrchu vody v bodě sp1 liší o 3,03 °C (termogram z výšky
původních termogramech ani na zpracovaném rastru tepelného znečištění není patrný v dané linii náznak tepelného zlomu. O poznání
10 m) až 4,43 °C (termogram z výšky 50 m), kdy termokamera zaznahorší je ovlivnění hodnot termogramu přilehlou vegetací. V levé části
menala vždy hodnoty nižší, než byly fakticky změřeny. Při samotném
obr. 9 je pozorovatelná náhlá změna odstínu modré, což by značilo
náletu pilotovaným letadlem bude zajímavé pozorovat předpokládaný
nárůst rozdílů teplot zachycených na termogramu a fakticky zaměřesnížení míry znečištění. Při detailnějším pohledu a při porovnání
ných v době náletu, vzhledem k minimální výšce náletu 300 m nad
s RGB snímky je jasné, že za náhlou změnou teploty v dané oblasti
může nasnímaný vegetační kryt, přestože byl nálet proveden v období
povrchem. Pro samotné efektivní využití termografického snímkování
vegetačního klidu. Zajímavostí taktéž zůstává, že zatímco slabé větpři identifikaci znečištění povrchových vod, pak bude zásadní informace o teplotě vody v čase náletu v hlavním vodním toku či nádrži
voví ovlivňovalo hodnoty na termogramu směrem dolů, tak silnější
v celém úseku snímkování.
větve jsou na obr. 9 dobře viditelné jako světle žluté křivky. To je pravděpodobně způsobeno rozsahem plochy vegetačního krytu ozářeného
Zpracovaná a reklasifikovaná data tepelného znečištění, jak jsou
sluncem, kdy dochází k ohřátí větších průměrů větví rychleji, než je
prezentována na obr. 8 a 9, jsou hlavními výsledky referenčního
tomu u větví v průměru slabších. Tento fakt bude v každém případě
měření na lokalitě AČOV Tábor. Na obr. 8 jsou tato data představena
v poměru k celému profilu řeky Lužnice, zatímco obr. 9 ukazuje
pozorován i v navazujícím výzkumu.
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5. Závěr

Letecká termovize je dynamicky se rozvíjející obor, který v oblasti vodního hospodářství nabízí efektivní nástroj pro preventivní diagnostiku
z pohledu identifikace zdroje znečištění vod.
Cílem řešení prezentovaného výzkumného projektu je na základě
nových poznatků z oboru letecké termografie poskytnout a implementovat do praxe inovativní přístup pro identifikaci zdrojů znečištění
vodního prostředí a zajistit tak efektivní nástroj ke kontrolní činnosti
příslušných orgánů státní správy/samosprávy, správců povodí, včetně
poskytnutí nového know-how pro komerční sféru z pohledu dalšího
vývoje v oblasti využití letecké termografie pro udržitelné hospodaření
s vodními zdroji. Výsledky budou uplatněny zejména při přípravě
programu opatření v plánech povodí a poslouží jako podklad pro
průzkumný monitoring vodní rámcové směrnice.
Pro potřeby jednoduchého vyhodnocení pořízených dat, týkajících
se identifikace bodového či nebodového zdroje znečištění prostřednictvím letecké termografie, je předpokládán vývoj softwarového nástroje,
který bude sloužit k identifikaci potenciálních zdrojů znečištění
ve vodním toku či vodní nádrži. Softwarový nástroj bude vyvíjen
pravděpodobně na bázi solitérní extenze ArcGIS a bude poskytovat
sofistikované nástroje pro zpracování dat z letecké termografie.
Hlavním plánovaným výstupem je zpracování certifikované metodiky, kde budou detailně zpracovány poznatky a ověřený postup při
využití termografického snímkování za účelem identifikace bodových
a nebodových zdrojů znečištění vodních toků a vodních nádrží na
základě využití nástrojů leteckého termografického snímkování.
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Use of aerial thermography as a new approach to identifying
water pollution from point and non-point sources (Marval,
S.; Hejduk, T.; Roub, R.; Vybiral, T.; Kaplicka, M.; Bures, L.)
Abstract

Water is an essential substance to ensure life on our planet as well as
an important economic resource. From this perspective, it is important to protect it from sources of pollution that threaten its quality.
Part of the pollution gets into the water from farmland that has been
washed away; additionally, there are the so-called point sources of
pollution, which in most cases are concentrated in one place, from
which the source penetrates into the aquatic environment. The biggest polluters in the Czech Republic are cities and municipalities (i.e.
municipal pollution) and large industrial enterprises (mainly paper
mills and chemical plants). It is important to realize that everything
that goes through the pipes in our homes may one day end up in a
river or reservoir, and therefore it is necessary to devote attention
to water quality protection.
The main aim of the present paper is to inform the broad professional public with the application of the discipline of thermography
as an innovative approach for obtaining relevant information about
the location of sources of pollution to watercourses and water reservoirs from point and non-point sources of pollution and to present
the interim results of TAČR project number „TH02030396“. The
paper describes the application possibilities of thermal imaging
cameras, which use infrared rays to identify locations where there
are penetration pollution sources into surface waters.
Key words
water temperature – source of pollution – water – temperature stratigraphy – identification of pollution

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 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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10+ let s technologií MBBR v České
republice – PRO-AQUA CZ, s.r.o.

vlivům (průnik vyhnilého kalu do MBBR) a robustnost byly úspěšně
poloprovozně testovány na ČOV Litoměřice v 23 m3 reaktoru.

MBBR – Moving Bed Biofilm Reactor

MBBR systémy mají široké uplatnění při čištění průmyslových odpadních vod:
• vysokozatížených, příp. snadno biologicky rozložitelných (potravinářský průmysl, výroba nápojů, mlékárny, textilní průmysl, papírny
a výroba celulózy, koželužny, kafilérie aj.);
• nízkozatížených, příp. obtížně biologicky rozložitelných (chemický
průmysl, sklářský průmysl, farmaceutický průmysl, vody znečištěné
AOX, BTEX, PAU, EDTA, antibiotiky, xenobiotiky aj.).
V případě vysokozatížených odpadních vod se často využívá předřazení vysoce zatíženého MBBR reaktoru před vlastní biologickou
ČOV, čímž dojde k velmi intenzivnímu a rychlému odstranění snadno
rozložitelného organického znečištění z odpadní vody v relativně
malém objemu reaktoru. Vlastní aktivační systém se tak ochraňuje
před nárazovým znečištěním a průnikem snadno rozložitelných složek znečištění do vlastního aktivačního procesu, což má za následek
velmi pozitivní vliv na kvalitu kalu jako prevenci před vláknitým
bytněním kalu (ČOV CTP Bor – 1 300 EO). Vysoce zatížený MBBR
reaktor lze rovněž uplatnit i v hybridním systému. Za tímto účelem
spol. PRO‑AQUA CZ, s.r.o., vyvinula tzv. hybridní selektor (CZ patent
č. 305100), který využívá principy kinetické, metabolické a mechanické selekce (ČOV Poděbradka – 10 000 EO).
Obtížně rozložitelné organické látky lze MBBR procesem odstraňovat
díky kultivaci specifických biodegradérů na nosičích, kdy v běžném
aktivačním systému potřebné stáří kalu nelze díky jejich nízkým
růstovým rychlostem dosáhnout. Určitou paralelou je v tomto případě aplikace pro biologickou nitrifikaci (např. čištění kalové vody).
V reálných podmínkách byla tato schopnost prokázána při odstraňování
řady polutantů. Speciálně vykultivovanými biodegradéry byl např.
inokulován MBBR systém v Draslovce Kolín, kde od roku 2006 probíhá
odstraňování anilínu a kyanidů z odpadních vod s extrémní solností

MBBR technologie je velmi atraktivní alternativou ke konvenčním
způsobům čištění odpadních vod založených na klasických biologických systémech s aktivovaným kalem v suspenzi. Využití mikroorganismů schopných vytvářet přirozený biofilm nabízí nespornou
výhodu v jejich obecně vyšší rezistenci k toxickým vlivům a v možnosti udržení i pomalu rostoucích mikroorganismů v systému. Jde
např. o nitrifikační bakterie či speciální kmeny biodegradérů. Ačkoliv
bylo využití MBBR technologie dříve směřováno převážně na čištění
průmyslových odpadních vod či bylo využíváno jako velmi intenzivní
způsob odstraňování organického znečištění z odpadních vod např.
v klimaticky chladnějších oblastech (Skandinávie), aplikace MBBR
procesu, často kombinovaná se suspenzními kulturami, získává stále
větší uplatnění i při čištění komunálních odpadních vod. První velké
ČOV v České republice, kde došlo k uplatnění technologie biologického čištění odpadních vod s nosiči biomasy ve vznosu, byly realizovány
na průmyslových odpadních vodách: Draslovka Kolín (2006), výroba
nealkoholických nápojů Poděbradka, s.r.o. (2007), sklářský průmysl
Preciosa, a.s. (2008). První aplikace na komunálních odpadních
vodách byly realizovány až následně, a to především jako hybridní
MBBR systémy, tj. kombinace MBBR procesu s aktivačním systémem (ČOV Liblín – 450 EO, ČOV Vilémov – 3250 EO, ČOV Tlučná
– 13 000 EO). Všechny tyto ČOV jsou dnes více jak pět let v provozu.
Společnost PRO-AQUA CZ, s.r.o., z Ústí nad Labem se dodávkami
MBBR technologií zabývá již více jak 10 let, a to pro průmyslové
aplikace i pro sektor čištění komunálních odpadních vod. Součástí
know-how jsou i dva vlastní vyvinuté typy nosičů biomasy PAQ_34
a PAQ 800+ (obr. 1) vyráběné v ČR, které reagují na specifické podmínky trhu v ČR a jsou cílené na uplatnění jak ve vysoko zatěžovaných MBBR systémech, tak i pro eliminaci specifických polutantů
z odpadních vod.

Aplikace pro čištění průmyslových odpadních vod

Aplikace pro čištění komunálních odpadních vod
Uplatnění MBBR existuje zejména u systémů, kde je nutné posílit
proces nitrifikace bez nutnosti navyšovat další objemy reaktorů. Autotrofní biomasa je fixována na nosičích biomasy a hybridní aktivační
systém dokáže nitrifikovat i při velmi nízkých teplotách a nižším stáří
kalu (aplikace na ČOV Tlučná – 13 000 EO, obr. 2). Druhou alternativou je navýšení zásoby kalu v systému, pokud je nutno zvýšit kapacitu
ČOV, avšak bez možnosti např. výstavby dalších dosazovacích nádrží.
Tímto způsobem lze se stávající kapacitou DN systém provozovat
s vyšším zatížením, ale při shodné či nižší koncentraci kalu v suspenzi, takže nedochází k přetížení DN (ČOV Liblín – 450 EO). Speciální
uplatnění pak má instalace post-denitrifikačních MBBR reaktorů za
aktivací (hybridní MBBR), případně až za dosazovacími nádržemi,
v obou případech s dávkováním externího substrátu. Na komunálních
odpadních vodách lze rovněž využít MBBR proces pro čištění kalové
vody z anaerobního vyhnívání s vysokým obsahem dusíkatého znečištění. Vysoká účinnost nitrifikace > 85 %, odolnost proti externím

Obr. 1. Nosiče biomasy PAQ_34 a PAQ_800+
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Obr. 2. ČOV Tlučná 13 000 EO, hybridní MBBR

Obr. 3. Účinnosti odstraňování antibiotik
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Obr. 4. Mikrofotografie povrchu po leptání HDPE nosiče v kyslíkovém plazmatu (a), katalyzátorem pokrytý nosič PAQ 800+ (b), EDX analýza tenkého filmu (c)
> 30 g·l-1. Na ČOV Preciosa (2500 EO) bylo zase dosaženo odstraňování
pryskyřic z odpadních vod. Specificky kultivované biodegradéry na
MBBR nosičích byly testovány na odstraňování BTEX a PAU z vod hydraulické bariéry, přičemž účinnosti pro oba polutanty dosáhly > 99,5 %
s odtokovými koncentracemi BTEX < 0,5 µg·l-1 a PAU16 < 0,2 µg·l-1.

Oprava ohleduplná k prostředí
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v uplynulých dnech prováděly opravu vodovodního řadu, která si vzhledem k umístění řadu –
ocelového přivaděče DN 500 – vyžádala specifický přístup. Přivaděč se
nachází v okrese Jablonec nad Nisou a umožňuje variabilní zásobení
části Jablonce a obcí Rychnov a Rádlo buď měkkou vodou z ÚV Souš,
nebo tvrdou vodou z podzemního zdroje Dolánky.
Část přivaděče, kterou bylo nutno opravit – sanovat, je umístěna
ve složitém, převážně lesním terénu v hloubce místy až 4 metry,
proto jsme přistoupili k sanaci bezvýkopovou technologií. Tato technologie se dá nazvat technologií ohleduplnou k životnímu prostředí
a vzhledem k lesům byl její výběr na místě. Přivaděč dále pokračuje
pod rychlostní komunikací ŘSD a i vzhledem k této skutečnosti je
tato metoda vhodná.
Bezvýkopová technologie Dyn Tec je založena na principu zatažení
standardního PE potrubí přes redukční čelist do stávajícího potrubí
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Specifickou modifikací MBBR technologie je její použití při odstraňování mikropolutantů z odpadních vod (antibiotik,
xenobiotik, hormonů). Spol. PRO-AQUA
CZ, s.r.o., spolu s ČSAV vyvinula v rámci
projektu TA04020860 vysoce účinný katalyzátor a proces pro degradaci rezistentních
antibiotik. Speciální katalyzátor nanesený
laserovou ablací na heterogenní povrch a nosič biomasy PAQ_800+ upravený leptáním
v kyslíkovém plazmatu (obr. 4) dokázaly
MBBR systémem odstranit z odtoku ČOV
většinu testovaných antibiotik s účinností
60–70 % (obr. 3).
Dr. Ing. Libor Novák
PRO-AQUA CZ, s.r.o.
Petrovická 214
403 40 Ústí nad Labem
www.pro-aqua.cz

za stálého působení tažné síly. Průměr sanačního potrubí je shodný
s průměrem sanovaného úseku. Po uvolnění tažné síly se potrubí
zpětně vyformuje do požadovaného profilu. Princip technologického
postupu je patrný z přiložených obrázků.
Při proudění podzemní tvrdé vody přivaděčem kvalita vody odpovídá legislativě. Nicméně při zásobování vody z ÚV Souš, tedy při
proudění měkké povrchové vody ocelovým přivaděčem docházelo
k uvolňování železa a snižování kvality vody. Oprava části řadu spočívající ve vtažení nového PE potrubí o délce 1320 metrů zabrání
kontaktu měkké vody s ocelovým potrubím a tím zlepší kvalitu
dodávané pitné vody.
Ing. Martina Slavíková
zástupce ředitele OZ Liberec
www.scvk.cz
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65 let Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT
Praha aneb Vzpomínky a úvahy vrstevníka
Jiří Wanner

Úvodní úvaha o roku 1953
V jednom z úvodníků letošních čísel časopisu Vodní hospodářství (myslím, že to bylo
dubnové číslo) vzpomněl pan šéfredaktor Ing.
Stránský rok 1953 jako rok „úrodný“ na známé
vodohospodáře. To mi připomnělo ještě jednu
událost roku 1953, bez které by se ani jeden
ze zmíněných vodohospodářů nemohl pyšnit
svým inženýrským titulem a bez níž by celému našemu vodnímu hospodářství chyběla
spousta dobrých i vynikajících odborníků –
technologů. Tento nedostatek by nepociťovaly
jen podniky VaK (lhostejno, jestli v českých či
zahraničních rukách), kterým by neměl kdo
řídit technologické provozy vodáren a čistíren,
ale i státní správa ve vodním hospodářství,
ať by se jednalo o vodoprávní úřady, Českou
inspekci životního prostředí, ale i ty centrální
orgány, zejména MŽP a MZe. Tímto dalším
jubilantem je totiž katedra (dnes Ústav) technologie vody a prostředí VŠCHT Praha.
Tento článek není oficiální informací
o ústavu, od toho jsou příslušní funkcionáři
fakulty či ústavu. Navíc v dnešní době má
každý možnost navštívit ústavní web https://
tvp.vscht.cz/, kde si může potřebné oficiální
informace o ústavu nalézt. Chtěl bych tento
příspěvek pojmout jako ohlédnutí někoho,
kdo je stejně starý jako ústav, tento ústav
i vystudoval a pak celý profesní život na
něm působil jako řadový učitel. A protože
je autor příspěvku podle názvu oboru na
všech jeho diplomech „technologem vody“,
bude se ohlédnutí týkat jen té části činnosti
ústavu, které se technologie vody jako takové
týkaly či týkají. Pod pojem technologie vody
zahrnuji nejen úpravu pitné vody a čištění
odpadních vod, což jsou ostatně oblasti, které
se v současné době s požadavky na terciární
čištění odpadních vod a jejich recyklace silně
sblížily, ale i záležitosti zdrojů vody a jejich
ochrany, distribuce pitné vody a odvádění
odpadních vod. V neposlední řadě sem patří
i legislativa s těmito činnostmi spojená, resp.
je regulující.

Trochu historie
V českých zemích byl rozvoj oboru technologie vody spojen od svého počátku s oborem
technologie paliv a svítiv (v terminologii 19.
století, kdy se svítilo plynem). Výuka v těchto
disciplínách byla spojena s tehdejší C. a k.
Českou vysokou školou technickou v Praze.
Další rozvoj oborů je spojen od roku 1910
s asistentem a pozdějším profesorem Ferdinandem Schulzem, prvním specializovaným
učitelem pro tyto obory. Ten také inicioval
vznik autorizovaného Ústavu pro technologii
paliv, svítiv a vody. V roce 1920, po svém
jmenování profesorem, založil tento ústav na
nově vzniklé Vysoké škole chemicko-techno-
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logického inženýrství (VŠCHTI), která byla
jednou ze sedmi fakult sdružených v rámci
nově ustaveného Českého vysokého učení
technického. Později ústav rozdělil na dva,
na Ústav technologie paliv a svítiv a Ústav
technologie vody, a oba vedl až do své tragické smrti v roce 1939. Oba ústavy se staly
základem Fakulty technologie paliv a vody
vzniklé 1. 9. 1953, rok po ustavení samostatné
VŠCHTI, která byla v roce 1953 přejmenována
na dnešní Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT).
Vznik Ústavu technologie vody je spojen se
jménem profesora Ing. Dr. Vladimíra Maděry,
DrSc. (viz samostatný box). Ten v té době
působil jako následovník profesora Schulze
a zároveň byl v r. 1949 jmenován řádným
profesorem pražské techniky (ČVUT). V roce
1953 (rok po založení samostatné VŠCHT)
přešel se svými spolupracovníky z Ústavu
technologie vody, hygieny sídlišť a chemie
na Stavební fakultě ČVUT na VŠCHT, kde se
stal prvním profesorem a vedoucím katedry
technologie vody.
Se vznikem samostatné Katedry technologie vody bylo zapotřebí vypracovat příslušné
učební plány pro studenty této specializace.
Učební plány oboru, které na VŠCHT prof.
Maděra vytvořil, se staly příkladem pro
obdobná řešení i v jiných zemích, např. pro
specializaci inženýrů-technologů vody v tehdejším SSSR. Profesor Maděra neprosazoval
nikdy úzkou specializaci, avšak široký vědní
základ, umožňující širší uplatnění absolventů
oboru. Podařilo se mu navázat na práci prof.
Schulze a dobudovat vědeckou školu technologie vody a dosáhnout úzké spolupráce
s praxí. Je možné hovořit o Maděrově škole
technologie vody, zejména v oblasti biologického čištění odpadních vod, která dosáhla
mezinárodního uznání svým moderním a pokrokovým pojetím.
V r. 1972 ještě za Maděrova působení v čele
se rozšířil název katedry na katedru technologie vody a prostředí. To se ukázalo v pozdější
době, kdy rostl zájem mladých o tzv. ochranu
životního prostředí, jako klíčový krok k udržení zájmu studentů o tuto katedru. Proto katedra, která byla součástí Fakulty technologie
paliv a vody, skutečně v té době zaujímala na
fakultě počtem studentů dominantní postavení. Zájem o studium zvyšovala určitě i vysoká odborná reputace katedry a její rozsáhlé
mezinárodní kontakty, které prof. Maděra
vybudoval a dlouhá léta udržoval. Díky jeho
členství v řadě mezinárodních organizací byly
na katedře k dispozici i časopisy, sborníky
konferencí a monografie vydávané v zahraničí. Další časopisy a odbornou literaturu
se dařilo získávat z centrálně přidělovaných
devizových fondů škole.

V roce 1974 přejímá vedení Katedry technologie vody profesor Grau. Je postaven před
úkol dále rozvinout obor, přizpůsobit učební
plán a osnovy současnému vývoji vysokých
škol a požadavkům praxe. Na vysokou školu
přináší bohaté zkušenosti z výzkumné, řídící
a koncepční činnosti a z dlouhodobých pobytů v zahraničí. Předmět technologie vody
prodělává vývoj od předmětu dříve spíše popisného charakteru k novému pojetí principů
jednotlivých procesů čištění odpadních vod
a důrazem na výpočty zařízení a jejich funkci. Z hlediska náplně předmětu Technologie
vody byly posíleny kapitoly z vodárenství,
protože bylo a je stále obtížnější připravit
klasickými úpravárenskými postupy kvalitní
pitnou vodu. V polovině 80. let 20. století
zareagoval prof. Grau i na rostoucí zájem
o anaerobní procesy, a to nejen pro stabilizaci čistírenských kalů, a inicioval výzkum
v této oblasti i na katedře. Dále prohluboval
sepětí výuky s praxí, zejména s projekčními
organizacemi a výrobci vodohospodářských
zařízení. Díky tomu se mohla katedra podílet
na řadě státních výzkumných úkolů, které v té
době řešilo vývojové oddělení Hydroprojektu
Praha. V tehdejším Hydroprojektu pracovala
skutečná esa technologie vody, jako např. Ing.
Hereit nebo dr. Mutl v oblasti úpravy vod či
Ing. Veselý a jeho nástupci Ing. Hartig a Ing.
Kos v oblasti čištění odpadních vod.
Konkrétním výstupem této spolupráce
byl např. technologický návrh nové čistírny
odpadních vod pro hl. m. Prahu v lokalitě
Hostín u Mělníka, jejíž výstavba pak po roce
1989 nebyla bohužel již realizována. Udržoval
a postupně rozšiřoval mezinárodní kontakty
katedry s obdobnými pracovišti v zahraničí,
což umožňuje doplňovat výuku studentů
a výchovu aspirantů zahraničními praxemi
a stážemi. Prof. Grau umožnil i bližší zapojení
katedry do aktivit Mezinárodní asociace pro
vodu IWA (tehdy IAWPRC/IAWQ), zejména
po roce 1988, kdy se stal jejím viceprezidentem a v r. 1990 prezidentem.
Situace na katedře po roce 1989 nebyla
jednoduchá, ostatně jako na celé fakultě
i škole. Navíc vysoké školství začalo procházet ne vždy potřebnou reorganizací
a restrukturalizací. Začaly vznikat i nové
vysoké školy, které do svých studijních
programů zahrnovaly i tehdy velice módní
„ekologické“ disciplíny, pro které se později
vžil líbivý název „ekologické“ nebo spíše
„environmentální“ inženýrství. Součástí
studijních programů těchto nových pracovišť byly i „vodařské disciplíny“, ovšem
kvalita výuky na některých z nich nemohla
konkurovat kvalitě výuky na VŠCHT Praha.
Na rozdíl od VŠCHT Praha, která vždy měla
a má stále pověst velmi těžké školy, některé
nové vysoké školy či nové fakulty lákaly stále
více nových studentů právě svou politikou
snazší cesty k diplomu. Navíc počátkem 90.
let 20. století byla výuka v oboru technologie
vody poznamenána předčasným úmrtím či
předčasnými odchody do penze několika
učitelů Ústavu technologie vody a prostředí,
jak se po roce 1990 přejmenovala původní
katedra. Ostatně došlo i k přejmenování
celé fakulty, a to z Technologie paliv a vody
na Technologii ochrany prostředí, i když to
základní rozdělení fakulty do dvou hlavních
směrů, tj. paliva a energie na straně jedné
a voda na straně druhé zůstalo zachováno
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Prof. Ing. Dr. Vladimír Maděra, DrSc.
23. ledna 1905–15. února 1997
Prof. Maděra graduoval na Vysoké škole
chemicko-technologického inženýrství
ČVUT Praha v roce 1926 jako žák prof.
Schulze. Současně v letech 1925–1928
absolvoval studium mikrobiologie a hygieny na Přírodovědecké fakultě a Lékařské
fakultě Karlovy univerzity. Tato rozsáhlá
studia poskytla prof. Maděrovi široké vědomostní zázemí, kterého využíval v celé
své dlouhé odborné a akademické kariéře.
K jeho pozdější mezinárodní pověsti přispěla v době, kdy ještě angličtina nebyla
jediným dorozumívacím jazykem ve světě,
i aktivní znalost několika světových jazyků.
Schopností plynule přecházet z jednoho
jazyku do druhého byl proslulý a nečinilo
mu proto potíže předsedat jednáním, která
byla vedena současně v několika jazycích.
Svou profesní dráhu začal v laboratoři
„pražské kanalisační čistírny”. Laboratoř
uvedla do provozu v r. 1926 Ing. Dr. Julie
Hamáčková a posléze ji po dlouhá léta
vedl právě Vladimír Maděra. Maděra záhy
pochopil význam čistírenské mikrobiologie
a vybudoval na čistírně i jednu z prvních laboratoří mikrobiologie odpadních vod v Evropě. Díky této praxi mohl být promován r.
1932 doktorem technických věd na základě
práce „Chemické a mikrobiologické studie
o čistotě Vltavy“. Hlavnímu městu zůstal
Maděra věrný i v další kariéře, kdy působil
jako expert a později vedoucí pražské kanalizační kanceláře. Již před druhou světovou
válkou připravil technologické podklady
pro novou, mechanicko-biologickou čistírnu
odpadních vod pro Prahu. Jeden z těchto
projektů byl oceněn Masarykovou akademií
práce a tato cena umožnila Maděrovi dlouhodobý studijní pobyt v Anglii, ze kterého
vznikla mimořádná studie technologie čištění odpadních vod na britských ostrovech.

V roce 1949 byl Maděra jmenován řádným
profesorem a přešel z tehdejšího Ústředního
národního výboru hl. m. Prahy na pražskou
techniku. Rok po založení samostatné VŠCHT
Praha přešel prof. Maděra se svými spolupracovníky a žáky z ČVUT na tuto novou samostatnou vysokou školu, kde se stal prvním
profesorem a vedoucím katedry Technologie
vody. V r. 1953 získal „velký doktorát“ (DrSc.)
v tomto novém oboru a katedru vedl až do
roku 1974, s přerušením v období 1954–1955,
kdy působil jako náměstek ministra školství.
Během své akademické dráhy se vypracoval
až na post rektora VŠCHT Praha v letech
1956–1962, čímž byly oceněny jeho mimořádné pedagogické a organizační schopnosti.
Se jménem prof. Maděry je spjata i oblast
výzkumu, která přinesla katedře technologie
vody největší slávu a ohlas v mezinárodním
měřítku, a tou byl výzkum aktivačního procesu. Maděra inicioval na základě svých znalostí
a kontaktů se zahraničím výzkum v oblasti
bytnění aktivovaného kalu, ve kterém později katedra dosáhla řadu priorit. Maděra
však nikdy nebránil ani ostatním směrům

v podstatě dodnes. Na ústav přestal docházet
i nestor a zakladatel ústavu profesor Maděra,
který zde přišel o svou dlouholetou pracovnu.
Zásadní zlom ve výuce na ústavu přišel
s počátkem nového milénia, kdy se na „VŠCHT
Praha naplno rozběhla příprava nových
studijních plánů založených na trojstupňovém strukturovaném studiu – bakalářském,
navazujícím magisterském a doktorském
v souhlase s požadavky kladenými na vysokoškolské vzdělávání Boloňskou deklarací
a následným Pražským memorandem, tak,
aby připravované studijní programy zároveň
umožňovaly dosažení možnosti mobility
absolventů bakalářského studia a zapojení
VŠCHT Praha do terciárního vzdělávání v podmínkách vstupu České republiky do Evropské
unie“. Výsledkem této změny bylo definitivní
opuštění původní Maděrovy koncepce studia,
kdy studenti začínali již ve druhém ročníku
pětiletého inženýrského studia s hydrobiologií, následovanou postupně hydrochemií,
analytikou vody až po profilující předměty
technologie vody ve 4. a 5. ročníku. Zavedení
bakalářského studia znamenalo „zahustit“ tuto
specializační výuku do tří let studia, kdy probíhá souběžně s výukou základních předmětů

(matematika, fyzika, anorganická, organická,
analytická a fyzikální chemie). Důvodem pro
toto uspořádání je fakt, že bakalářské vzdělání
se dnes považuje za ukončené vysokoškolské
vzdělání a takoví absolventi musí mít alespoň
základní přehled o oboru, který vystudovali.
Je ovšem skutečností, že většina absolventů
bakalářského studia našeho ústavu pokračuje
v dalším studiu v magisterském stupni a končí
po celkových pěti letech s diplomem inženýra.
To sebou ovšem přináší další problémy v tom,
že tito studenti absolvují některé pasáže výuky
v určité podobě dvakrát.
Tato restrukturalizace přinesla změny i do
terciární formy studia. Toto studium („kandidatura“) končilo dříve po dalších třech letech
udělením vědecké hodnosti kandidáta věd
CSc. Až do roku 2001 bylo možno získat ještě
další vědeckou hodnost doktora věd DrSc.
V letech 1990–1998 bylo toto tzv. postgraduální studium zakončováno udělením titulu
Dr.-Ing., poté bylo toto studium změněno na
„doktorský studijní program“ a jeho absolventům je po úspěšném složení státní doktorské
zkoušky a po úspěšné obhajobě disertační
práce udělován titul Ph.D. V současné době
je délka trvání doktorského studia čtyři roky.
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Maděra při řízení jednání

výzkumu a vždy důvěřoval svým docentům
a asistentům jako vyzrálým vědeckým osobnostem a podporoval je v prosazování jejich
vlastních výzkumných záměrů.
Neméně důstojnou roli sehrál prof. Maděra i v mezinárodních společnostech a při
organizaci mezinárodní výměny informací.
Maděra působil dlouhodobě jako expert Evropské hospodářské komise OSN, Světové
zdravotnické organizace, Unie pro čistou
a aplikovanou chemii IUPAC i odborných
složek Rady vzájemné hospodářské pomoci. Jako hostující profesor působil na
předních univerzitních a výzkumných
pracovištích té doby, např. TU Delft nebo
ve VODGEO v Moskvě. Jeho mezinárodní
reputace byla oceněna doživotním čestným
členstvím v několika odborných společnostech, zejména pak v britském Institute
of Sewage Purification (dnes Institution
of Water and Environmental Management) a v americké Water Environment
Federation. Hlavní mezinárodní aktivity
prof. Maděry jsou však spjaty se vznikem
a budováním světové vodohospodářské
společnosti, která dnes působí pod názvem
IWA – International Water Association.
Maděra byl „otcem zakladatelem“ její
předchůdkyně IAWPR v roce 1965 a již v r.
1969 byl prezidentem bienální konference
této společnosti, která se konala v Praze.
Jako zástupce tehdejšího Československa
působil prof. Maděra v řídicí radě této
společnosti až do roku 1978. Po vzniku
České republiky v r. 1993 byly mezinárodní
zásluhy prof. Maděry oceněny udělením
čestného předsednictví Českého národního komitétu IWA. Asociace čistírenských
expertů ČR (dnes Asociace pro vodu ČR
– CzWA) jmenovala v r. 1993 profesora Maděru svým prvním čestným členem. V roce
1996 vydala IAWQ/IWA knihu shrnující
celoživotní publikace profesora Maděry
jako uznání jeho zakladatelské roli.

Vzpomínka na doby studia
a některé učitele
VŠCHT jsem začal studovat v r. 1972, ale
s katedrou jsem se do bližšího kontaktu dostal
až v r. 1975 jako tzv. pomocná vědecká síla ve
třetím ročníku studia. Tehdy jsem se seznámil
s profesorem Maděrou, který už nebyl vázán
povinnostmi vedoucího katedry a měl tak
více času na studenty. Konzultace s ním jsem
využíval stále častěji, zejména pak v době
mojí kandidatury. Tak vznikl náš vzájemný
kolegiální vztah, který po roce 1990 přerostl
v osobní přátelství. V době, kdy už pan profesor nedocházel na ústav, jsem jezdil za ním
do jeho bytu a strávil s ním spoustu hodin
diskusí nejen k otázkám oboru, ale i historie,
literatury a umění vůbec. Už bych nedovedl
spočítat, kolik šálků silné černé kávy jsme
při tom vypili a kolik pan profesor vykouřil
cigaret a já dýmek. Občas za námi přišla do
pracovny i jeho hodná žena Zdeňka a místo,
aby nám vynadala, jak jsme to tam zakouřili,
tak si zapálila s panem profesorem. To trvalo
až do smrti pana profesora v únoru 1997.
Dalším učitelem katedry, kterého bych rád
vzpomenul, byl docent Ferdinand Tuček. To
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byl opravdu mimořádně inteligentní člověk,
který kromě toho, že perfektně ovládal svou
profesi, byl nesmírně lidský ve vztahu k studentům i kolegům. Měl fascinující smysl
pro humor a dokázal zaujmout vtipným vyprávěním nejen svých příběhů, ale i obsahů
knih, jichž byl vášnivým čtenářem. Pod jeho
vedením jsem vypracoval zajímavou studentskou práci zabývající se vytvořením rovnice
popisující účinnost čištění odpadních vod
v biofiltrech. Pan docent hledal korelaci
účinnosti s pěti nezávislým proměnnými.
Při použití nelineární regrese a se souborem
s obrovským počtem dat to znamenalo již
tehdy využití výpočetní techniky. Výpočetní postup jsme programovali a odlaďovali
sami s využitím školního sálového počítače
(zabíral několik místností v budově B školy).
Hlavní problém byl v tom, že s počítačem
se komunikovalo prostřednictvím děrných
štítků, co řádek programu, to jeden štítek.
Pamatuji si tak dlouhé hodiny strávené dolaďováním správného zápisu na štítky a pak
tu hrůzu, aby se mi štítky v hromádce nějak
nezpřeházely. Pod vedením pana docenta
jsem vykonal i svojí diplomovou práci. Po
roce 1990 se jeho zdravotní stav poměrně
rychle zhoršoval, takže se penzionoval hned
po dosažení 60 let v r. 1994. Když už mu jeho
choroba nedovolovala vycházet ven z bytu,
jezdil jsem občas k němu domů. A i když už
mu opravdu asi nebylo dobře, nikdy neztrácel svůj smysl pro humor a chuť si povídat.
Zemřel v r. 1998.
Kandidaturu jsem absolvoval pod vedením
profesora Graua. V r. 1978, kdy jsem toto
postgraduální studium začínal, nebylo pro mě
v hlavním sídle ústavu v ulici Technické (tehdy
Suchbátarově) v Dejvicích místo, a tak jsem
strávil celé tři roky na odloučeném pracovišti
v Trojanově ulici pod Karlovým náměstím.
„Trojanka“, jak se tomuto pracovišti říkalo, byl
specifický fenomén, který je zapotřebí v této
souvislosti zmínit. Až do začátku 21. století
měla katedra k dispozici celé jedno patro
v křídle majestátní budovy v Trojanově ulici
13. V tomto prostoru byly tři různé sekce. Na
začátku se nacházela velká hydrobiologická
laboratoř, poté následovalo několik posluchačských laboratoří analytiky vody, kterým
kralovala Ing. Marta Horáková, CSc. Křídlo
uzavíralo několik laboratoří pro průmyslové
odpadní vody, kde pracovala malá skupina
Ing. Grünwalda a později i doc. Kollera. Právě
v této části mně byla přidělena místnost pro
moje experimenty s biofilmovými reaktory,
což bylo téma mé disertační práce. „Trojanka“
ovšem plnila i jinou funkci, tak říkajíc sociální.
Vzhledem k značné odlehlosti od „velitelských
pracovišť“ v Dejvicích (rektorát, děkanát) byla
„Trojanka“ ideálním místem pro různé neformální katedrální sešlosti, které se v dřívějších
dobách konaly často a při nejrůznějších příležitostech. Vzhledem k současným přísným předpisům už něco takového dnes ani není možné.

Skupina čištění a recyklace
městských odpadních vod
V polovině 90. let 20. století se situace na
ústavu vyvinula tak, že pro oblast čištění
(městských) odpadních vod jsem zůstal
jediným učitelem. Naštěstí se mi podařilo
sestavit postupně z mých doktorandů malou,
ale poměrně výkonnou skupinku. V r. 1995
začala ve skupině pracovat Dr. Iveta Růžičko-

18

vá, v r. 1999 se připojila Ing. Olga Krhůtková
a v r. 2000 Dr. Martin Pečenka. V této základní
sestavě funguje skupina dodnes, pouze Ing.
Krhůtkovou vystřídala časem Dr. Andrea Benáková. K tomuto jádru patří dále i studenti
doktorského studijního programu, jejichž
počet se v různých letech lišil, ale poslední
dobou spíše klesal.
Zpočátku tato skupina navázala na výzkum,
který jsem začal spolu s mými prvními postgraduálními studenty (aspiranty) v druhé polovině 80. let 20. století. Jednalo se o studium
interakcí mezi jednotlivými fyziologickými, ale
i morfologickými skupinami mikroorganismů
aktivovaného kalu. Tehdy jsme pro toto studium razili název „populační dynamika aktivovaného kalu“. Tento název se ujal i v zahraničí
a v r. 1988 jsme s profesorem Grauem a dalšími
asi 20 odborníky z celého světa založili v rámci
IWA (tehdejší IAWPRC) skupinu specialistů
pro populační dynamiku aktivovaného kalu
– ASPD. Prvním předsedou skupiny byl prof.
Grau a já jsem fungoval jako sekretář skupiny.
V roce 1990 jsem byl zvolen do čela skupiny,
kterou jsem vedl do roku 1998. V roce 1993
skupina zorganizovala svou první specializovanou mezinárodní konferenci v Paříži. Od té
doby se tyto konference konají v pravidelných
čtyřletých intervalech dodnes. Skupina pouze
rozšířila svojí působnost i na jiné systémy než
aktivovaný kal a dnes nese název Mikrobiální
ekologie ve vodním inženýrství.
Velkým impulsem pro další rozvoj skupiny
i její orientace byl rok 1995, kdy jsem se stal
členem skupiny vědců z Německa a Dánska,
která získala prestižní cenu německé Körberovy
nadace. Finanční prostředky z této ceny byly
použity na lepší vybavení skupiny i na zlepšení
kontaktů s mezinárodními týmy. Díky této ceně
jsme byli patrně první pracoviště u nás, které
se začalo zabývat genetickými metodami pro
identifikaci mikroorganismů v environmentálních vzorcích, v našem případě zejména v aktivovaném kalu. Kromě populační dynamiky
spojené se separačními vlastnostmi aktivovaných kalů (bytnění, biologické pěny) se skupina
začala zabývat i studiem optimálních podmínek pro růst bakterií spojených s biologickým
odstraňováním dusíku a fosforu. Experimenty,
prokazující schopnost části poly-P bakterií
uvolňovat fosfor i v anoxických podmínkách
za současné denitrifikace, měly v tehdejší době
světovou prioritu a vedly i k modifikaci tehdy
vytvářeného modelu aktivačního procesu
IWA – ASM2d.
Tak jak se postupně zaváděly procesy
biologického odstraňování sloučenin dusíku
a fosforu (a stále častěji i chemického srážení
fosforu), začala skupina řešit i provozní problémy spojené s uváděním nových čistírenských kapacit do provozu. Bylo by asi obtížné
v tomto krátkém příspěvku vyjmenovat všechny čistírny, které jsme od 90. let vzorkovali
a konzultovali. Velkou školou pak bylo vyhodnocení znovu uvádění do provozu aktivačních
čistíren vyplavených povodňovou vlnou
v povodí Vltavy a dolního Labe v létě 2002.
V té době jsme zahájili také velmi úspěšnou
spolupráci s firmou SIGMAINVEST spol. r.o.,
Divize Engineering Olomouc, která přetrvává
dodnes. Spolu jsme řešili řadu výzkumných
projektů pro grantové agentury MPO a TA
ČR. Jako první společně řešený projekt od
roku 2002 byla asi aerobní termofilní autotermní stabilizace čistírenských kalů, nejdříve

s čistým kyslíkem (zkušební pilotní jednotka
viz obr. 1), posléze dokonce se vzduchem.
O tuto metodu je stále v čistírenství zájem
v souvislosti se zpřísňujícími se požadavky
na hygienické zabezpečení čistírenských
kalů. Zatím poslední projekt, který dnes
plynule přešel do provozního ověřování a na
kterém spolupracovala i firma KUNST, spol.
s r.o. Hranice, bylo terciární srážení fosforu
v odtoku z dosazovacích nádrží se separací
vznikajícího kalu flotací.
Koncem první dekády 21. století bylo stále
zřejmější ze signálů ze zahraničí i z České
republiky, že nastává doba pro zásadní změnu
čistírenského paradigmatu z „vyčistit odpadní
vodu na kvalitu podle příslušných právních
norem a vypustit do recipientu“ na „odpadní
vodu vyčistit na takovou kvalitu, která
by umožnila její opětovné využití“. Tato
změna byla dána nejen většími možnostmi
čistírenských technologií a jejich dalším
rozvojem, ale zejména narůstající nutností
využívat vyčištěné odpadní vody všude tam,
kde není nutné použití drahé a stále nedostatkovější pitné vody. Ačkoli tento trend byl
jasný v celém světě i v řadě evropských zemí,
naše centrální vodohospodářské úřady zatím
recyklaci odpadních vod na milost nevzaly.
Naštěstí ale třeba TA ČR pochopila nutnost
výzkumu v této oblasti, takže v současné době
řeší naše skupina spolu s firmou PVK a.s.
projekt zabývající se metodami terciárního
čištění, které by umožnily získat z odtoku
z městských ČOV takový produkt, který by se
mohl využívat ve vodním hospodářství měst
místo vody pitné. V této souvislosti bych rád
ještě jmenoval jednoho kolegu z ústavu, a sice
profesora Václava Jandu. Václav je stejně jako
já vrstevníkem ústavu, spolu jsme studovali
na chemické průmyslovce v Křemencově ulici
v Praze, spolu jsme vystudovali inženýrské
i postgraduální studium na VŠCHT v oboru
Technologie vody. Ovšem Václav, jak známo,
se věnoval úpravě pitných vod, a tak jsme se
po většinu svého profesního života tiše míjeli.
Ovšem vývoj v oboru nás svedl nakonec do
jednoho týmu, neboť metody terciárního dočišťování odpadních vod pro jejich opětovné
využívání pracují i s operacemi, dříve považovanými výhradně za vodárenské postupy,
jako koagulace, filtrace, hygienizace a použití
membránových technologií. Vývoj směrem
k recyklaci vod tak pomalu, ale jistě spojuje
vodárenské a čistírenské technologie do nového, kvalitativně vyššího provozního celku.
Nedílnou součástí práce skupiny čištění
a recyklace městských odpadních vod je i odborná činnost při tvorbě příslušných právních
norem v této oblasti. Jednalo se zejména o příslušná nařízení vlád pro vypouštění odpadních vod, a to od č. 171/1992 Sb., č. 82/1999
Sb. přes č. 61/2003 Sb. a navazující novely až
po stávající č. 401/2015 Sb. V poslední době
jsme pracovali na podkladech k nové právní
úpravě týkající se recyklace odpadních vod.
Pomáhali jsme i s odbornou terminologií při
tvorbě oficiálního českého překladu návrhu
nařízení EU o recyklaci vyčištěných odpadních vod. Tento dokument EU, pokud bude
po diskusi v členských státech přijat, snad
otevře cestu tomuto způsobu nakládání s vodami i v České republice. S rostoucím vodním
stresem v důsledku klimatických změn by asi
dlouhodobější ignorování tohoto zdroje vody
bylo velkou vodohospodářskou chybou.
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Obr. 1. Pilotní jednotka aerobní termofilní autotermní stabilizace
čistírenských kalů s čistým kyslíkem (projekt VŠCH Praha se SIGMAINVEST spol. r.o., Divize Engineering Olomouc, ČOV Bílovice
nad Svitavou, říjen 2003)

Vybrané aktivity z ústavu
v odborných společnostech v ČR
i v zahraničí
Katedra a nyní i ústav udržovaly vždy odborné kontakty s obdobnými pracovišti v zahraničních vysokých školách, namátkově lze
uvést TU Drážďany, TU Gdaňsk, TU Vídeň,
TU Mnichov, Univerzita Wageningen, TU
Delft, Univerzita Aalborg, Univerzita La Sapienza Řím, ale i s některými mimoevropskými
školami, např. Univerzita Berkeley v Kalifornii
či La Trobe v Austrálii. Ostatně, tyto kontakty
se zahraničními univerzitami se u vysokých
škol předpokládají. Pro katedru a později i pro
ústav bylo a je typické i intenzivní zapojení do
práce odborných společností, jak národních,
tak mezinárodních.
Ústav stál při zrodu naší dnešní největší
společnosti vodohospodářských odborníků
v ČR CzWA – České asociace pro vodu. Troufám si zde konstatovat, že nebýt podpory ze
strany ústavu, tato asociace by vůbec nevznikla, a pokud přesto ano, nedosáhla by dnešního
rozsahu činnosti. Ustavující valná hromada
CzWA se konala dne 23. 3. 1993 právě v zasedací místnosti ústavu. V dalších letech tvořili
zástupci ústavu či jeho absolventi významnou
část výboru asociace. V CzWA dnes pracuje
13 stálých odborných skupin a jedna ad hoc
skupina Young Water Professionals. Kromě
jedné skupiny (Odvodňování urbanizovaných

Obr. 3. Vstup do budovy B, Technická 3
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Obr. 2. Zasedání Evropského technického a vědeckého výboru EWA
v listopadu 2013 v knihovně ústavu

území) pracují členové či absolventi ústavu ve
vedení všech těchto skupin.
Od dob profesora Maděry byla katedra
(ústav) úzce spjata i s Mezinárodní asociací
pro vodu IWA (dříve IAWPRC, IAWQ). Protože
Československo bylo od počátku národním
členem, bylo nutno, aby v republice fungoval národní komitét této asociace, který byl
tradičně spojen s katedrou. Osobně jsem
měl tu čest být od r. 1986 sekretářem tohoto
národního komitétu do roku 1994 a poté jeho
předsedou do r. 2008, kdy funkci národního
komitétu IWA převzala CzWA. Členové ústavu
se zapojili i do práce několika skupin specialistů v IWA. Založení skupiny ASPD (MEWE)
bylo již zmíněno. Další skupinou, ve které
jsme aktivně působili a působíme, je skupina
pro navrhování, provozování a ekonomiku
velkých čistíren odpadních vod. Do dnešní
doby se ústav podílel na organizací tří konferencí této skupiny v Praze v letech 1991, 2003
a 2015. Dále je ústav aktivní ve skupině pro
anaerobní procesy.
Ústav se zapojil i do reprezentace České republiky v Evropské asociaci pro vodu. V březnu 2004 se konalo v zasedací místnosti ústavu
zasedání řídicího výboru EWA. V těch samých
prostorách se konalo i zasedání Evropského
technického a vědeckého výboru EWA v listopadu 2013 (viz obr. 2). V dubnu 2019 bude
VŠCHT Praha hostit i jednání výkonných ředi-

telů národních asociací členských zemí EWA.
VŠCHT a náš ústav se staly hlavními místními
organizátory 11. konference IWA „Young Water
Professionals – Central and Eastern Europe“,
která se bude konat v Praze v říjnu 2019.

Ústav dnes
Jak již bylo řečeno, aktuální informace
o současném ústavu lze nalézt na jeho pravidelně aktualizované webové stránce, kde
lze zjistit údaje o náplni studijních programů
od bakalářského po doktorský a nabídku celoživotního vzdělávání, seznamy publikací,
patentů a výzkumných projektů, informace
o spolupráci s praxí, se zahraničím a aktuální
novinky ze života ústavu. Ústav v současné
době vede profesor Jeníček, který spolu se
svým učitelem a předchůdcem profesorem
Dohányosem stabilizoval na ústavu poměrně
velkou skupinu zabývající se nejrůznějšími
aspekty anaerobních procesů včetně úpravy
kvality bioplynu a zpracování kalových vod.
Profesor Jeníček je i členem řídicího výboru
zmíněné skupiny IWA pro anaerobní procesy.
Ústav technologie vody a prostředí je dnes
moderním vysokoškolským pracovištěm
s vysoce kvalifikovaným týmem učitelů
(momentálně ze 14 aktivních vyučujících
jsou tři profesoři, čtyři docenti a zbývající
jsou odbornými asistenty) a vědeckých pracovníků. Součástí ústavu jsou i doktorandi,

Obr. 4. Hlavní chodba ústavu
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Obr. 5. Ústavní zákoutí

Obr. 6. Chodba k posluchačské laboratoři aneb botanická zahrada
dr. Pečenky

Obr. 7. Posluchačská laboratoř v době letních prázdnin

Obr. 8. Knihovna a zasedací místnost ústavu

jejichž počet kolísá kolem dvacítky. Ústav je
vybaven přiměřeně i potřebnou přístrojovou
technikou („přiměřeně“ znamená s ohledem
na možnosti relativně malé vysoké školy
podle počtu studentů se sídlem v Praze, neboť pražské vysoké školy nebyly v nedávné
minulosti tak štědře dotovány jako univerzity
v krajských městech). Z ústavu vychází ročně
několik publikací v zahraničních odborných
periodikách a ve sbornících z mezinárodních
konferencí. Důležitější ovšem je, že tyto práce
jsou velice často v zahraniční literatuře citovány, což dává ústavu určité výjimečné postavení v rámci fakulty. S tlakem na publikování
v tzv. impaktovaných časopisech a sbornících
souvisí jeden problém ústavu, alespoň podle
mého vnímání, a sice že přestává „být vidět“
u domácí odborné veřejnosti, která ve své
většině nemá pravidelný přístup k zahraniční
literatuře a nové informace hledá v domácích
zdrojích, což jsou v ČR zejména časopisy
Vodní hospodářství a Sovak. Bohužel dosavadní politika Rady vlády pro vědu, výzkum
a inovace způsobila, že publikace v těchto byť
recenzovaných časopisech není nijak bodově
ohodnocena, a nemohou tak přinést potřebné
finanční prostředky do rozpočtu školy, resp.
ústavu. Navíc doktorandi při podání žádosti
o obhajobu své doktorské disertace musí
doložit určitý počet bodovaných publikací
v impaktovaných časopisech, a nemají tedy
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potřebu výsledky svého výzkumu v národních
časopisech prezentovat. Nedostatečný je patrně i počet dnes tolik zdůrazňovaných patentů.
Zde je ovšem nutno objektivně konstatovat,
že procedura přihlašování patentu, zejména
evropského, je poměrně finančně nákladná
záležitost a tyto náklady včetně nemalých
poplatků za udržování patentu musí hradit
ústav ze svých vlastních prostředků. Jiná věc
je, že speciálně v podmínkách České republiky
panuje velká nechuť uznávat české patenty
a platit za jejich využívání licenční poplatky.
Z praxe jsou známy případy, kdy investor
s projektantem raději různě „ohýbají“ použité
technologie, aby nemuseli přiznat skutečnost,
že využívají patentované řešení.
I přes „boom“ univerzitních pracovišť
v ČR, v jejichž studijních programech se
„voda“ nějakým způsobem vyskytuje, si Ústav
technologie vody a prostředí VŠCHT Praha
udržel pozici jediné vzdělávací instituce,
která produkuje inženýry – technology vody,
kteří mají potřebné znalosti chemických
a biologických disciplín a kteří ovládají alespoň základy svého „řemesla“, tj. technologie
úpravy pitné vody a technologie čištění a recyklace odpadních vod v takové míře, že po
krátkém zapracování jsou schopni zastávat
funkce technologů v provozech VaK. Ústav
je v kontaktu se Sdružením oboru vodovodů
a kanalizací, podle kterého aktuální potřeba

absolventů ústavu mezi členy sdružení výrazně přesahuje počet studentů, kteří na ústav
přicházejí studovat. Toto je i velký úkol, který
bude muset ústav se SOVAK ČR v brzké budoucnosti řešit. Ovšem uplatnění absolventů
ústavu se neomezuje jen na technology VaK,
jak již bylo řečeno v úvodu. S řadou z nich se
můžete setkat i v manažerských pozicích, a to
i velkých mezinárodních společností, na důležitých pozicích v centrálních orgánech státní
správy či v různých institucích Evropské unie.
Ve fotopříloze tohoto článku (obr. 3 až 8) uvádím i několik málo fotografií z dnešních prostor
ústavu. Pro ty čtenáře, kteří ústav absolvovali,
nechť jsou tyto obrázky připomínkou krásných
dnů, které na VŠCHT strávili, ty ostatní mohou snad inspirovat k návštěvě ústavu, neboť
ústav je otevřené pracoviště, jehož členové se
návštěvám rádi věnují. V zasedací místnosti
ústavu se konají i různé semináře a jiné akce
pro odbornou veřejnost, což je další možnost,
jak se s činností ústavu blíže seznámit.
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Sborník 50. let výročí založení Ústavu technologie vody
a prostředí VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, červenec
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Ministerstvo zemědělství a jeho aktivní přístup k boji
se suchem
Blanka Růzhová, Jiří Duda, Marian Čiernik, Eva Fousová

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe)
vnímá problematiku sucha, která přetrvává
již od roku 2014, intenzivně, proto realizuje
konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení situace.
Mezi hlavní aktivity vodního hospodářství
patří příprava novely vodního zákona, aktualizace koncepčních dokumentů, příprava
realizace vodních děl a vhodné nastavení
dotačních programů.

Příprava novely vodního zákona
– „Zvládání sucha a stavu
nedostatku vody“
Jedním z legislativních opatření uložených
usnesením vlády č. 620 ze dne 29. července
2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění
negativních dopadů sucha a nedostatku vody
je zpracovat podklady pro novelu zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, týkající se problematiky sucha. Na
přípravě návrhu novely se spolu s MZe podílí
odborná pracovní skupina složená ze zástupců
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jak veřejnoprávních subjektů, tak sdružení
soukromoprávních subjektů. Dle návrhu novely
vznikne nová hlava vodního zákona „Zvládání
sucha a stavu nedostatku vody“.
Návrh novely definuje sucho pro potřeby
vodního zákona. V návaznosti na definici sucha stanovuje další pojem, a to stav nedostatku
vody, jehož vyhlášení je nezbytné pro činnost
zvláštních orgánů (komisí). Návrh zavádí povinnost zpracovat plány pro zvládání sucha
a stavu nedostatku vody, které budou základním operativním nástrojem, a to na úrovni
krajů a na úrovni ČR, fakultativně na úrovni
obcí s rozšířenou působností. Plány by měly
zajistit komplexní přehled o zdrojích a potřebách vody a nastavit pravidla pro rozdělování
vody v době jejího nedostatku (tzv. opatření).
Zákon proto stanovuje hierarchii, dle které je
nutné jednotlivá opatření vyvážit. Plány mají
přispět k zvládnutí mimořádné situace, aniž by
musel být vyhlášen stav dle krizového zákona.
Vodní zákon stanoví základní strukturu plánu,
podrobný obsah bude upravovat metodika.

Novela přináší ustavení zvláštních kolektivních orgánů (komisí), které se zřídí na
úrovni kraje, na ústřední úrovni a fakultativně
také na úrovni obcí s rozšířenou působností.
Komise budou vyhlašovat a odvolávat stav
nedostatku vody a při tomto stavu vydávat
opatření (např. omezení nakládání s vodami,
nařízení mimořádné manipulace na vodním
díle, zprovoznění technického zařízení pro
odběr ze záložního zdroje vody aj.) formou
rozhodnutí či opatření obecné povahy dle
povahy věci. Podkladem pro rozhodování
bude výše zmíněný plán.
V médiích se objevily nepravdivé informace, že návrh novely vodního zákona zavádí
tzv. „znárodňování“ studní, neboli možnost
vstupu úřední osoby na pozemek za účelem
čerpání vody ze soukromé studny a její užití
k potřebám obce. Novela vodního zákona
přitom s žádnou takovouto možností nepočítá.
Při stavu nedostatku vody komise sice vydává
určitá opatření, mezi ně však budou zpravidla
patřit omezení a zákaz nakládání s vodami
(odběrů), mimořádné manipulace a opatření
pro zajištění technické spolupráce zejména
velkých podnikajících právnických osob,
které mají v záloze technické kapacity, jež
jsou potenciálně schopné s nedostatkem vody
pomoci (např. převody vody, přečerpání).

Plány rozvoje vodovodů
a kanalizací území krajů (PRVKÚK)
a území státu (PRVKÚ ČR)
Základním koncepčním materiálem, který
se týká rozvoje vodovodů a kanalizací a je
využíván i při hodnocení projektů v dotačním
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řízení, jsou takzvané Plány rozvoje vodovodů
a kanalizací. Tyto plány existují na krajských
úrovních (PRVKÚK) a také na národní úrovni
(PRVKÚ ČR).
Plány rozvoje vodovodů a kanalizací jsou
také základem pro využití fondů Evropských
společenství a národních finančních zdrojů
pro výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací. Proto mezi povinnosti
každého žadatele o poskytnutí a čerpání státní
finanční podpory patří doložení souladu jím
předkládaného technického a ekonomického
řešení s platným PRVKÚK.
MZe v současné době připravuje aktualizaci PRVKÚ ČR, která je zaměřena na řešení
problematiky sucha. Bude obsahovat návrhy
konkrétních technických opatření ve stávajících vodárenských soustavách i skupinových
vodovodech, zejména v územích a oblastech
postihovaných suchem a s problémy z hlediska zásobování pitnou vodou. Významná
budou propojení stávajících nebo nových zařízení a návrhy optimalizace distribuce pitné
vody v období sucha včetně vyčíslení finančních nákladů nezbytných na tato opatření.
Prioritou navrhovaných řešení je samozřejmě
dlouhodobá zajištěnost vhodných vodních
zdrojů a udržitelnost systémů jako takových.
Takto zaměřená aktualizace PRVKÚ ČR je
řešena v souladu s usnesením vlády č. 620 ze
dne 29. července 2015 jako plnění úkolu s názvem „Revize funkčnosti stávajících propojení
a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“.
Právě probíhá v rámci schvalovacího
řízení aktualizace PRVKÚ ČR i proces SEA
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí, v platném znění.
Ministerstvo životního prostředí vydalo závěry zjišťovacího řízení dne 27. března 2018
pod č. j. MZP/2018/710/977 a proces SEA je
evidován v Informačním systému SEA pod
kódem koncepce MZP259K. Bylo by žádoucí, aby proces SEA Ministerstvo životního
prostředí urychlilo tak, aby bylo možné začít
s přípravou potřebných opatření, která budou
nutnápro zajištění dodávky pitné vody v suchem ovlivněných lokalitách.

Příprava realizace vodních nádrží
v oblastech postižených suchem
a nedostatkem vody
Státní podniky Povodí ve spolupráci s MZe
připravují výstavbu vodních nádrží v oblastech
extrémně postižených suchem a nedostatkem
vody. Jedná se lokalitu Vlachovice na Zlínsku
dlouhodobě hájenou v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a dále
lokality Senomaty a Šanov na Rakovnicku. Příprava těchto vodních děl navazuje na usnesení
vlády č. 620 ze dne 29. července 2015.
MZe předložilo vládě dva materiály, které
se zabývaly přípravou čtyř vhodných lokalit
pro případnou výstavbu vodních nádrží jako
opatření k omezení nedostatku vody. Státní
podniky Povodí zpracovaly studie a investiční
záměry k vodním nádržím. V roce 2017 vláda
schválila přípravu realizace vodních nádrží
Senomaty a Šanov na Rakovnicku (malé vodní nádrže), v roce 2018 na základě výsledků
zpracovaných studií rozhodla o stavbě vodní
nádrže Vlachovice na Zlínsku. Dočasně byly
pozastaveny přípravné práce na vodním díle
Pěčín. Vzhledem k tomu, že Rakovnicko je
jednou ze suchem nejvíce postižených oblastí
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Tab. 1. Návrhové parametry vodních děl Senomaty a Šanov
Parametr

Jednotka

Senomaty

Šanov

Typ hráze
Celkový objem nádrže
Plocha zátopy
Max. výška hráze
Délka hráze
Šířka hráze
Nadlepšení průtoků
Demolice objektů
Odhad nákladů

m3
ha
m
m
m
l/s
ks
mld. Kč

sypaná zemní
670 725
25,6
6,8
352,9
35,2
21,4
0
0,2

sypaná zemní
544 000
22,2
5,2
450,0
23,5
33,0
0
0,25

a ani nádrže Senomaty a Šanov nepokryjí
potřebu vody na Rakovnicku, rozhodla letos
v dubnu vláda o přípravě komplexního vodohospodářského řešení v této oblasti.
Státní podnik Povodí Vltavy zadal zpracování studie komplexního řešení s využitím
vodních děl Senomaty a Šanov (viz tab. 1).
Výstup jako konečný návrh předloží MZe
vládě do konce března 2019. Jak vyplývá ze
zpracovávané studie, optimálním vyřešením
sucha na Rakovnicku by měla být výstavba tří
vodních nádrží – Senomaty, Šanov a Kryry,
což by problém sucha a nedostatku vody v této
lokalitě vyřešilo natrvalo. Odhad nákladů je
uveden v tabulce 2.
Primárním cílem vodní nádrže Vlachovice
je zásobování obyvatel pitnou vodou na Zlínsku, které se dlouhodobě potýká s velice nepříznivou situací. Investorem vodního díla je
státní podnik Povodí Moravy, který připravuje
veškerou projektovou dokumentaci. Předpokládá se, že Vlachovice by mohly být vybudovány nejpozději v roce 2030. Kromě vlastního vodního díla investor připravuje a bude
realizovat technická a přírodě blízká opatření
v povodí, která by měla rovněž významně
napomáhat ke zlepšení vodohospodářské
situace. Do 31. 3. 2019 MZe ve spolupráci se
státním podnikem Povodí Moravy předloží
vládě zásady pro majetkoprávní vypořádání
pozemků pod připravovaným vodním dílem
Vlachovice tak, aby mohl investor začít vykupovat pozemky. Jde o velmi potřebné vodní
dílo (viz tab. 3), které má velkou podporu
občanů, obcí i Zlínského kraje.

Dotační podpory MZe k omezení
následků sucha a nedostatku vody

Tab. 2. Odhad nákladů na řešení všech vodních děl v oblasti Rakovnicka
Odhad
nákladů
(mld. Kč)
0,25
0,2
1,7
1,8
3,95

Vodní dílo
Šanov
Senomaty
Kryry
Přivaděč z nádrže Nechranice
Celkem

rekonstrukce, odbahnění a výstavby rybníků,
které jsou větší než 2 ha. Je to již 3. etapa tohoto programu a využívá poznatky z předešlých
let. Vychází z obecného společenského zájmu
o dobrý stav rybníků a vodních nádrží, jakožto
přirozené součásti krajiny, s pozitivním vlivem na akumulaci vody, zpomalení odtoku
z daného území, transformaci povodňových
vln nebo krajinný ráz.
Podpora může být poskytnuta fyzickým
nebo právnickým osobám, které podnikají
v zemědělské prvovýrobě – chovu a lovu ryb
a také Českému a Moravskému rybářskému
svazu. Žadatelé musí být plátci DPH. Všechny
podpořené vodní nádrže musí být schopny
převést průtok o hodnotě minimálně Q100 a zároveň v zátopě dojde k vyčlenění retenčního
prostoru o velikosti min. 10 % z celkového
prostoru rybníka.
V 1. výzvě bylo přijato 46 akcí, dotačně
podpořeno prozatím 28 akcí za 246 mil. Kč,
ve 2. výzvě bylo přijato 37 akcí s požadavky
na dotaci cca 231 mil. Kč. Pro období po roce
2021 se počítá s navazujícím dotačním titulem.

Závlahy

Rybníky
Od roku 2016 je administrován program
129 280 „Podpora retence vody v krajině –
rybníky a vodní nádrže“, s trváním do roku
2021. Program je zaměřen na podporu obnovy,

V roce 2017 byl spuštěn program 129 310
„Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“, s trváním do roku 2022. Tento dotační program je
zaměřen jak na podporu pořízení závlahových

Tab. 3. Návrhové parametry vodního díla Vlachovice
Parametr

Jednotka

Vlachovice

Typ hráze
Celkový objem nádrže
Plocha zátopy
Max. výška hráze
Délka hráze
Šířka hráze v základové spáře
Nadlepšení průtoků
Vodárenský odběr
Demolice objektů
Odhad nákladů

m3
ha
m
m
m
l/s
l/s
ks
mld. Kč

sypaná
29,1 mil.
212,9
40
570
193
30
250–350
7
2,35
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Tab. 4. Realizovaná opatření v oblasti vodovodů a kanalizací
Parametr

Hodnota

Vodovod
Vrty, zdroje vody
Vodojem (celkový objem)
Úpravny vody
Kanalizace
ČOV

633 km
38 ks
4 412 m3
23 ks
778 km
142 ks

ukazuje, že současní vlastníci mají enormní
zájem o odprodej nemovitého majetku a výkupy by mohly pokračovat i rychlejším než
původně plánovaným tempem.

Vodovody a kanalizace
Vizualizace VD Vlachovice
zařízení (zavlažovače, postřikovače, přenosné
trubní rozvody, kapková závlaha na pole nebo
dieselagregáty), tak i na obnovu závlahových
sítí (obnova či výstavba čerpacích stanic,
obnova či výstavba potrubních sítí či závlahových kanálů, obnova či výstavba odběrných
objektů, závlahových nádrží).
Podpora může být poskytnuta fyzickým
nebo právnickým osobám, které podnikají
v zemědělské prvovýrobě a také Státnímu
pozemkovému úřadu, který spravuje některá
hlavní zavlažovací zařízení. Lze podpořit
pouze investiční výdaje. Úspora vody musí
být minimálně 10 % na každou podanou
žádost, stejně tak každá žádost musí splnit
podmínku snížení energetické náročnosti
závlahy. Na podpořené investici musí být
zajištěno měření spotřeby vody a existence
trvalého zdroje vody (povolení k nakládání
s vodami nebo smlouva o dodávce vody). Není
možné podpořit akci, jejímž vodním zdrojem
je útvar označený v plánech povodí stavem
jiným než dobrým.
V rámci 1. výzvy bylo přijato 102 žádostí
o poskytnutí podpory, dotačně podpořeno prozatím 45 akcí za 61 mil. Kč. Pro období po roce
2022 se počítá s navazujícím dotačním titulem.

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
Dalším dotačním programem zaměřeným na
boj se suchem je program 129 290 „Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, který byl spuštěn
v roce 2016. Tento dotační titul na investice je
určen pro státní podniky Povodí (opravy a re-
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konstrukce drobných vodních toků především
v intravilánech obcí) a pro obce (rekonstrukce
a odbahnění rybníků, případně jejich novou
výstavbu). Poskytovaná podpora má za cíl
zlepšit infrastrukturu vodohospodářských
staveb, podpořit zadržení vody v krajině
prostřednictvím rybníků a malých vodních
nádrží. Takto zadržená voda následně zlepšuje
vodní management krajiny, zlepšuje stav podzemní vody, zlepšuje mikroklima nebo může
být využívána jako zdroj užitkové vody např.
k závlahám, hašení požárů apod.
Doposud státní podniky Povodí podaly přes
570 žádostí, z nich MZe zatím podpořilo více
než 450 za více než 650 mil. Kč. Obce podaly
přes 490 žádostí, z toho bylo finančně podpořeno 400 žádostí částkou cca 470 mil. Kč.
Pro obce bude v září vyhlášena již III. výzva
pro podávání žádostí. MZe očekává značný
zájem obcí, stejně jako u předešlých výzev.

Vodní dílo Skalička
V roce 2016 státní podnik Povodí Moravy započal přípravu výstavby vodního díla Skalička
na Bečvě a byly zahájeny výkupy pozemků
a nemovitých věcí nezbytných k výstavbě.
Majetkoprávní vypořádání pozemků schválila
vláda usnesením č. 274 ze dne 10. 4. 2017.
Vodní dílo bude v budoucnu plnit funkci
víceúčelového díla pro protipovodňovou
ochranu (Q100) a zároveň k nadlepšování průtoků v Bečvě v období sucha. Do konce roku
2018 budou vykoupeny pozemky, případně
nemovitosti v úhrnné výši 370 mil. Kč. Výkupy budou pokračovat v roce 2019. Zatím se

MZe plánuje do roku 2021 poskytnout na
rozvoj vodovodů a kanalizací dalších až 4,8
mld. Kč prostřednictvím národního dotačního programu 129 300 „Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Z této alokace budou
cca 2 mld. Kč určeny na podporu výstavby
minimálně 500 km nových vodovodních řadů,
čímž se napojí cca 24 000 nových obyvatel na
vodovod a zvýší se tak dostupnost kvalitní pitné vody. Současně se plánuje nově realizovat
nebo rekonstruovat minimálně 40 úpraven
vod a aktivně podporovat propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové
posilování, včetně posilování akumulace pitné
vody pro zajištění zásobování obyvatelstva
pitnou vodou (tj. zejména připojování malých
vodovodních systémů, které jsou suchem
nejvíce ohrožené, na velké stabilní zdroje).
Zbylé finanční prostředky budou využity na
výstavbu nových kanalizačních stok a ČOV.
V průběhu 4. čtvrtletí roku 2018 vyhlásí MZe
II. Výzvu, na kterou je připraveno 800 mil. Kč.
Obdobně MZe postupovalo i v minulém
období, kdy v rámci skončeného programu
129 250 „Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ (2014–2018) podpořilo 514 projektů
s celkovými náklady více než 8 mld. Kč, a to
částkou 4,9 mld. Kč (cca třetina byla určena
na podporu opatření týkající se pitné vody).
Přehled je uveden v tabulce 4.
JUDr. Blanka Růzhová
Ing. Jiří Duda
Ing. Marian Čiernik
Ing. Eva Fousová
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
eva.fousova@mze.cz
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Ing. Martin Fencl, Ph.D.
(*1984)
Martin Fencl vystudoval vodohospodářské
inženýrství na stavební fakultě ČVUT. Během
postgraduálního studia pracoval na Eawagu,
vodohospodářském institutu pod Curyšskou
technickou univerzitou (ETH). Jako postdoc
pak působil na Dánské technické univerzitě.
Specializuje se na alternativní způsoby měření hydrometeorologických veličin v kontextu městského vodohospodářství. Konkrétně
zkoumá například metody odhadu dešťových
intenzit z útlumů páteřní sítě mobilních operátorů, nebo stanovení průtoků v kanalizační
síti z dat čerpacích stanic. V minulosti také
pracoval v Pražských vodovodech a kanalizacích. Zajímá se o vzdělávání a politiku. S partnerkou má syna Arnošta. Hraje na trumpetu.
Čím pro Vás voda je?
Voda je pro mě zásadní. Každý den si z ní
vařím čaj a kafe, splachuji záchod a sprchuji se.
Ten záchod mě dost mrzí, protože tvoří až 40 %
spotřeby vody. To je velká výzva, kterou se vážně zabývají týmy vědců z celého světa. U nás
jsem moc aktivit v tomto směru nezaznamenal!
Trochu jinak, co Vás přivedlo k vodohospodařině? Jak jste si zvolil svoji specializaci,
tedy hospodaření se srážkovými vodami ve
městech?
V podstatě to byla náhoda. Na konci střední
školy jsem se rozhodoval mezi studiem historie a techniky a nakonec jsem se rozhodl pro
technický směr, s tím, že si historii nechám jako
koníček. Přihlásil jsem se na Stavební fakultu
ČVUT s představou, že budu dělat statika.
O tom, že zde lze studovat vodu, jsem netušil
a navíc jsem si s vodohospodářstvím spojoval
jen stavbu přehrad a jezů. K vodě mě pak přivedla až studijní stáž v zahraničí.
Měl jste možnost poznat české technické
střední školy? Pořád jich je méně a méně…
Několik hodin jsem na střední technické
škole odučil a na ČVUT jsem měl hodně spolužáků, kteří technickými středními školami
prošli. Přijde mi, že se střední technické školy
potýkají s lehkou schizofrenií, kdy se na jedné
straně snaží vychovat absolventy schopné po
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maturitě nastoupit v oboru do práce a na druhé
straně většina jejich studentů stejně míří na
technické vysoké školy. Je pak podle mě velmi
těžké najít rovnováhu mezi všeobecným a úzce
změřeným oborovým vzděláním, ale i mezi teoretickými a praktickými předměty. Na druhou
stranu vím o středních technikách dost málo na
to, abych mohl dělat silné soudy.
Jaké jsou vzdělávací možnosti dnešních
studentů na technikách? Troufl byste si je
porovnat s možnostmi Vašich učitelů před
několika desetiletími?
Možnosti dnešních studentů jsou určitě
nesrovnatelně větší. Já jsem například během
studia v rámci evropskému programu Erasmus
strávil rok ve Finsku, což pro mě byla především velká kulturní zkušenost. Severské státy
jsou známé nízkou mírou korupce a velkou
důvěrou jejich obyvatel ke státu i k sobě navzájem. Ve Finsku jsem mohl poznat, že třeba čestné chování není nějaká daná povahová vlastnost seveřanů, ale pracně budovaný návyk,
který prostupuje celým vzdělávacím systémem.
Na diplomové práci jsem pracoval několik
měsíců ve Švýcarsku na Eawagu, což je jeden
z nejprestižnějších evropských výzkumných
ústavů zabývající se vodou. Stáž mi domluvil
můj tehdejší vyučující a nyní kolega Vojtěch
Bareš na základě jeho dlouhodobé vědecké
spolupráce a obecně velmi dobrých vztahů se
švýcarskými výzkumníky. Tohle jsou úžasné
možnosti, které máme i díky Evropě. Bohužel,
jazyková vybavenost studentů technických
směrů je obecně malá, a tak tyhle příležitosti
ve velké většině nevyužívají.
Pořád se vlastně vzděláváte. Nyní jste byl
na postgraduálu v Dánsku… Jak jsme na tom
v porovnání s tím zahraničím?
Záleží na tom, s kým se chceme srovnávat.
České technické vysoké školy dokáží poskytnout svým studentů slušný technický základ,
ale to nestačí na to, abychom byli jak ve výzkumu, tak i v praxi na evropské nebo dokonce
světové špičce. Revoluce v informačních technologiích přináší velké příležitosti, ale jde taky
o ohromnou výzvu, na kterou by měl reagovat
celý vzdělávací systém. Stále víc bude platit,
že vítěz bere vše. V Česku často slyším, že tu
máme dobře vzdělané odborníky, a tedy velkou
šanci stát se jedním lídrů průmyslu 4.0. Přitom
ale konkrétní, šířeji koordinované kroky alespoň v oblasti vodohospodářství příliš nevidím.
V čem například je to v Dánsku jiné?
Univerzity opravdu intenzivně spolupracují
s firmami a státní správou na výzkumných
projektech hledajících chytrá řešení využívající nejnovější technologie v oblastech
jako je energetika, doprava, ale třeba právě
i vodohospodářství. Výsledky se používají pro
vytváření strategických plánů, např. na změny
v infrastruktuře. Paralelně s tím se pracuje na
změnách legislativy. Řeší se tu i zcela zásadní
otázka, jak z těchto změn může těžit společnost
jako celek, nikoli pouze pár firem a jednotlivců.
Vědecké týmy jsou běžně namixované z inženýrů, ale také třeba sociologů a antropologů,
kteří zkoumají, jak nové technologie ovlivňují
jednotlivé lidské životy a společnost jako celek.
Jak vážně jsou podle Vás u nás brány problémy s ochranou vody?
Zaměřím se na urbanizovaná povodí,
v jejichž problematice se víc orientuji, ačkoli
ochrana vody ve volné krajině je možná ještě
palčivější problém. Implementace evropské
legislativy v oblasti čištění odpadních vod v po-

sledních dvaceti letech určitě přinesla velké
zlepšení co se týče bodových zdrojů znečištění.
Proinvestované peníze na čistírnách odpadních
vod a kanalizacích byly ohromné. Pozitivní
jsou i posuny v legislativě a technických
normách týkajících se nakládání s dešťovou
vodou. Potřebujeme ale celkově koncepčnější
přístup k plánování. Vodohospodáři musí spolupracovat s urbanisty, ale také třeba sociology,
kteří dokáží mapovat často protichůdné zájmy
různých aktérů. Plánování by samozřejmě mělo
vycházet z vědecky podložených faktů. Tady do
řetězce vstupuje akademická sféra. Jenže tohle
skloubit je samozřejmě ohromně náročné a bez
politické objednávky v podstatě nemožné.
A v Dánsku se to podle Vaší zkušenosti daří?
Myslím, že ano. Kodaň, respektive její zastupitelé si dali velice ambiciózní cíl stát se
do roku 2025 uhlíkově neutrálním městem.
A dělají pro to hodně na všech úrovních od
dopravy přes energetiku po urbanismus. Mí
dánští kolegové z Dánské technické univerzity
se podílejí na klimatické adaptaci města, kde
hraje voda zcela zásadní roli. Vymýšlejí třeba,
jak lze využít stávající zelené plochy k zadržení
dešťové vody, jak hodně může být taková voda
znečištěná, aby to nepředstavovalo zdravotní
riziko, jakým způsobem mohou při extrémních
srážkách fungovat ulice jako koryta řek, zabývají se také předpovědními modely a řízením
stokové sítě v reálném čase, a dalšími velmi
zajímavými otázkami.
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?
Tohle je na jednu stranu pravda, protože
obsáhnout vědní obor jako je třeba hydrologie
v celé jeho šíři a zároveň v plné hloubce, je prostě nemožné. Většina vědců se tak specializuje
na nějaký často velmi úzký výsek. Na druhou
stranu je nutné dělat svou práci v kontextu
celého oboru a stavět na nejnovějších objevech
a metodách i z jiných vědních oblastí, jedině
tak lze dělat opravdu špičkový výzkum. Většina
velkých evropských grantů, alespoň v oborech
spjatých s vodou, mezioborovost dokonce explicitně vyžaduje.
Tady vidím v Česku asi největší rezervy. Mezioborová spolupráce vyžaduje vystoupit ze své
bezpečné zóny a obhajovat své nápady a návrhy před lidmi, kteří se často na problém koukají
z úplně jiné perspektivy. Vezměte si například
vztah stavebních inženýrů (vodohospodáře nevyjímaje) a ekologů. Ti jsou pomalu v otevřené
válce a přitom mezi těmito odbornostmi by
měla být spolupráce nejintenzivnější.
Jak konkrétně vypadá mezioborová spolupráce v rámci Vašeho výzkumu?
Specializuji se na netradiční metody měření
hydrometeorologických veličin – srážkových
intenzit, průtoků atp. V projektu, který právě
běží, využíváme data z páteřní sítě mobilních
operátorů k odhadu dešťových intenzit. Když
prší, signál je tlumen. Pro mobilní operátory
jde o problém, který jim snižuje kapacitu sítě.
Pro nás jde o jev, který nám umožňuje zjistit,
kolik kde kdy pršelo a odhadnout tak například průtok ve stokové síti nebo jak hodně
bude za několik minut pršet ve vedlejším
povodí. Telekomunikační inženýři se útlumem
signálu v důsledku deště zabývají přes půl
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století. Celá ta dlouhá léta je ale nenapadlo,
že by se dalo na problém útlumu koukat
i z druhé strany, jako na něco přínosného. Na
současném výzkumném projektu pracujeme
společně s kolegy z Fakulty elektrotechnické
ČVUT, kteří rozumějí šíření radiových vln.
I po téměř dvouleté spolupráci se stále musíme učit, jak spolu komunikovat, abychom
si opravdu rozuměli. A je to pro obě strany
neuvěřitelně přínosné.
Co je tedy hlavním vědeckým výstupem?
Poznání.
Jakou roli podle Vás hrají ve výzkumu sociální média a internet?
Internet je samozřejmě zásadní zdroj informací. Většina vědeckých článků je dnes
dostupná on-line a málokdo je čte v tištěných
časopisech. No a směrem ven jde také o důležitý nástroj, ale tady se musíme ještě hodně
učit. Komunikovat výzkum širší veřejnosti
my technici moc neumíme. V tom jsou třeba
humanitní vědci výrazně před námi.
Nakládání s vodami ve městech je dynamicky se vyvíjející obor. Jak vidíte tu budoucnost.
Rozumné hospodaření s vodou zásadně
ovlivňuje kvalitu života ve městě. Každý by
rád žil ve městě, kde je dost zeleně, tečou tam
řeky a potoky, které jsou tak čisté, že se v nich
dá koupat. A tohle je v zásadě cíl nás vodohospodářů zabývajících se vodou ve městě. Je
to ale opravdová výzva, obzvláště v kontextu
klimatických změn, které se v České republice
projevují stále častějšími extrémy v počasí. Už
nyní zažíváme dlouhá sucha následovaná povodněmi a klimatické modely předpovídají, že
tento trend bude bohužel pokračovat. Aby se
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z ulic během suchých období nestaly doslova
pece z rozpáleného betonu, je nutné vodu ve
městě co nejdéle zadržet. Trendem v městském
vodohospodářství jsou tak jednoznačně bezodtoková řešení. Zároveň tu ale máme i stávající
kanalizace s životností osmdesát, sto let. Minimálně v centrech měst se bez nich ještě mnoho
desetiletí (a dost možná nikdy) neobejdeme.
Budoucnost, alespoň ta bližší, je v chytrém
kombinování stávající infrastruktury se zásahy
přímo v povodí. Optimalizace provozu systému městského odvodnění vyžaduje kvalitní
monitoring a kvalitní matematické modely.
Vědecká komunita se hodně zabývá metodami pro vyhodnocení nejistot, ale v běžné
vodohospodářské praxi se s nejistotami příliš
nepracuje.
Proč?
Inženýři nejsou na práci s nejistotami trénovaní, vědci zase neumí nejistoty dobře komunikovat. To je ale jen část problému. Představte si,
že provozovatel kanalizace dostane z modelu
informaci, že s desetiprocentní pravděpodobností dojde za hodinu k vyplavení podzemní
garáže. Má volat do firmy, které garáž patří, ať si
okamžitě vyparkují auta ven? Kolikrát si může
dovolit spustit planý poplach?
Myslím si, že by výsledky výzkumu za české
peníze měly být dostupné i českému čtenáři.
Psát však do „jen“ recenzovaného časopisu,
jako je Vodní hospodářství, je pro lidi z výzkumných ústavů a vysokých škol nezajímavé
nebo práce navíc…
Výsledky výzkumu financované z veřejných
peněz by podle mě měly určitě být dostupné
široké veřejnosti. Na úrovni Evropy se to v zá-

sadě děje. Všechny projekty spolufinancované
EU budou muset být již od roku 2020 volně dostupné. Odborné články musí být publikovány
v režimu „Open Access“. V praxi to znamená,
že náklady spojené s provozem časopisu platí
autoři formou poplatku za publikovaný článek
nebo časopis financuje nějaká třetí strana,
zpravidla vědecká instituce. EU projekty také
většinou kladou velký důraz na komunikaci
výsledků směrem k odborné i širší veřejnosti.
To může být třeba právě článek do Vodního
hospodářství, ale i do popularizačních periodik jako je třeba Vesmír, nebo nějaká vědecká
příloha pátečního magazínu celostátního deníku. To, že to v praxi v Česku mnoho vědců
nedělá, je hodně dáno tím, že projekty, které
jsou financované výhradně z českých peněz, na
prezentaci výsledků mimo vědeckou komunitu
kladou menší nebo žádný důraz. Nejste-li za
komunikaci směrem k odborné veřejnosti a za
popularizační práci placen (tj. projekt to po vás
nechce), tak ji musíte dělat ve svém volném
čase. A to dělá jen hrstka nadšenců.
Které osobnosti, nemusí být nutně z oboru,
Vás nejvíce ovlivnily?
Asi vynechám osobnosti z oboru, protože
tam je těch vlivů hodně. Zásadní je pro mě
Václav Havel, který se celý život snažil správně
pojmenovávat věci kolem sebe. Dělal to jako
divadelník, jako filozof a hlavně jako občan.
Poctivě pojmenovávat stav věcí, i když to pro
mě třeba v danou chvíli není výhodné. To je
myslím zásadní i ve vědě a vzdělávání.
Ing. Václav Stránský
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Zájemci další informace a možnost zaregistrování naleznou na www.pocitamesvodou.cz.
Mediálním partnerem konference je Vodní
hospodářství.

Konference POČÍTÁME S VODOU řeší déšť, který
chybí i přebývá

Zdeňka Kováříková
zdenka.kovarikova@ekocentrumkoniklec.cz

Zdeňka Kováříková
Mezinárodní konference POČÍTÁME
S VODOU umožňuje již čtvrtým rokem zviditelnit určitou oblast týkající se hospodaření
s dešťovou vodou. Letošní ročník se bude na
nakládání se srážkovými vodami dívat jako na
nástroj k rozvoji měst. Může to být příležitost
pro vytváření lepšího místa pro život, nikoli
další povinnost, kterou je třeba plnit. Příklady,
kdy tatáž plocha města může být využita jak
pro rekreaci, tak k hospodaření s vodou, jsou
již známé z jiných evropských měst. Jedno a to
samé opatření řeší sucho i povodeň. Co brání
tomu, abychom taková opatření realizovali ve
větším měřítku v České republice?
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Klíčovým momentem konference je mezioborová spolupráce. Každý mluvčí zastupuje
jiný rozměr celé problematiky, mírně rozdílný
přístup, každý přináší rozmanité zkušenosti
z odlišného prostředí. Provázanost podmínek prostředí při vzniku problému vyžaduje
podobnou provázanost při jeho řešení. Koho
s kým je potřeba propojit? Jak se dopracovat ke
skutečně koncepčnímu přístupu pro plánování města, kde se dobře žije, a které funguje po
technické, ekologické i společenské stránce?
Konferenci POČÍTÁME S VODOU 2018
má v Praze 23. října vytvořit příležitost tyto
otázky jednak diskutovat, ale zároveň chce být
prostorem, který umožňuje navázat spolupráci
a začít pracovat na koncepčních řešeních.

vh 9/2018

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
FILTRACE A ÚPRAVY VODY

PRŮMYSLOVÁ
A KOMUNÁLNÍ
FILTRACE VODY
Dodáváme špičkové
izraelské produkty
a technologie pro
filtraci a úpravu
průmyslových
a komunálních vod.

Naše filtrační zařízení
a technologické celky
pro filtraci a úpravu
vody spolehlivě
pomáhají již ve více
než 52 zemích světa.

www.aquaglobal.cz
Aqua Global s. r. o.
Brněnská 30,
591 01 Žďár n. Sáz.

tel./fax: +420 566 630 843
mobil: +420 602 727 230
e-mail: info@aquaglobal.cz

Stavba přehrážek ve vodních tocích

V souvislosti s letošním suchem a tím
i minimálními průtoky vody v korytech vodních toků si lidé staví v nich různé hrázky
a přehrážky, které jim slouží k vzdutí vody
v korytě pro potřeby jejího nabírání na
zalévání nebo koupání. To však vadí jak
ostatním vlastníkům pobřežních pozemků,
tak oprávněným k nakládání s vodami
i správci vodního toku nebo Českému hydrometeorologickému ústavu v souvislosti
s jejich povinností měřit průtok vody v korytech vodních toků existující limnigrafickou
měrnou sítí povrchových vod.
Je vytváření takových „hrázek“ v korytech vodních toků v souladu se zákonem?
Lze takové činnosti provádět a za jakých
podmínek v situaci velkého sucha?
Jakkoliv je uvedená činnost, stavění hrázek, přehrážek nebo vytváření prohlubní
v korytech většinou menších vodních toků,
pochopitelná v současném suchém počasí, je
v rozporu se zákonem. Jde o porušení ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) ve znění pozdějších předpisů.
V § 46 odst. 1 vodního zákona „je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil
koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit
z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty a látky,
kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti
odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož
i ukládat takové předměty na místech, z nichž
by mohly být splaveny do vod.“
Porušení tohoto zákazu je přestupek podle
§ 116 odst. 1 písm. l) vodního zákona, za který
může být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč
fyzické osobě a právnické osobě až do výše
500 000,- Kč podle § 125a odst. 1, písm. n).

Kromě toho tato praxe často ovlivňuje při
nízkém stavu vody měření průtoku tak, že
měření není relevantní nebo je nelze provést, takže získané informace neodpovídají
skutečnosti.
Vodní zákon stanoví i povinnosti vlastníkům pozemků pod koryty vodních toků.
Podle § 50 písm. b) vodního zákona jsou
povinni „udržovat břehy koryta vodního toku
ve stavu potřebném k zajištění neškodného
odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé
předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů,
pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení
zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky.“ Tyto
povinnosti vlastníků pozemků pod koryty
vodních toků jsou součástí standardní právní
úpravy ve vodním hospodářství už dlouhou
dobu. Prakticky se vychází z myšlenky, že
překážka v korytě vodního toku bude nejvíce
vadit právě vlastníkovi pozemku, jenž bude
při případné povodni nebo i jen zvýšeném
průtoku ohrožován. V současném velmi suchém období to však není vždycky zřetelné.
Zákonodárce měl, při ukládání těchto povinností, velkou snahu vlastníky pozemků
příliš nezatížit. Proto je uvedeno několik
případů, kdy tyto povinnosti neplatí: např.
vynaložení zvláštních nákladů by jistě znamenal odvoz většího množství napadaného
kamene ze břehu, zvláštní odbornou způsobilost vyžaduje nepochybně práce s motorovou pilou, pokud by bylo třeba rozřezat
strom padlý v korytě vodního toku a použití
speciální techniky by asi odpovídalo použití
jeřábu na vytažení nějakého objemného předmětu z obtížně přístupného místa v korytě
vodního toku. V případě zmíněných hrázek
a přehrážek tyhle výjimky asi nepřipadnou
v úvahu.

K diskusi pánů Jana Daňhelky, Josefa Sejáka a Václava
Stránského k článku „Dostatek kvalitní pitné vody
zajišťují přirozené lesy, ne vodní nádrže“
Tomáš Kvítek

Jsem potěšen, že se otevřela diskuse k tomuto článku, ta vždy tříbí názory, postoje,
stanoviska. Je přínosem. Jako demokrat musím
konstatovat, že každý názor, i ten špatný je
přínosem, ukazuje mantinely problému. Proto
souhlasím s Václavem, že i názor Josefa Sejáka
a kol. měl zaznít, nelze někomu zakazovat
šířit názory, pokud článek prošel oponentním
řízením. Myslím si, že i názory Josefa Sejáka
by měly mít publicitu. Nevidím jeden důvod
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proč ne. Nehledě na impaktové publikace
k tomuto tématu.
Rozbor malého oběhu vody v krajině je na
samostatnou odbornou knihu, v současné
době je propagován, myslím i nekriticky vynášen, ale zásadní odborný diskurs a kritické
zhodnocení přínosů a negativ zatím nikde
uveřejněn nebyl.
V této souvislosti jsem nedávno oslovil
předního českého meteorologa a klimatologa

Obvykle však nedochází ke sporům a vlastníci pozemků, pokud mají pocit, že by nezvládli splnění povinností uložených v § 50
písm. b) vodního zákona, oznamují zjištěný
stav koryta vodního toku jako závadu podle
§ 50 písm. d) vodního zákona správci tohoto
vodního toku, který obvykle závadu odstraní.
Vlastník pozemku se, při neplnění této
povinnosti, dopouští přestupku podle § 120
odst. 2 vodního zákona, za nějž mu může
být uložena pokuta ve výši až 20 000,- Kč,
jde-li o fyzickou osobu a až 100 000,- Kč,
jde-li o právnickou osobu (§ 125e odst. 2
vodního zákona). Řízení o přestupku by
vedl příslušný vodoprávní úřad, tj. obecní
úřad obce s rozšířenou působností podle
místa, kde k takovému porušení povinnosti
došlo, a to podle zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů. Prakticky ovšem
bude obtížné zjistit pachatele přestupku – budovatele hrázek a přehrážek – a prokázat mu
jeho spáchání. Naopak vlastník pozemku pod
korytem vodního toku je jistý, ale obvykle za
takové porušení povinností podle § 50, písm. b)
vodního zákona není stíhán, protože k podobným problémům zatím většinou nedocházelo.
V minulosti se objevily snahy umisťovat
do koryta vodního toku různé umělecké
předměty – např. žraločí ploutev do koryta
významného vodního toku Berounky – nebo
byly vytvořeny, v rámci „lidové tvořivosti“,
různé kamenné skulptury v korytě vodního
toku. Všechny tyto záměry byly zamítnuty
pro rozpor s ustanovením § 46 odst. 1 vodního zákona.
Proti povolení takových překážek v korytě
vodního toku byl vždy jeho příslušný správce,
s ohledem na škodlivé následky, tj. ohrožení
majetku i zdraví a životů lidí, které by reálně
mohly nastat při případné povodni.
Proto ani ty „malé“ hrázky a přehrážky
v korytě vodních toků nelze tolerovat, protože ovlivňují zjišťování stavu povrchových
vod a v případě povodně mohou být vážnou
hrozbou.
Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
Jaroslava.Nietscheova@pvl.cz
(nebudu jmenovat, šlo o soukromou diskusi),
jaký je přínos územního výparu resp. malého
oběhu vody v krajině pro srážkové úhrny v ČR.
Bylo konstatováno, že nepatrný, že většina srážek pochází z Atlantiku. Ptal jsem se jej, proč je
tedy záležitost malého oběhu vody v krajině tak
propagována. Měl stejný názor jako já, že je to
dobrý námět na odbornou konferenci.
Václav Stránský píše, že možná je to dobré
pro Ukrajinu. Chtělo by to mít fakta, tvrdá data
k tomuto závěru. Ale článek Josefa Sejáka byl
pasován na Želivku. Stojíme totiž před problémem, jaký je klimatizační efekt lesa a jaký
hydrologický v období sucha. Nelze zobecňovat
něco, pokud nepomyslíme na to, co se budě dít
za extrémů, tím myslím sucho a „mokro“. Jak
by malý oběh zabezpečil dostatek vody pro
Želivku pro Prahu a okolí? To fakt nevím (teď
nediskutuji jakost vody, ta je z lesů jednoznačně
nejlepší), ale množství vody. Shodou okolností
jsem měl možnost vidět tvrdá 10letá data z měření průtoků tří stejně velkých povodí z našeho
pohraničního území; leží v těsné blízkosti (do
cca 3 km), liší se pokryvem (100 % louka, 75 %
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les, 95 % les), pedologicky, geologicky a srážkově lze konstatovat velkou podobnost. Uvedu
pouze jeden údaj hovořící za vše. Dlouhodobý
koeficient odtoku je z 100 % louky 0,6, z 75 %
lesa 0,31 a z 95 % lesa 0,2. Ze separace odtoku
vychází, že ve všech třech povodích 80 % odtoku jde přes podzemní vodu (pomalá složka
odtoku). Zbytek teče po povrchu. Rozdíly v separacích byly nepodstatné. Kam se však ztratila
voda z lesa? Byla využita na klimatizační efekt.
Perfektní důkaz jak funguje klimatizační efekt
(nezpochybňuji tento příznivý efekt) a samozřejmě, že se část srážek zadržela i intercepcí.
Jestliže z 1000 mm odteče u louky 600 mm/m2
odtokem do vodárenské nádrže, je to v období
sucha velmi velký přínos. Z povodí, kde je

95 % lesa odtéká jen 200 mm srážek/m2, ostatek
jde na výpar. To jsme na horách. Na Želivce je
cca průměr srážek 650 mm. Ze zalesněných
ploch by odtékalo v průměru jen 201–130
mm vody na m2. Stačilo by to pro zásobování
obyvatelstva v dlouhodobém horizontu? A za
dlouhodobého sucha? Otázek je dost, a jsou nezodpovězeny, avšak název článku Josefa Sejáka
byl jednoznačný. A co zemědělci v povodí? Že
by se z nich stali za 100 let dřevorubci, nebo by
se vystěhovali a šli za prací jinam, zeptal se jich
někdo, co oni na to? Co vysídlování venkova,
nepodpořili bychom tuto dnes jasnou realitu?
Prozatím není dostatek důkazů, že by les zabezpečil dostatek vody pro vodárenské nádrže
v podmínkách nedostatku srážek, zvyšující

se teploty vzduchu a evapotranspirace. Proto
se mě zdá název článku Josefa Sejáka a kol.
„přitažený za vlasy“ a zohledňující pouze
klimatizační efekt lesa, a zcela pomíjející
hydrologický.
Soustředil jsem se jen na jednu část celé
naznačené problematiky, ale snad vyvolá i toto
diskusi. Jsem toho názoru, že možná i můj
nesprávný názor někdo pomůže korigovat, že
je to základ demokratické diskuse, kterou dnes
ve většině sdělovacích prostředků na jakékoliv
téma postrádám.
prof. Tomáš Kvítek
člen RR VH
kvitekggg@volny.cz

Litinu máme v srdci,
stejně jako planetu

• Společenská odpovědnost
• Trvale udržitelný rozvoj
• Kvalita a bezpečnost
• Životnost a inovace

www.saint-gobain-pam.cz

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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MZ_II_10
- s integrovaným lisem
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Exkurze s Koniklecem do Hamburku
a Kodaně za příklady dobré praxe
hospodaření s dešťovou vodou
a adaptačními opatřeními

burg. Budova je největší stavbou v rámci Mezinárodní stavební
výstavy (IBA), která se v Hamburku konala v r. 2013. Na střechách
garáží a podzemních prostor jsou intenzivní zelené střechy založené
na 0,5 m substrátu z lávových valounů, které zadržují velké množství
vody, ale jsou lehké. Tyto střešní zahrady jsou přístupné veřejnosti
a slouží jako rekreační zóna (obr. 1). Extenzivní zelené střechy na
střechách budov jsou porostlé suchomilnými rostlinami, zejména
rozchodníky, které akumulují vodu, dobře se rozmnožují a vydrží
extrémní sucho (obr. 2). V době naší návštěvy byla střecha zcela
vyprahlá a žlutá, ale po dešti se prý rychle zazelená. Mocnost těchto
střech je 12 cm. Konstrukce se skládá z izolace zamezující prorůstání
kořenů, fleecu chránícího izolaci, 6 cm plastové retenční drenáže
s meandrovitými kanálky zpožďujícími odtok vody a 6 cm speciálního
lehkého substrátu (nosné vegetační vrstvy). Údržba střechy spočívá
zejména v odstraňování náletů a provádí se 1 až 2x/rok. Podle měření
je v horkých dnech teplota na této střeše o 30 ºC nižší než na vedlejší
konvenční střeše. Tyto střechy jsou veřejnosti nepřístupné, protože
slouží pro podporu biodiverzity, např. zde hnízdí ptáci – my jsme
viděli racka na vejcích, a úřad zde chová včely, které sleduje web
kamerou (obr. 3). Dešťová voda ze střech se akumuluje v podzemní
nádrži o objemu 150 m3 a slouží jak pro závlahu, tak pro splachování
toalet, na což upozorňují tabulky, protože voda je lehce nahnědlá.
Z dalších zajímavých budov, které jsme v areálu IBA 2013 viděli, to
byla např. Lesní budova celá ze dřeva včetně interiéru, s částečně zazeleněnou fasáda a zelenou střechou, Vodní domy postavené na příkopu
a připomínající hausbót, či BIQ – první dům na světě s bioreaktorovou
fasádou skládající se z vodních panelů, v nichž jsou pěstovány mikrořasy, které se ve sklepě filtrují a používají jako biomasa v bioplynové
stanici pro vytápění budovy (obr. 4).

Letošní exkurze s Koniklecem v rámci projektu Počítáme s vodou
nás zavedla koncem května 2018 do německého Hamburku a dánské
Kodaně. Důvodem výběru těchto měst bylo, že obě jsou průkopníky
v propojení hospodaření s dešťovými vodami (HDV) s adaptačními
opatřeními na změnu klimatu a v jejich začlenění do územního plánování. Na tuto roční dobu nezvykle velmi teplé a slunné počasí, které
jsme po dobu exkurze měli, a jehož druhou stranou jsou přívalové
deště, důležitost propojení jen potvrzovalo.
Hamburk je rychle rostoucí metropole, kde se ročně postaví 10 000
nových bytů a rozvíjejí se i průmyslové zóny. Reakcí na vzrůstající
míru zpevnění povrchu a potenciální dopady klimatické změny
spojené se zvýšenou intenzitou a frekvencí silných dešťů byl projekt
RISA (RegenInfraStrukturAnpassung – Adaptace dešťové infrastruktury) (2009–15), společný projekt Úřadu pro městský rozvoj a životní
prostředí, města Hamburk a vodárenské společnosti Hamburg Wasser.
Projekt RISA nám prezentoval Wolfgang Meier, vedoucí oddělení
hospodaření s vodou Úřadu pro městský rozvoj a životní prostředí.
Výstupem projektu je Strukturní plán RISA – Dešťová voda 2030. Hospodaření s vodou by mělo být začleněno do regionálního, městského
a dopravního plánování. Rovněž by měl být upraven institucionální
a regulační rámec. Projekt RISA probíhal současně se zavedením
samostatného poplatku za odvádění srážkové vody v květnu 2012
pro získání dalších finančních prostředků pro
podporu vhodných opatření.
Jedním z cílů Hamburku je také zvýšit
podíl zeleně ve městě, a proto projekt RISA
doplňuje Strategie zelených střech, kterou
nám představila krajinná architekta Hanna
Bornhold. Záměrem města je během 10 let
vybudovat zelené střechy o celkové rozloze
100 ha. Podporou zelených střech chce město
vytvořit prostorově úsporné oddechové zóny,
zvýšit retenční kapacitu pro zadržování dešťové vody, zvýšit biodiverzitu, omezit dopady
extrémních teplot a přispět k čistotě ovzduší
(zelené střechy absorbují prach a škodlivé
látky). Povinnost mít zelenou střechu a solární
panely budou mít všechny novostavby po r. Obr. 1. Pohled z extenzivní střechy budovy Úřadu pro městský rozvoj a životní prostředí
2020, pokud mají více než 90 % zpevněných v Hamburku na střešní zahrady na podzemních garážích (Foto J. Vítek)
ploch. Ve stávající zástavbě zvýhodňuje přebudování stávajících střech na zelené snížení
poplatku za odvádění srážkové vody na 50 %.
Kromě toho město poskytuje i značné dotace,
které pokryjí až 60 % nákladů na instalaci
zelené střechy. Počáteční náklady na zelenou
střechu jsou sice vyšší, avšak předpokládaná
životnost zelených střech je až 50 let, což je
zhruba dvakrát více než u střech konvenčních. Německo má se zelenými střechami již
50letou zkušenost.
Paní Bornhold nám ukázala zelené střechy
v areálu Úřadu pro městský rozvoj a životní Obr. 2. Paní Bornhold při výkladu na střeše budovy Úřadu pro městský rozvoj a životní
prostředí, který se nachází ve čtvrti Wilhelms- prostředí v Hamburku ukazuje rozchodníky (Foto J. Vítek)
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Další navštívená místa v Hamburku souvisela s ochranou před lokálními záplavami
způsobenými přívalovými dešti a vícenásobným využíváním ploch, které je prosazováno
v rámci projektu RISA.
Ohlendorffův park ve Volksdorfu slouží
nejen pro rekreaci, ale i pro dočasnou retenci
a vsakování dešťové vody z přívalových dešťů,
které zaplavovaly ulici v blízkosti parku (obr.
5). Podle Gerrita Bischoffa z Hamburg Wasser,
který měl návrh na starosti, bylo cílem zajistit
bezpečnost dopravy omezením hloubky vody Obr. 3. Racek na vejcích a úly na střeše budovy Úřadu pro městský rozvoj a životní prostředí
při záplavě a ochránit přilehlé sklepy a pod- v Hamburku (Foto J. Vítek a L. Pančíková)
zemní garáže při deštích o periodicitě vyšší
než 1x/10 let. Bylo nutno přebudovat uliční
prostor o ploše cca 1000 m2, srážkový odtok
z něj napojit na odtokový kanál zaručující
max. hloubku vody na ulici 10 cm a následně
na povrchové odvodnění odvádějící vodu do
vsakovacího průlehu v parku. Výhodou je, že
park je níže položen než okolí. Odvodněno je
celkem 18 tis. m2 ploch, z toho 12 tis. m2 nepropustných. Od nápadu k realizaci uplynulo
10 let, což se zdá být poměrně dlouhá doba.
Avšak jedná se o opatření ve stávající zástavbě, proto bylo nutno zapojit do návrhu řadu
zúčastněných a přesvědčit je o prospěšnosti
opatření. Vypracovány byly i dendrologické Obr. 4. Vodní domy a BIQ s fasádou s mikrořasami v areálu IBA 2013 v Hamburku (Foto M.
posudky, které povolují zaplavení stromů Suchan)
v parku po dobu trvání do 24 hod, a vizualizace celého území krajinným architektem. Hned
po dokončení úprav byla funkčnost systému
prověřena přívalovým deštěm.
Dětské hřiště v Neugraben–Fischbek je
prvním hřištěm v Německu využívajícím
dešťovou vodu. Výjimečné je tím, že plní
nejen funkci hřiště, ale je zároveň součástí
odvodnění. Část rezidenční čtvrti včetně školy
byla často zaplavována. Důležitou součástí
koncepce hřiště proto je povodňový průleh,
do něhož při přívalových deštích po oddělení
prvního splachu přepadá z šachty srážková
voda odtékající z 34 ha povodí. Podél průlehu
jsou speciální herní prvky vybízející ke hře Obr. 5. Povrchové odvodnění odvádějící srážkový odtok do průlehu v Ohlendorffově parku
s vodou (obr. 6). Voda následně teče do vsa- v Hamburku (Foto M. Suchan)
kovacího příkopu, kde po vsáknutí přispěje
k obnově podzemních vod, využívaných
jako voda pitná. Celý cyklus trvá cca 5 let. Souvislosti mezi deštěm,
Pak následovala přednáška Lykke Leonardsen z městského úřadu
vsakováním a obnovou podzemních vod objasňují informační tabule
Kodaň (obr. 8 vpravo), která popsala historii vývoje Kodaně a jejího
(obr. 7). Zajímavé je, že hřiště nemá žádný další zdroj vody, protože
městského odvodnění. Příběh Kodaně je podle jejích slov příběhem
děti si mají uvědomovat, že voda je vzácná a není vždy k dispozici.
zrovuzrození. Před 20 lety byla Kodaň ve stavu bankrotu. Vláda však
Exkurzi v Kodani pomáhala zajišťovat firma Ramboll, největší
podpořila několik velkých infrastrukturních projektů (most spojující
Kodaň se Švédskem, výstavbu metra, nové čtvrti) a podařilo se nastarkonzultační firma v Dánsku s 14 tisíci zaměstnanci, z nichž asi 1500
se věnuje vodnímu hospodářství, a má pobočku i v České republice.
tovat přechod k ekonomice založené na službách a znalostech. Město
Firma se zaměřuje na integrovaná řešení městského odvodnění zahrse rozhodlo pro co-creation – spoluvytváření města s jeho občany,
nující celou řadu disciplín a přidaných hodnot. Při prezentaci firmy
a tím jeho revitalizaci a zatraktivnění. Snahy se soustředily na oblast
nám Soren Hvilshojm, obchodní ředitel oddělení voda, ukázal mnoho
přístavu, jeho prostředí a kvalitu vody. Co se týče městského odvodnění, bylo nutno snížit počet přepadů z odlehčovacích komor. Nyní
zajímavých řešení v Dánsku i ve světě (obr. 8 vlevo).

Obr. 6. Vodní hřiště v Neugraben–Fischbek – průleh s herními prvky (Foto I. Kabelková)
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se lze v přístavu koupat. Shodou okolností den před přednáškou, CNN
vyhlásila Kodaň za jedno z nejlepších měst ke koupání. Kodaň je nyní
velmi rychle rostoucím městem, kdy každý měsíc se přistěhuje 1000
obyvatel a v r. 2025 se současný počet 600 tis. obyvatel zvýší o 20 %.
V r. 2011 Kodaň vydala Plán adaptace na klimatickou změnu,
jehož cílem bylo (mimo jiné) řešit jak záplavy od moře, tak z dešťů.
Brzy po vydání tohoto plánu, v červenci 2011, však velmi intenzivní
srážková událost (napršelo 150 mm/2 hod.) způsobila neočekávanou
povodeň v celém městě s celkovými škodami na infrastruktuře přesahujícími 800 milionů eur. To vedlo k velmi rychlému vzniku Plánu
pro zvládání přívalových dešťů (již v září 2012). Jeho základem je
respektování přirozených tras odtoku vody po povrchu a vytvoření
paralelního systému ke stávající kanalizaci. Tento systém je založen
na přívalových bulvárech pro transport vody, retenčních bulvárech
pro zpoždění odtoku a centrálních prvcích pro retenci vody. Tam,
kde terén a stávající infrastruktura neumožňují povrchová řešení,
Obr. 7. Vodní hřiště v Neugraben–Fischbek – informační tabule
se budují podzemní tunely pro odvod vody do přístavu. Pro řešení
objasňující místní koloběh vody (Foto I. Kabelková)
bylo město rozděleno do sedmi povodí. Plán
poskytl řadu příležitostí integrovat vodu do
veřejného prostoru a vytvářet modro-zelenou
infrastrukturu a obsahuje mnoho synergií.
Veřejné prostory jsou multifunkční, jejich
užití pro účely vodního hospodářství je jen
asi 1x/10 až 20 let, takže velký důraz je kladen
na funkci za sucha, kdy fungují jako normální
ulice, parky či náměstí. Plán byl v r. 2015 politicky schválen a opatření jsou ve výstavbě.
Obsahuje 300 dílčích projektů, které mají být
realizovány během 20 let. Pro realizaci opat- Obr. 8. Soren Hvilshojm a Lykke Leonardsen při prezentaci ve firmě Ramboll (Foto I. Kaření je zapotřebí 1,5 miliardy eur, finanční belková)
prostředky získává vodárenská společnost
zvýšením stočného.
Sídlo Ramboll se nachází v čtvrti Ørestad, která začala být budována
další zdroj vody a lze se v něm koupat, jak jsme sami v onom horkém
v rámci již zmiňované léčebné kúry Kodaně. Pro zatraktivnění lokadni viděli a záviděli (obr. 11). Celý systém v létě udržují tři až čtyři
lity bylo nejprve postaveno metro. Územní plánování pak probíhalo
pracovníci. V zimě lze na kanálech bruslit, když zamrznou. Vodní
současně s návrhem hospodaření s dešťovou vodou a zakomponováprvky nejsou chráněny žádným zábradlím či ploty, aby kontakt s voním vody do architektury čtvrti. Firma Ramboll se tohoto plánování
dou byl co nejbližší, a předpokládá se individuální zodpovědnost.
aktivně účastnila, a proto nás zde provedl ředitel oddělení adaptace
Druhý den v Kodani byl věnován opatřením realizovaným v rámci
na klimatickou změnu Christian Nyerup Nielsen (obr. 9). Ørestad
Plánu pro zvládání přívalových dešťů jak ve stávající zástavbě, tak
byl vybudován na původním mořském dně zvýšeném o 4 m. Je zde
v území se starou i novou zástavbou. Provázel nás Michael Fabritius
směs komerční a rezidenční zástavby. Dům č. 8 (8TALLET) navržený
Tengnagel, odborník Rambollu na odolnost vůči klimatu.
Bjarke Ingels Group (BIG) získal na světovém festivalu architektury v r.
Náměstí svaté Anny (Sankt Annæ Plads) je nejnižším místem území
2011 ocenění jako nejlepší obytná budova. Srážková voda je odváděna
v blízkosti přístavu a bylo často zaplavováno přívalovými dešti. Navíc
soustavou 15 km menších a větších kanálů s jílovým těsněním dimense jednalo o místo poměrně nehostinné, s mnoha ploty a zaparkovazovaných na 100letý déšť (obr. 10). Relativně čistý odtok ze střech je
nými auty. Městský úřad Kodaň se tedy rozhodl toto náměstí využít
do kanálů zaústěn přímo, zatímco méně čistý odtok z komunikací je
jak pro protipovodňovou ochranu oblasti, tak proměnit jeho vzhled
odváděn jiným systémem a předčišťován, přičemž na různých mís(obr. 12 a 13). Střední část náměstí byla snížena, takže tvoří prostor
tech jsou testovány odlišné pilotní aplikace (např. filtrace s duálním
o objemu 400 m3 (při stoletém dešti), sloužící pro retenci přívalových
porézním médiem či zelená infrastruktura). Konečným recipientem
dešťů, které jsou pak odváděny tunelem do přístavu. I zde je dvojí
srážkových vod je jezero o hloubce 1,5 až 2 m, které nemá již žádný
systém pro odvádění srážkových vod – čisté vody ze střech jsou od-

Obr. 9. Christian Nyerup Nielsen, z dánské pobočky Ramboll
a Tomáš Metelka z české pobočky vysvětlují koncepci Ørestadu
(Foto I. Kabelková)
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Obr. 10. Soustava kanálů odvádějících dešťový odtok v Ørestadu (Foto I. Kabelková)
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Obr. 11. Oceněný dům č. 8 v Ørestadu na břehu dešťového jezera
(Foto I. Kabelková)
váděny přímo do podzemní akumulační nádrže k dalšímu využívání,
zatímco u vod z komunikací je nejprve oddělen první splach do
jednotné kanalizace a následně jsou zaústěny do přístavu. Snížením
počtu přepadů z jednotné kanalizace se značně zlepšila kvalita vody
v této části přístavu. Úprava náměstí znamená jeho velké oživení – byl
vytvořen prostor pro odpočinek, procházky a je zde méně automobilového provozu. Doba realizace byla neuvěřitelně krátká – podrobný

návrh se začal vytvářet v r. 2013, realizace proběhla v letech 2014 až
2015. Největším problémem bylo umístit potrubí odvádějícího vodu
do přístavu, tak aby se vměstnalo mezi stávající sítě.
Carlsberg City je ukázkou retence dešťové vody v příkrém kopci
(tedy podle Dánů příkrém kopci). U nově vybudovaných domů jsme
viděli kaskádu nádrží s regulovaným odtokem pro zachycení 10letého
deště (obr. 14). Větší deště jsou odváděny podzemním tunelem. V další
části území je pro retenci vody využito zapuštěné dětské hřiště a průlehy (obr. 15). Vsakovat dešťovou vodu v Kodani nelze kvůli jílovému
podloží a vysoké hladině podzemní vody; v Carlsberg City je zakázáno
i kvůli ochraně podzemní vody, která je zdrojem pro místní pivovar.
Relativně čistá voda ze střech je akumulována v podzemní nádrži pod
parkem a slouží městu pro závlahu a údržbu.
Kdybych měla shrnout dvěma hesly největší poznatky z této exkurze, byla by to víceúčelovost a osobní zodpovědnost. Opatření, která
jsme viděli, jsou nejen součástí městského odvodnění a hospodaření
s dešťovou vodou zlepšující rovněž mikroklima a napomáhající
zvyšovat biodiverzitu, ale slouží i pro rekreaci a vytvářejí sociální
prostor. Styk s vodou je velmi blízký – děti si s ní mohou hrát a nikdo
se neobává, že onemocní nebo že do ní spadnou, jen prostě musí
být poučeny o rizicích („tato voda se nepije“ a „tady není zábradlí,
stejně jako na ulici, kde jezdí auta“). Snad se něco podobného podaří
prosadit i u nás.
Ivana Kabelková
ČVUT Praha
Ivana.Kabelkova@cvut.cz

Obr. 13. Náměstí Sankt Annæ Plads v Kodani umožňuje po prohloubení retenci vody (Foto J. Vítek)

Obr. 12. Náměstí Sankt Annæ Plads v Kodani se při rekonstrukci
stalo místem odpočinku a setkávání (Foto L. Pančíková)

Obr. 15. Průleh a dětské hřiště pro retenci srážkové vody v Carlsberg
City v Kodani (Foto J. Vítek)

Obr. 14. Kaskáda retenčních nádrží v Carlsberg City v Kodani (Foto L. Pančíková)
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Zpráva z konference
„KALY a ODPADY 2018“
V krásném prostředí Hotelu Myslivna v Brně se ve dnech 20. a 21.
června 2018 konal již 28. ročník tradiční konference Kaly a odpady
2018. Konference, kterou organizovala odborná skupina Kaly a odpady při CzWA společně s Asociáciou čistiarenských expertov SR,
se zúčastnilo 215 registrovaných účastníků a záštitu nad ní převzalo
Ministerstvo životního prostředí a hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumil Šimek. Hlavními partnery konference byly: ARKO
TECHNOLOGY a.s., Schneider Electric CZ, s.r.o., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s. Mediálním partnerem byl časopis Vodní hospodářství.
Celkem bylo předneseno 21 odborných přednášek a účastníci si
mohli prohlédnout 6 posterů a navštívit 7 firemních stánků.
Hlavní témata, kterými se konference věnovala, se týkala aktuální
legislativy, sušení a pyrolýzy kalů, energetického využívání kalů a dva
referáty byly věnovány anaerobní stabilizaci, konkrétně zhodnocení
konkrétních poměrně problematických substrátů pro účely produkce
bioplynu. Je zřejmé, že nové právní předpisy, které se nakládáním
s kaly zabývají, výrazně zasáhnou do způsobů, jak s nimi zacházet.
Důkazem měnícího se trendu může být rovněž program této konference a příspěvky ve sborníku, ze kterých je poměrně výrazná část
věnována novým způsobům nakládání s kaly.
Na to ve své přednášce upozornil i Mgr. Š. Jakl (Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů), který ve svém referátu z oblasti aktuální
legislativy „Co přináší vyhláška č. 437/2016 Sb.?“ přítomné seznámil
se změnami a zpřísněním, které tato vyhláška, předznamenaná novelizací zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, přináší. Jak zdůraznil,
povede to nejen ke změně v oblasti aplikace kalů na zemědělskou
půdu, ale s největší pravděpodobností budou muset producenti kalů
změnit i své chování s jejich nakládáním s ohledem na jejich uskladnění před aplikací, případně s ohledem na jejich hygienizaci a změnu
mikrobiologických kritérií.
Tato oblast byla předmětem příspěvku Ing. L. Matějů (SZÚ Praha),
která prezentovala své zkušenosti s ověřováním účinnosti technologií úpravy kalů dle vyhlášky č. 437/2016 Sb. Cílem nové vyhlášky je
mimo jiné stanovení požadavku pro provozovatele zařízení na úpravu
kalů provádět ověření účinnosti jejich hygienizace. Konstatovala, že
přestože je tato povinnost v účinnosti již od roku 2008, podrobilo se
jí pouze několik bioplynových stanic a kompostáren. Naopak ČOV,
které tuto povinnost mají legislativně zakotvenou až od roku 2020,
již některé tuto povinnost splnily. Ze zkušeností je patrné, že většina
úprav kalů je účinná pro redukci E. coli, ale ne pro redukci enterokoků.
Požadavky vyhlášky však dávají možnost výběru indikátorového organismu. Je také evidentní, že jsou známy a i v ČR již existují technologie, které dokáží vyprodukovat kal, který vyhovuje mikrobiologickým
parametrům uvažovaným od roku 2020.
Právě legislativní nutnost vede ke změně kalové koncovky, jak již
tomu je v případě západoevropských zemí, jako jsou Německo, Holandsko Německo a Rakousko a v poslední době i Slovinsko. Doc. M.
Pohořelý (v přednášce za kolektiv autorů VŠCHT Praha a AV ČR) ve
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svém příspěvku „Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu“ porovnává současnou situaci s nakládáním s kaly u nás a v Německu. Zatímco u nás se přímo aplikuje na
zemědělskou nebo lesnickou půdu 42,4 % a kompostuje 34,2 % kalů,
v Německu je to 24, respektive 10 %. V ČR se termicky zpracovává
2,66 %, což je ve srovnání s Německem, kde tento způsob nakládání
s kaly představuje 64 %, velice málo. Výhody termického zpracování
kalu, zejména jeho pyrolýza, spočívají především v možnosti separace
těžkých kovů a fosforu. Zajímavé jsou rovněž široké možnosti využití
jejího hlavního produktu „kalocharu“. Výroba kalocharu z čistírenského kalu pyrolýzou je vhodná pro čistírny s anaerobní stabilizací
a s nízkým obsahem těžkých kovů. Důvodem je nutnost dodržet mezní
hodnoty pro jeho aplikaci na zemědělskou půdu. Česká legislativa pro
tuto aplikaci je připravována.
Výhody pyrolýzy sušeného kalu zdůrazňují také Ing. M. Ašer a kol.
(AQUA PROCON s.r.o.), kteří představili sušení kalů s využitím solární
energie jako možnou variantu i v podmínkách ČR. Této problematice
je věnován jimi realizovaný projekt „Regionální centrum nízkoenergetické transformace čistírenského kalu s využitím solárního sušení
a energie kalu“. V kombinaci s využitím energetického potenciálu
sušeného kalu se může dosáhnout zajímavého nízkoenergetického
a ekologického řešení zpracování čistírenského kalu.
Dr. G. Neugebauer (BOKU Wien) přednesl přednášku „The Wastewater Treatment Plant as a possible regional energy cell“. V této
přednášce je zdůrazněno komplexní využití energie odpadních vod
i kalů a možnosti integrace čistírny odpadních vod do energetického
systému sídel.
Ing. K. Hartig (Sweco Hydroprojekt a.s., Praha) ve své přednášce
„Kalové hospodářství ČOV z pohledu bilance energie a nutrientů“
připomíná, že při bilanci energie, kterou lze z kalu získat, nesmíme
zapomínat na energii potřebnou na vysušení kalů a že jen provedením
kompletních bilancí TOC, CHSK, organických a nakonec i anorganických látek je možno posoudit reálnost návrhu dané technologie.
Všechny bilance by měly být provedeny pro kalové hospodářství jako
celek, nikoliv jako vytrženou část celku.
Zajímavou technologii pro zpracování čistírenských kalů na menších nebo středně velkých ČOV představil Ing. J. Horejš (K&K TECHNOLOGY a.s., Klatovy). Jedná se o systém společného sušení a spalování odvodněných čistírenských kalů ve směsi s dřevní štěpkou. Je to
provozně a ekonomicky výhodný systém, který umožňuje zredukovat
odvodněný kal přímo na čistírně odpadních vod až na cca 10 % původní hmotnosti. V současné době je dokončena projektová příprava
pilotního projektu tohoto systému, který by se měl realizovat na ČOV
o velikosti cca 40 000 EO.
Ing. M. Klos (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) informoval o projektech na modernizaci technologie zpracování kalů na ČOV Brno,
která je založena na koncepční studii, která byla zpracovaná v roce
2016. Na základě této studie vzniklo doporučení řešit rekonstrukci
kalového hospodářství novou technologií založenou na procesu
termické hydrolýzy přebytečného kalu v kombinaci s mezofilní anaerobní stabilizací kalu. Prakticky celá kalová linka ČOV bude nová.
Nová nízkoteplotní sušárna kalu, která nahradí stávající sušárnu, bude
sušit celou produkci stabilizovaného a odvodněného kalu. Výstavba
by mohla být zahájena počátkem roku 2019. Po plánované době
realizace 30 měsíců by měl následovat jednoletý zkušební provoz.
Odhadované celkové náklady stavby přesáhnou 1 mld. Kč. Součástí
konference byla pro zájemce exkurze na tuto čistírnu.
Se zkušenostmi z dvouletého provozu nízkoteplotní pásové sušárny
sušení kalů na ČOV Karlovy Vary seznámil přítomné Ing. Z. Frček
(Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s). Výsledky provozu potvrzují
vysokou stabilitu procesu. V průběhu roku 2017 proběhlo nezávislé
měření vybraných provozních parametrů sušárny se zaměřením na
sledování kvality vzduchu jak v sušárně samotné, tak i ve všech prostorech sušárny při jednotlivých provozních stavech. Výsledky měření
rovněž potvrdily předpoklady projektu ve všech ohledech.
O připravovaných projektech sušení a pyrolýzy kalů pro ČOV
Trutnov hovořili Ing. P. Hellmich a Ing. J. Fuka (SHT Hydrosystémy).
Ing. Oto Zwettler (ARKO TECHNOLOGY a.s.) ve svém příspěvku uvádí
„Současné trendy sušení čistírenských kalů“. „Velkokapacitní sušení
čistírenských kalů“ představili Ing. B. Doskočil a J. Ševčík (HUBER
CS spol. s r. o.)
Prof. P. Jeníček (VŠCHT Praha) představil mezinárodní výzkumný
projekt „REEF 2W - Increased renewable energy and energy efficiency
by integrating, combining and empowering urban wastewater and
organic waste management systems“ a informoval o zkušenostech
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z jeho řešení. Cílem projektu je vyvinout a realizovat nová řešení na
zvýšení podílu obnovitelné energie a energetické účinnosti ve veřejných infrastrukturách. Toho lze dosáhnout například pomocí integrace
infrastruktur zodpovědných za nakládání s tuhým komunálním
odpadem do čistíren odpadních vod a optimalizací jejich vstupních
surovin a energetických výstupů. Proveditelnost těchto řešení bude
ověřena v pěti případových studiích v různých čistírnách odpadních
vod v Evropě. Na řešení projektu, který koordinuje Italská národní
agentura pro nové technologie, energii a udržitelný hospodářský rozvoj (ENEA), se podílí 11 partnerů ze středoevropských zemí (Česká
republika, Německo, Rakousko, Itálie, Chorvatsko). Českou republiku
v projektu reprezentuje VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí, a VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s.
Další projekt řešený na VŠCHT Praha představila Ing. D. Pokorná
(VŠCHT Praha). Jedná se o projekt zabývající se obohacováním bioplynu biologickou transformací CO2 na metan – „Biometanizace oxidu
uhličitého na biometan s využitím vodíku“ (TA ČR). K zušlechtění
metanu touto metodou dochází pomocí činnosti hydrogenotrofních
metanogenů, kteří dokáží využívat externí vodík pro redukci CO2 na
biometan. Klíčovým problémem je cena vodíku, respektive elektrické
energie spotřebované při jeho výrobě elektrolýzou vody. Problém je
možné vyřešit využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů, zejména z větrných a solárních elektráren, která vykazuje značné výkyvy
vedoucí k nárazovému přebytku elektrické energie v síti. Tuto přebytečnou a neskladovatelnou elektrickou energii je tak možno uchovat
ve formě vodíku. Vodík pro biokonverzi CO2 může být potom zaváděn
buď přímo do anaerobního reaktoru, nebo do externího bioreaktoru.
CO2 může pocházet buď z bioplynu, jehož je nedílnou součástí, nebo
z externích zdrojů, průmyslových výrob.
Jedním ze zajímavých trendů je energetická soběstačnost čistíren
odpadních vod. Ing. R. Rosenbergová (VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA
a.s.) prezentovala ve své přednášce „Příklady zajímavých trendů
z benchmarkingu velkých ČOV s anaerobní stabilizací kalu“ energetickou bilanci, ze které vyplývá, že ze sledované skupiny čistíren
dosahuje energetická soběstačnost v průměru velmi slušných 58 %.
Energetické soběstačnosti lze dosáhnout úsporami elektrické energie
na straně jedné a zvyšováním produkce bioplynu a tím i výroby
elektrické energie na straně druhé. Za povšimnutí stojí, že všechny
německé ČOV v databázi jsou již nejen energeticky soběstačné, ale
vykazují dokonce poměrně vysoké přebytky elektrické energie. Je
zřejmé, že dlouhodobé zaměření Německa na pozitivní energetickou
bilanci již přináší výsledky.
Snížení obslužnosti, provozních problémů a současně i zvýšení
účinnosti procesů využívaných na biologických ČOV je podmíněno
i řadou účelně navržených mechanických operací. Na konkrétních
případech dokumentoval Ing. M. Esterka (VOGELSANG CZ s.r.o.)
princip a přínos některých řešení mechanických operací, využívaných
v jednotlivých technologických uzlech ČOV. Jedním z dokumentovaných případů je i jednotka elektro-kinetické dezintegrace kalu, která je
v provozu od konce roku 2015. Jako hlavní přednosti tohoto způsobu
předúpravy surového kalu lze uvést nízkou energetickou náročnost
této technologie a její bezobslužnost.
Inovované odvodňovací zařízení AS-Dehydrátor, vhodné pro odvodňování reálných kalů z nejrůznějších průmyslových odvětví, představili Ing. R. Ostřížek a kol. (ASIO, spol. s r.o.). Dehydrátor představuje
plnohodnotnou technologii pro odvodňování, která může výrazně
konkurovat tradičně používaným zařízením a metodám.
Provozní zkušenosti s pasterizační jednotkou s rekuperací tepla
instalovanou na ČOV Třebíč v rámci rekonstrukce kalového hospodářství přednesla Ing. L. Houdková (KUNST, spol. s r.o.). Pasterizační
jednotka s rekuperací tepla byla navržena tak, aby zajistila ohřátí kalu
tepelným šokem na požadovanou teplotu 70–75 °C a následné udržení
této teploty po dobu 60 minut. Vzhledem k důrazu kladenému na
maximální využití odpadního tepla, tvoří jednotku dvojice pastérů,
dvojice zásobních nádrží a rekuperační výměník tepla.
Ing. J. Foller (Adchem) pohovořil o 15letých zkušenostech s hygienizací čistírenských kalů autotermní termofilní stabilizací s využitím
čistého kyslíku s ohledem na novou legislativu. Současně sledoval
i přínos této metody pro eliminaci některých sorbovaných mikropolutantů. Jak prokázaly výsledky rozborů za celé období, jedná se
o spolehlivou technologii stabilizace a hygienizace kalů z komunálních ČOV využívající čistý kyslík, která není závislá na vnějším zdroji
tepelné energie. Dále poukazuje na to, jak problematická a nákladná
je analýza mikropolutantů v kalech, což znemožňuje seriózní vyhodnocení účinnosti jejich rozkladu.
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Dr. G. Neugebauer, BOKU Wien
během své přednášky o možnosti
integrace čistírny odpadních vod
do energetického systému sídel

Prof. Igor Bodík, STU Bratislava
přednesl přednášku o bioplynovém potenciálu biologických
kalů z MCHB ČOV Slovnaft
Bratislava

Další dvě přednášky se týkaly anaerobní stabilizace některých
netradičních materiálů. Prof. I. Bodík (STU Bratislava) prezentoval
výsledky jeho výzkumné skupiny týkající se laboratorních testů anaerobní fermentace biologických kalů z MCHB ČOV Slovnaft Bratislava.
Cílem testů bylo zjistit jejich případný bioplynový potenciál. Výsledky
prokázaly, že zkoumaný kal lze použít jako substrát do anaerobního
reaktoru, přičemž specifická produkce bioplynu činila v průměru
101 ml/g VLzž.
Další příspěvek ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě
přednesl Prof. M. Hutňan. Účelem anaerobních testů bylo ověření
možnosti anaerobní fermentace odpadní biomasy z výroby L-cystinu
a penicilinu. Testy prokázaly, že ve srovnání s cystinovou biomasou je
penicilinová biomasa méně problematický substrát. Problém však lze
očekávat při jejím samostatném zpracování a tím jsou vysoké koncentrace sulfanu v bioplynu a amoniaku v kalové vodě. Z dlouhodobých
testů vyplynulo, že při poměru penicilinové a cystinové biomasy
9 : 1 (VLzž) je možno tuto biomasu anaerobně kofermentovat s jinými
rozložitelnými substráty s nízkým obsahem dusíku a síry.

Závěr
Konference prokázala, že problematika biologických kalů je stále
aktuálnější a je potřeba jí věnovat pozornost jak u vlastníků, tak
i u provozovatelů ČOV. Je připravována nová legislativa, ze které
pramení potřeba nových trendů v oblasti nakládání s kaly, a to nejen
v ČR, ale v celé EU.
Hlavní legislativní požadavky jsou zaměřeny zejména na recyklaci fosforu a snížení nežádoucích látek obsažených v čistírenských
kalech, na účinnou a stabilní hygienizaci čistírenského kalu, pokud
má být používán v zemědělství, zahradnictví nebo k rekultivaci. Současně je kladen důraz na maximální využití energetického potenciálu
prostřednictvím různých technologických procesů a následné využití
produktů energetického zpracování.
Očekávané zpřísnění podmínek pro uplatnění čistírenských kalů
a současně umožnění využítí produktů termického nebo termochemického zpracování čistírenských kalů jako komponentů hnojiv nastartují tento významný posun ve finálním zpracování čistírenských
kalů. Rozhodující budou pochopitelně legislativní opatření v kombinaci s ekonomickými stimuly, jen tak bude možno nastartovat tyto
nové trhy v rámci oběhového hospodářství.
Příští ročník konference Kaly a odpady se bude konat na jaře 2020
na Slovensku.
prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.
Ing. Dana Pokorná, CSc.
CzWA – OS Kaly a odpady
VŠCHT Praha – Ústav technologie vody a prostředí
Danka.Pokorna@vscht.cz
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První konference
Mladá voda břehy mele
Mladí pro mladé. Toto moto provázelo projekt skupiny Young Water
Profesionals Czech Republic, který realizovala s podporou programu
SmartUp od Nadace O2. Hlavní myšlenkou projektu Mladá voda břehy
mele bylo spojovat mladé odborníky a studenty s předními odborníky
v oblasti vodního hospodářství a sdílet kontakty. S Mladou vodou jste
se mohli setkat v období od března do června 2018. Vrcholem projektu byla celodenní konference Mladá voda břehy mele 2018, která
se uskutečnila ve čtvrtek 14. 6. 2018 na akademické půdě Fakulty
chemické VUT v Brně.
Na konferenci se celkem sešlo 78 účastníků, z nichž byla více než
polovina studentů z univerzit celé České republiky a mladých odborníků, kteří začínají svoji kariéru. V rámci konference se účastníci
mohli setkat s tématy z mnoha oborů vodního hospodářství, od technologie úpravy vody a čistírenství přes využívání vody v energetickém
průmyslu až po hydrobiologii a mikrobiologii.
Mezi přednášejícími mohli účastníci slyšet přední odborníky, jako je
například prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., z VŠCHT Praha, prof. Ing. Ján
Derco, DrSc., z STU v Bratislavě, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM,
ze společnosti Veolia, Ing. Aleš Černín, Ph.D., ze společnosti ASIO,
spol. s r.o., a Ing. Vojtěch Vosecký ze společnosti INCIEN. Dále mohli
účastníci slyšet výsledky práce či výzkumu mladých odborníků působících v oboru a finalisty Soutěže pro vodu 2018.

Program konference zahájil prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., svojí
přednáškou o mezinárodních a tuzemských organizacích, jako jsou
IWA, EWA, YWP a CzWA, které působí v oblasti vodního hospodářství a o jejich významu. Dále se program dělil na dvě paralelní sekce,
a to v dopoledním bloku přednášek na sekci Čistírenství a Praktické
zkušenosti a v odpoledním bloku na sekci Udržitelnost a Hydepark
vody. Mezi přednáškovými bloky se mohli účastníci seznámit s vítěznými projekty Soutěže pro vodu 2018. Mezi finalisty přednášel i Ing.
arch. Dominik Tomáš Petr, který do světa vodařů vnesl pohled na věc
z úplně jiné perspektivy.
V samotném závěru konference se mohli účastníci konference
zapojit do panelové diskuse, v rámci které hovořili vybraní mluvčí
o dotazech, které mohli účastníci po celou dobu konference vznášet
prostřednictvím služby BestTalk. Panelová diskuse vyvrcholila velmi
významným tématem, a to důležitostí komunikace a sdílení informací mezi odbornou a neodbornou veřejností. Dále byla diskutována
i problematika komunikace mezi odborníky a pracovníky ministerstva
životního prostředí a zemědělství.
Prostřednictvím služby BestTalk mohli účastníci hodnotit přednášky i vystavené postery dle toho, jak je zaujaly. A tak mohli pořadatelé
při ukončení konference ocenit nejlepší přednášku a nejlepší poster.
Za nejlepší přednášku byl oceněn Ing. Ronald Zakhar s tématem
„Využitie chemického zrážania a adsorpcie pri odstranovaní arzénu
z pitnej vody“. Ocenění za nejlepší poster získal Ing. Michal Zálešák s tématem „Chlorované etheny v podzemních vodách: faktory
ovlivňující transport těchto kontaminantů v podzemí a současné
trendy pro jejich biologické odstranění“. Oba ocenění získali poukaz
na uhrazení vložného na konferenci dle vlastního výběru v hodnotě
5 000,- Kč. Ceny poskytly společnosti ASIO, spol. s r.o., a ENVI-PUR, s.r.o.
V rámci konference se mohli účastníci občerstvit na bohatých coffee
breacích, o které se svými dary postaraly společnosti Nestlé Česko
s.r.o., ENVI-PUR s.r.o., AMCON Europe s.r.o. a Nadace Partnerství.
Občerstvení bylo natolik bohaté, že ho ani účastníci nestačili spotřebovat. Nespotřebované občerstvení darovali organizátoři Diecézní
charitě Brno, a tak se snad následující den měli potřební stejně dobře
jako my na konferenci.
Velký dík patří všem aktivním i pasivním účastníkům a partnerům,
kteří projekt po celou dobu podporovali.
Šárka Doležalová
sHribova@seznam.cz

Minule se Arnošt poprvé setkal s Frantou, který den co den pečuje o jeho čistírnu. Jak to s Frantou dopadlo?
Franta si svůj zážitek uchová v paměti na celý zbytek života. Na něco takového jen tak nezapomenete! Pokud bude mít jenom průjem, dopadne to ještě dobře. Loknout si aktivační směsi rozhodně nemá na člověka blahodárné účinky. Franta má vůbec štěstí, že vyvázl. Z tohoto
se jen tak někdo nedostane.

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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Odemčené články, diskuze,
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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
15.–18. 10. Analýza anorganických látek 2018. Kurz.
Lednice, jižní Morava. Info: www.2theta.cz/
17.–19. 10. Odpadové vody 2018. 10. bienální konference.
Hotel Patria, Štrbské Pleso. Info: www.acesr.sk
18.–19. 10. Magdeburský seminář o ochraně vod 2018. 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
23. 10. Počítáme s vodou. Konference. Velký sál Novoměstské
radnice v Praze, Karlovo nám. 1/23. Info: www.nase-voda.cz/
udalosti
24. 10. Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV. Seminář.
ČVTVHS, Novotného lávka, Praha. Info: www.sovak.cz
25. 10. Konference o hospodaření s vodou na území ČR.
Konference. Univerzitní centrum Krystal, Praha.
Info: www.nase-voda.cz
26. 10. Dělení vod a jeho využití v praxi + lapáky tuků ... aneb
ASIO a TZB. On-line seminář. Info: www.asio.cz

Objednávky předplatného a inzerce přijímá redakce.

1. 11. Adaptace na změnu klimatu v souvislostech… skutečné
hrozby a možnosti řešení. Seminář. Brno, Kongresové centrum
BVV. Info: www.asio.cz

Expedici a reklamace zajišťuje DUPRESS, Podolská 110,
147 00 Praha 4, tel.: 241 433 396.

1. 11. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod.
Seminář. Hotel Prometheus, Brno. Info: www.ekomonitor.cz

Distribuce a reklamace na Slovensku:
Mediaprint–Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3,
tel.: +421 244 458 821, +421 244 458 816, +421 244 442 773,
fax: +421 244 458 819, e-mail: predplatne@abompkapa.sk
Sazba: Martin Tománek – grafické a tiskové služby,
tel.: 603 531 688, e-mail: martin@tomanek.cz.

5.–7. 11. Říční krajina. Konference. Praha, konferenční
prostory  CAMP v areálu IPR. Info: www.koaliceproreky.cz
5.–7. 11. Příprava a užití referenčních matariálů
a mezilaboratorního porovnání zkoušek. VII. konference.
Lednice, jižní Morava. Info: www.2theta.cz/

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

6. 11. Adaptace na změnu klimatu v souvislostech… skutečné
hrozby a možnosti řešení. Seminář. Praha, Konferenční centrum
VŠCHT, Kolej Sázava. Info: www.asio.cz
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6.–7. 11. Provoz vodovodů a kanalizací 2018. Konference.
Orea Hotel Voroněž v Brně. Info: www.sovak.cz

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.

6.–9. 11. 19. Slovenská hydrogeologická konference. Kúpele
Nimnica. Info: www.sah-podzemnavoda.sk

Časopis je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v České republice. Časopis je sledován
v Chemical abstract.

12.–14. 11. 50. Medzinárodná konferencia vodohospodárov
v priemysle. Hotel Sitno, Vyhne. Info: www.evh.sk
13. 11. Nové trendy v čistírenství a vodárenství. Konference.
Soběslav. Info: www.envi-pur.cz.

Novela stavebního zákona z pohledu
řadového úředníka vodoprávního úřadu
Jak určitě všichni vědí, od 1. 1. 2018 je v platnosti novela zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). Zaregistrovali jsme také velkou mediální kampaň, která ve
všech médiích hlásala, jak dojde ke zjednodušení celého povolovacího
procesu většiny staveb, bude se vydávat pouze jedno rozhodnutí atd.
Jako řadový pracovník vodoprávního úřadu na úrovni ORP bych
k tomu chtěla sdělit několik poznatků z praxe, o nichž média mlčí
nebo je snad ani nezaznamenala. Je zřejmé, že novela přinesla jisté
zjednodušení u povolení např. samostatné studny, kdy lze nyní sloučit
územní a stavební řízení do jednoho společného řízení.
Podívejme se však třeba, co tato novela přinesla do povolovacího
procesu např. veřejné kanalizace na území celé obce v rozsahu
několika desítek kilometrů. Evidentně se jedná o rozsáhlou stavbu
s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004
správní řád. Před novelou stavebního zákona by vodoprávní úřad
doručoval písemnosti účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky,

tj. vyvěšením písemnosti na úřední desku. Co nám však přinesla novela za „zjednodušení“. Dle § 112 stavebního zákona se účastníkům
řízení uvedeným v § 109 písm. a) až d) stavebního zákona doručují
všechny písemnosti jednotlivě, tedy i všem majitelům pozemků,
které jsou dotčeny stavbou. V případě obecní veřejné kanalizace to
může být klidně i 500 vlastníků pozemků. A v tomto případě bude
vodoprávní úřad doručovat všem těmto 500 účastníkům řízení
všechny písemnosti (oznámení o zahájení řízení, seznámení s podklady rozhodnutí a samotné rozhodnutí) doporučeně do vlastních
rukou. Jen náklady na poštovné půjdou přes 50 tis. Kč, nepočítaje
náklady na kopírování, obálky a hlavně čas úředníka, který místo
aby vyřizoval došlé žádosti, bude týden jen kopírovat a vypravovat
poštu. O co jednodušší a efektivnější byla dřívější právní úprava,
která umožňovala v řízení s velkým počtem účastníků doručovat
písemnosti formou veřejné vyhlášky.
Je zřejmé, že zákonodárci při návrhu novely zákona vůbec nedomysleli dopady této novely do praxe se všemi komplikacemi, které
přinesou správním orgánům. Výsledkem potom je ještě větší nepřehlednost a nejednotnost v rámci povolovacích procesů u správních
orgánů napříč republikou.
Ing. Věra Šulová
referent odboru životního prostředí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Zachytávání plovoucího znečištění
na přelivech odlehčovacích
komor a dešťových nádrží
PFT, s.r.o.
www.pft-uft.cz
Sklopné česle FluidScreen

Robustní konstrukce s velkými česlicovými poli
s rovnými nerezovými česlicemi. Zachytávání
hrubého znečištění na přelivech odl. komor
a dešťových nádrží. Automatické otevírání česlí při
zanášení. Dodatečně upravitelný rozestup česlic
(standardně 25 mm). Variabilní uchycení do stropu
nebo do boků objektu. Jednoduché manuální
čištění. Vhodné pro rekonstrukce objektů.

Automaticky stírané česle GiWA®

Strojně stírané česle s vodou poháněným stíracím mechanismem. Modulová
konstrukce ( nerez ocel a PVC ) pro dlouhé přelivy odl. komor. Vertikálně osazené
česlice jsou čištěny ze shora dolů stíracím hřebenem. Standardní rozestup česlic 7
mm. Shrabky jsou stírány z česlí dolů pod přeliv do přítokové kanalizace. Minimální
údržba, lopatkové vodní kolo a pohyblivé díly jsou přístupné z odlehčovací stoky.
Montáž může být provedena při rekonstrukci objektu šachtovým vstupem.

Přeliv s nornou stěnou FluidDrop

Nerezový přeliv a norná stěna jsou vhodné
k dodatečnému osazení na přelivy odl.
komor, do objektů s omezeným
prostorem mezi přítokem a přelivem.
Plovoucí nečistoty zůstávají před nornou
stěnou, která nezasahuje do přítokového
potrubí. Hladký nerezový přeliv se nezanáší.
Upevnění konstrukce do přelivu a stropu
objektu. Nenáročné na obsluhu.

Zašleme referenční projekty na vyžádání.
PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz
tel: 233 311 389, pft@pft-uft.cz

Pioneering for You

Čerpací stanice se separací pevných látek

Wilo-EMUport CORE
Charakteristické rysy a hlavní výhody nového systému
Korozi odolné materiály (PE & PP) zaručují dlouhou životnost
Snadná kontrola prostoru nátoku, průhledné víko
Snadná manipulace s čerpadly
Vyšší účinnost čerpadel díky motorům ve větší třídě IE 3, IP 68
Certifikace dle EN/DIN EN 12050-1 (LGA - approved)
Krátká dodací lhůta & konkurenceschopné ceny
Výroba kompletně v SRN
Dodávka včetně PEHD šachty (kompakt) nebo bez šachty (do betonové šachty)
Monolitická sběrná nádrž se zpětným proplachem z výtlaku, ručně ovládaný uzávěr
a transparentní kryt prostoru nátoku
Retrofit stávajících problematických čerpacích stanic s mokrou instalací

Wilo CS, s.r.o.
Obchodní 125, dálnice D1 - Exit 6
251 01 Čestlice, Česká republika
T +420 234 098 711
e-mail: info@wilo.cz

www.wilo.cz

