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To mi rozum nebere!
Za poslední měsíc se severní Morava dvakrát vodařsky „zviditelnila“. Nejdříve kyanid zahubil nejen ryby (jak se povětšinou
psalo) v Bečvě, ale celou řeku. Zdůrazňuji celou řeku… Dosud jsem
dohadování, zda lidé umírají na koronovirus nebo s koronovirem,
považoval za scholastickou disputaci o tom, kolik andělů se vejde
na špičku jehly. Ale ono je opravdu důležité, zda zemřely ryby nebo
řeka.
Jde o to, že ryby ocenit není tak složité, ale jak vážit poškození
celé řeky? Bečva byla úžasně čistá, zdravá řeka. Tedy umřela ne
s kyanidem, ale na kyanid. To je důležité při vážení viny a trestu.
Ale bude někdo právně a ekonomicky zodpovědný? Překvapilo mě,
když jsem se dověděl, že prý „Viníky ekologické katastrofy na Bečvě
nelze náležitě potrestat. Chybí předpis“ – viz článek na novinky.cz.
Na to v článku upozornil vsetínský zastupitel Michal Berg: „K otázce
trestu se váže zásadní problém: náš právní řád takový čin v podstatě adekvátně potrestat neumí. Zákon o životním prostředí sice
uvádí, že je možné nahradit ekologickou újmu v penězích, ale tady
přichází háček. K takové náhradě neexistuje ani po téměř třiceti
letech prováděcí předpis, který by definoval, jak tu ekologickou
újmu spočítat.“ Pro další postup je prý navíc důležité prokázání
„hrubého porušení čehosi“, nikoliv jen „porušení čehosi“. Je-li tomu
tak, pak mi to rozum nebere! Zajímalo by mě, proč tomu tak je? Je
v tom bohorovný nezájem, nebo „podnikatelský“ zájem? Havárie se
stát může, souhlasím, ale podnikání musí být (z)odpovědné. Co na
to kompetentní subjekty?
Řeky mají úžasnou schopnost sebeobnovy. Obzvlášť, když ji pomohou lidé, kteří ji pomáhali dosud. Zmiňme Povodí Moravy, VaK
Zlín, Unii pro řeku Moravu a další. Věřím, že Bečva bude brzy zase
co nejpřirozenější vodní tok pro lidi, pro krajinu.
Jak to bude v druhém případě, kdy se severní Morava „zviditelněna“? Vláda oznámila, že na splavnění první části DOL z Ostravy do
polského Koźle vyčlenila 15 miliard korun. Ministr Havlíček sdělil,
že „od splavnění Odry si slibujeme konkurenceschopnou a k přírodě
šetrnou dopravu“. Pořád mi ale hlavu nebere, co tím kanálem chtějí
dopravovat? Obzvlášť když se Evropa chystá na odklon od využívání uhlí, obzvlášť pokud naši politici nefabulují, a opravdu chtějí
Česko přeměnit z montovny na producenta zboží s vyšší přidanou
hodnotou (tedy s menšími rozměry a objemy, než jsou sypké materiály, auta, roury…).
DOL byl sen za Karla IV. výzva za Lanny, Bati. Nyní je to podle mě
dávno překonaný koncept. Rád otisknu názory těch, kteří se mnou
nesouhlasí, rád otisknu i názory těch, kteří o tom vědí více než já.
Jen prosím, je mi nepříjemné, když někdo tvrdí: „Vždycky se najdou
nějací ekoteroristi, kteří takové velké stavby zablokují“. Není to pravda! Tlak, neodbytnost těchto nevětšinově uvažujících aktivistů byly
příčinou toho, že nakonec politici, podnikatelé přistoupili k tomu,
že je třeba zajistit, aby lidé mohli dobře, zdravě, čistě žít. Potom
k tomuto přístupu se přičlenila i příroda jako taková.
Mrzí mě, že jsem opakovaně nabízel Vodní hospodářství jako
prostor pro to, aby zde byli prezentovány názory na stavbu. Nebyl
zájem, nebo spíše pro formu se řeklo: jo to využijeme, ale pak to šlo
do ztracena… Tak se ptám: Máte zájem o tom seznámit s konceptem
odbornou veřejnost? Takto si opravdu myslím, že příznivci DOL zase
v tichu chtějí používat salámovou metodu!
Říkávám, že fanaticky nesnáším fanatismus a nemám rád šílené
zelené ani šílené betonáře, ale pokud někdo nasupeně o odpůrcích
bude mluvit jako o „ekoteroristech“, pak obdobně jako Kennedy
v Berlíně nebo Vystrčil na Tchaj-wanu říkám: Ich bin ein Ökoterrorist…

• průmyslové
úpravny vod
• komunální úpravny vod
• reverzní osmózy
• ultrafiltrace
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Malé čistírny odpadních
vod v Rakousku – vývoj,
stav a management
Günter Langergraber, Alexander Pressl, Florian Kretschmer

Abstrakt

Článek shrnuje informace o malých a domovních čistírnách odpadních vod v Rakousku. Zabývá se vývojem, současným stavem
a managementem čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění.
Článek vychází ze dvou publikací a shrnuje je z hlediska obsahu.
Poskytuje aktualizovanou a rozšířenou reprodukci o výskytu jednotlivých typů DČOV v Rakousku od Langergrabera [8] a přidány
jsou kapitoly o povolování DČOV a školení od Langergrabera [9].
Klíčová slova
Rakousko – domovní čistírny – technologie – školení a provozování
DČOV

Úvod
V Rakousku je 95 % odpadních vody čištěno na přibližně 1 840 čistírnách odpadních vod s velikostí nad 50 EO. Vedle toho existuje asi
27 500 domovních čistíren odpadních vod (DČOV) s velikostí menší
nebo rovnou 50 EO (DČOV). Nejčastěji používanými technologiemi
čištění jsou aktivační čistírny (7 020 čistíren), vegetační čistírny
odpadních vod (5 560 čistíren) a čistírny typu SBR (5 240 čistíren).
Kromě toho existuje přibližně 6 000 zařízení vybavených pouze
mechanickým čištěním, které již neodpovídají současnému stavu
techniky (většinou tříkomorové septiky, které byly schváleny před
rokem 1990). Přibližně 45 % DČOV je o velikosti 5 až 10 EO. Zveřejnění norem pro dimenzování čistíren vedlo k výraznému nárůstu
vegetačních čistíren odpadních vod, ale i aktivačních DČOV, a to
zejména proto, že plánování a výstavba odpovídajících systémů podle
příslušných norem pomohly zjednodušit schvalování podle vodního
zákona. V některých spolkových zemích je předpokladem pro získání
povolení k nakládání s vodami uzavření smlouvy o údržbě specializovanou společností a/nebo úspěšné dokončení vzdělávacího kurzu
pro provozovatele malých čistíren odpadních vod. Tyto vzdělávací
kurzy pořádá Rakouská asociace vodního a odpadového hospodářství
(ÖWAV). Během dvou dnů jsou účastníci seznámeni se základními
znalostmi o čištění odpadních vod, což by jim mělo pomoci porozumět funkci DČOV a zajistit tak stabilnější provoz a lepší údržbu. Od
zahájení tohoto vzdělávání v roce 2000 se uskutečnilo více než 200
kurzů s přibližně 5500 absolventy.

místo (adresa zařízení, obec a okres),
velikost v EO nebo údaj o množství čištěné vody,
datum povolení (rok),
stav (v provozu, mimo provoz),
typ čištění (mechanické, biologické nebo chemické).
Pro zařazení podle typů byla použita následující kategorizace
ÖNORM B 2502-1 (2012) a ÖNORM B 2505 (2009):
• mechanické čištění (tříkomorový septik),
• aktivace v průtočném režimu,
• sekvenční dávkový reaktor (SBR),
• aktivační zařízení s membránovou filtrací (MBR),
• skrápěné biofiltry (BF),
• reaktory s plovoucím ložem (FL),
• biodiskové a biorotorové systémy (BD),
• půdní filtry (ZF) a
• vegetační ČOV (VČOV).
Kromě toho byly jako zvláštní kategorie, zejména pro extrémní lokality, vzaty systémy, jako jsou pytlové filtrační systémy a kompostovací
toalety, viz [2] (dále jako U+A).
Dostupná kvalita dat se lišila u jednotlivých spolkových zemí.
Dostupnost údajů byla lepší ve spolkových zemích s menším počtem ČOV. Například v Dolním Rakousku existoval seznam všech
existujících DČOV, ale bez popisu způsobu čištění. Proto bylo nutné
vyhodnotit každé jednotlivé vodohospodářské povolení ve Vodní
knize Dolního Rakouska. V mnoha povoleních však ani tam typy
technologií nebyly zmíněny (přibližně u 40 % čistíren ≤ 500 EO, tj.
přibližně u 2 000 z 5 500 čistíren) [8]. Proto bylo kromě povolení
nutné prohlédnout i předloženou dokumentaci u příslušných okresních úřadů. Okresní úřady byly navštíveny v 10 okresech v Dolním
Rakousku. Tyto důležité informace tak mohly být shromážděny pro
přibližně 1 800 DČOV s dříve neznámým typem konstrukce [10]. Aby
bylo možné zařadit všechny čistírny podle typů, byly nutné i další
osobní návštěvy okresních úřadů.
•
•
•
•
•

Výsledky a diskuse
Počet malých čistíren odpadních vod
Tab. 1 shrnuje počet čistíren odpadních vod < 500 EO. U přibližně
2 500 čistíren neexistovaly žádné informace o velikosti. Zatímco
u ČOV větších než 50 EO byla známá velikost (ÖWAV 2015) [14],
ČOV do 50 EO byly vedeny bez udání velikosti, jen jako < 50 EO.
Výsledkem průzkumu je, že je v Rakousku v provozu přibližně 27 450
DČOV. Většina z nich je ve Štýrsku (více než 10 600), následují Korutany s téměř 7 000 a Dolní Rakousko má 4 500 DČOV.

Technologie čištění (typy konstrukce)

Technologie používané u DČOV jsou shrnuty v tab. 2. Nejrozšířenějšími technologiemi jsou aktivační průtočné čistírny v nepřetržitém provozu (aerace) s více než 7 020 zařízeními (přibližně 26 %),
vegetační ČOV s 5 560 zařízeními (přibližně 20 %) a aktivační SBR
s 5 240 zařízeními (přibližně 19 %). Většina aktivačních čistíren je
Metody použité pro získání informací
v Korutanech (43 % z celkového počtu 7 020 zařízení), většina vegetačních ČOV je pak ve Štýrsku (téměř 59 % z celkového počtu 5 560
Souhrnná data uvedená v tomto článku byla sbírána především z elekzařízení) a většina SBR v Dolním Rakousku (téměř 48 % z celkového
tronické evidence jednotlivých spolkových zemí, nebo byla získána
počtu 5 240 zařízení). Existuje také velké množství systémů s pouze
přímo z odpovědných úřadů spolkových zemí. Data byla shromážděna
mechanickým čištěním, zejména v Korutanech a Štýrsku. U přibližně
v rámci diplomových prací [4, 5, 6] a o čistírnách byly shromážděny
800 DČOV (přibližně 3 %) není typ čištění dosud znám.
následující údaje:
Tab. 3 a obr. 1 ukazují počty čistíren v jednotlivých velikostních kategoriích. Většina
DČOV má velikost 5 až 10 EO. Velikost u 2 570
Tab. 1. Počet čistíren odpadních vod ≤ 500 EO
DČOV je v současné době stále neznámá, téSpolková země
≤500 EO
51–500 E0
≤50 EO
Velikost
DČOV celkem
měř 2 000 systémů má pouze mechanické čišneznámá
tění, tj. jsou to staré existující systémy, které
Burgenland
23
3
20
0
20
již neodpovídají současnému stavu techniky.
Kärnten
7 279
318
6 343
618
6 961
Celkem 1 230 čistíren odpadních vod s veliNiederösterreich
4 982
465
4 512
3
4 515
kostí od 51 do 1999 EO čistí odpadní vody od
465 000 lidí [3]. Pro srovnání – 27 450 DČOV
Oberösterreich
2524
126
2398
0
2 398
má celkovou kapacitu 260 500 EO (tab. 4).
Salzburg
1 732
75
1616
39
1 655
Odpadní voda od cca 72 900 lidí je na čistírSteiermark
10 718
53
9178
1487
10 665
nách
čištěna konvenčními aeračními procesy
Tirol
1294
197
673
423
1096
v nepřetržitém provozu, odpadní voda od cca
Vorarlberg
156
27
129
0
129
57 600 lidí pak v čistírnách SBR a přibližně
Wien
25
12
13
0
13
od 50 600 lidí ve vegetačních ČOV.
Celkem
28 733
1276
24 882
2 570
27452
Tab. 5 a obr. 2 ukazují vývoj různých tech100,0 %
4,4 %
86,6 %
8,9 %
95,5 %
nologií DČOV v pětiletých krocích od roku
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Tab. 2. Čisticí technologie v KKA (podle Langergrabera [9])
Spolková
země
Burgenland
Kärnten
NÖ
OÖ
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Celkem

Celkem
20
6 961
4515
2 398
1 655
10 665
1 096
129
13
27 452
100 %

Mechan.
čištění
0
2 248
256
381
304
2 385
660
14
1
6 249
22,7 %

Aktivace

SBR

MBR

Biofiltry

Biodisky

4
3 051
452
646
234
2 532
92
7
6
7 024
25,6 %

1
566
2 513
702
274
1 044
107
28
3
5 238
19,1 %

0
0
8
26
16
2
0
0
0
52
0,2 %

1
7
33
100
82
374
39
2
1
639
2,3 %

0
10
0
37
33
44
4
3
0
131
0,5 %

Pevné
biofiltry
0
55
24
0
53
334
4
4
1
475
1,7 %

Zemní
filtry
0
308
81
27
368
378
80
66
0
1308
4,8 %

Vegetační
ČOV
14
556
893
475
279
3 276
61
4
1
5 559
20,0 %

U+ A
0
160
255
4
12
296
49
1
0
803
2,9 %

Poznámka: Kategorie „Unbekannt + andere“ (U+A) zahrnuje pytlová filtrační zařízení a kompostovací toalety

1992. Až do novelizace zákona o vodách
v roce 1990 bylo mechanické čištění odpadních vod stále nejmodernější. Většina
tříkomorových septiků, které byly dosud
v provozu, byla proto postavena před rokem
1990. V prvních letech po zavedení nitrifikační povinnosti v nařízení vlády [1] ČOV
používaly převážně aktivace v nepřetržitém
provozu. S prvními normami (ÖNORM) pro
čistírny odpadních vod v roce 1997 došlo
také k významnému nárůstu čistíren odpadních vod. Systémy aktivace s SBR byly
v posledních letech nejčastěji používanou
technologií čištění.

Tab. 3. Velikost (v EO) pro různé technologie čistíren
Technologie
Vegetační ČOV (PKA)
Aktivace (Belebung)
Aktivace s SBR
Zemní filtry (Bodenkörper)
Biofiltry zkrápěné (Tropfkörper)
Biofiltry ponořené (Festbett)
Mechanické předčištění (Mech. Reinigung)
U+Aa) (Unbekannt und andere)
Celkem

Celkem
5 559
7 024
5 238
1 308
639
475
6 249
960
27 452

<5
1 493
1 430
1 241
330
172
90
1 302
157
6 215

5–10
2 927
3 639
2 622
541
305
289
1 766
235
12 324

11–20
727
1269
806
292
77
65
748
122
4 106

21–50
325
587
536
106
70
22
515
105
2 266

Neví se
87
99
33
39
15
9
1918
341
2 567

Vegetační
ČOV
111
4 858
8 653
5952
4 435
25 686
822
56
30
50 603
19,4 %

U + Aa)

Poznámka a): včetně 52 MBR a 131 biodiskových čistíren

Tab. 4. Obyvatelé napojení na domovní čistírny odpadních vod (podle Langergrabera [9])
Spolková
země
Burgenland
Kärnten
NÖ
OÖ
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Celkem

Celkem
198
62 459
50 655
29 412
20 924
85 726
9 508
1 331
280
260 493
100 %

Mechanické
předčištění
0
18 456
2 470
2 718
3 101
15 991
3 785
135
22
46 678
17,9 %

Aktivace

SBR

MBR

Biofiltry

Biodisky

27
29 621
6 276
9 111
3 008
23 406
1 156
76
180
72 861
28,0 %

50
4 779
27 860
9 448
3 316
10 463
1 388
295
16
57 615
22,1 %

0
0
46
244
179
10
0
0
0
479
0,2 %

10
110
357
1108
1 408
3 233
607
10
5
6848
2,6 %

0
78
0
520
480
367
76
28
0
1549
0,6 %

Ponořené
biofiltry
0
474
238
0
483
3 031
78
34
12
4349
1,7 %

Zemní
filtry
0
2 851
1 021
184
4397
3 353
768
687
0
13 260
5,1 %

0
1310
3 780
891
776
563
905
38
15
8 278
3,2 %

Poznámka: Kategorie „Unbekannt + andere“ (U+A) zahrnuje pytlová filtrační zařízení a kompostovací toalety

Obr. 1. Velikost čistíren v EO (EW) a technologie ve vztahu k počtu
DČOV (podle Langergrabera [9])

2

Obr. 2. Období výstavby různých technologií DČOV (podle Langergrabera [9])
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Tab. 5. Počet DČOV ve vztahu k období instalace a technologiím čištění
Technologie

Do roku 1992

1992–1996

1997–2001

2002–2006

2007–2011

2012–2016

76
323
48
151
26
4
5 774
421
6 823

186
522
82
159
73
5
166
44
1 237

794
2 582
531
375
115
57
82
75
4 611

1 235
1 569
1 008
231
72
137
76
98
4 426

2 310
1 571
2 249
260
263
246
71
148
7 118

922
406
1292
126
86
22
44
157
3 055

Vegetační ČOV (PAK)
Aktivace (Belebung)
Aktivace s SBR
Zemní filtry (Bodenkörper)
Biofiltry zkrápěné (Tropfkörper)
Biofiltry ponořené (Festbett)
Mechanické předčištění (Mech. Reinigung)
U+Aa(Andereundunbekant)
Celkem

Nejsou
informace
36
51
28
6
4
0
36
17
182

Poznámka a): včetně 52 MBR a 131 biodiskových čistíren

Tab. 6. Přehled vývoje počtu domovních čistíren v jednotlivých spolkových zemích
Spolková
země
Burgenland
Kärnten
NÖ
OÖ
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Celkem

před 1992

do 1996

do 2001

do 2006

do 2011

Do 2016

0
2 514
433
441
320
2 614
483
4
7
6 816

0
2 909
509
563
374
2 994
564
5
9
7 927

9
5 733
850
748
698
3 823
673
7
10
12 551

13
6 605
1 673
1 143
1 102
5 654
802
21
11
17 024

17
6 781
3 314
1 877
1 393
9 691
1 007
80
11
24 171

20
6 848
4 476
2 343
1 641
10 493
1 087
128
13
27 049

1992–1996 1997–2001 2002–2006 2007–2011 2012–2016
0
395
76
122
54
380
81
1
2
1 111

9
2 824
341
185
324
829
109
2
1
4 624

4
872
823
395
404
1 831
129
14
1
4 473

4
176
1 641
734
291
4 037
205
59
0
7 147

3
67
1 162
466
248
802
80
48
2
2 878

Tab. 7. Přehled počtu instalací aktivačních čistíren v jednotlivých spolkových zemích
Spolková
země
Burgenland
Kärnten
NÖ
OÖ
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Celkem

před 1992

do 1996

do 2001

do 2006

do 2011

do 2016

0
197
23
11
3
59
15
1
5
314

0
481
34
36
11
161
24
1
6
754

1
2 531
95
142
88
449
34
1
6
3 347

2
2 906
324
407
171
1 081
53
3
6
4 953

3
2 952
399
573
204
2 278
77
5
6
6 497

4
2 964
440
638
232
2 498
92
8
6
6 882

1992–1996 1997–2001 2002–2006 2007–2011 2012–2016
0
284
11
25
8
102
9
0
1
4 40

1
2050
61
106
77
288
10
0
0
2 593

1
375
229
265
83
632
19
2
0
1 606

1
46
75
166
33
1197
24
2
0
1 544

1
12
41
65
28
220
15
3
0
385

Tab. 8. Přehled počtu instalací vegetačních čistíren v jednotlivých spolkových zemích
Spolková
země
Burgenland
Kärnten
NÖ
OÖ
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Celkem

před 1992

do 1996

do 2001

do 2006

do 2011

do 2016

0
5
4
15
3
48
0
0
1
76

0
12
17
27
7
190
6
0
1
260

7
330
101
57
57
494
13
0
1
1060

9
496
249
104
161
1 250
29
0
1
2299

12
534
588
272
228
2 943
52
2
1
4632

14
554
888
471
279
3 240
61
4
1
5512

Vývoj počtu malých čistíren odpadních vod ve spolkových
zemích
Tab. 6, 7, 8 a 9 ukazují vývoj počtu použitých DČOV na spolkovou
zemi v různých obdobích pozorování (např. akumulovaných do
určitého roku nebo v pětiletých přírůstcích od roku 1992). Tab. 6
ukazuje výsledky pro celkový počet čistíren odpadních vod, tab. 7
pro aktivační čistírny, tab. 8 pro vegetační čistírny odpadních vod
a tab. 9 pro čistírny s SBR technologií.
Obrázky 3 až 6 ukazují vývoj počtu DČOV ve čtyřech spolkových
zemích s největším počtem DČOV. V Horním Rakousku (obr. 3) byly
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1992–1996 1997–2001 2002–2006 2007–2011 2012–2016
0
7
13
12
4
142
6
0
0
184

7
318
84
30
50
304
7
0
0
800

2
166
148
47
104
756
16
0
0
1239

3
38
339
168
67
1 693
23
2
0
2333

2
20
300
199
51
297
9
2
0
880

skrápěné biofiltry nejběžnější technologií na začátku 90. let. Mezi lety
1997 a 2006 byly nejčastější aktivační ČOV a v posledních 10 letech
systémy SBR. Počet vegetačních čistíren neustále roste.
Naproti tomu ve Štýrsku (obr. 4) byly vegetační čistírny odpadních
vod vždy nejčastěji používanou technologií. Vrchol instalace v letech
2007 až 2011 je ovlivněn státním financováním, které bylo ukončeno
na konci roku 2008 [4].
V Dolním Rakousku (obr. 5) jsou SBR systémy nejčastější technologií, počet vegetačních ČOV neustále roste.
V Korutanech (obr. 6) byla většina vegetačních čistíren postavena

3

Tab. 9. Přehled počtu instalací čistíren s SBR v jednotlivých spolkových zemích
Spolková
země
Burgenland
Kärnten
NÖ
OÖ
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
Celkem

před 1992

do 1996

do 2001

do 2006

do 2011

do 2016

0
3
6
11
0
27
0
0
0
47

0
4
40
23
0
60
1
0
1
129

0
276
187
41
14
134
7
2
1
662

1
509
577
102
121
344
29
4
1
1 688

1
545
1 731
474
203
935
78
11
1
3 979

1
565
2 500
668
273
1 017
108
28
3
5163

1992–1996 1997–2001 2002–2006 2007–2011 2012–2016
0
1
34
12
0
33
1
0
1
82

0
272
147
18
14
74
6
2
0
533

1
233
390
61
107
210
22
2
0
1 026

0
36
1154
372
82
591
49
7
0
2 291

0
20
769
194
70
82
30
17
2
1 184

Obr. 3. Vývoj technologií DČOV v Horním Rakousku

Obr. 4. Vývoj technologií DČOV ve Štýrsku

Obr. 5. Vývoj technologií DČOV v Dolním Rakousku

Obr. 6. Vývoj technologií DČOV v Korutanech

koncem 90. let 20. století, přičemž nejmodernější technologií byly
aktivační systémy s kontinuálním tokem.

Obr. 9 ukazuje vývoj počtu vegetačních čistíren v průběhu času,
obr. 10 vývoj SBR zařízení. Počet vegetačních čistíren odpadních vod
od první verze ÖNORM B 2505 v roce 1997 stabilně rostl, zatímco
počet čistíren SBR se významně zvýšil až v posledních 10 letech.

Zeměpisné rozdělení
Obr. 7 ukazuje časový vývoj počtu DČOV na okres. Je uveden počet
DČOV v roce 1991 (jako referenční stav před povinnou nitrifikací)
a poté každých 5 let. Od doby, kdy existovaly standardy pro DČOV,
tj. ÖNORM B 2505 od roku 1997 a ÖNORM B 2502-1 od roku 2001,
došlo k prudkému nárůstu počtu zařízení.
Obr. 8 ukazuje vývoj počtu aktivačních systémů v nepřetržitém
provozu v průběhu času. Většina systémů byla postavena na konci
90. let a začátkem roku 2000. Tyto systémy se od roku 2010 v DČOV
již nepoužívají tak často.
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Management malých čistíren odpadních vod
Vodohospodářské povolení k provozu každé DČOV je vydáváno odpovědným úřadem (okresní správa) a je individuálním rozhodnutím.
Samostatné označení CE podle ÖNORM EN 12556-3 (2005) [13] nestačí k povolení, protože při kontrole účinnosti čištění je v současné
době monitorováno pouze odstraňování sloučenin uhlíku. Nitrifikace není pro většinu evropských zemí povinná. Navíc ÖNORM EN
12556-3 (2005) [13] vyžaduje, aby byla účinnost čištění kontrolována
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pouze v procentech a nebyly stanoveny žádné
koncentrace znečištění ve vypouštěné vodě.
Rakouské předpisy pro navrhování DČOV,
tj. ÖNORM B 2502-1 (2012) [11] pro technické
čistírny odpadních vod a ÖNORM B 2505
(2009) [12] pro vegetační čistírny odpadních
vod, zohledňují rakouské právní požadavky
týkající se nitrifikace. Pokud jsou DČOV
dimenzovány podle těchto předpisů, je udělování povolení k nakládání s vodami obvykle
zjednodušeno. V současné době se povolení
k nakládání s vodami vydávají na omezenou
dobu, např. v Horním Rakousku na dobu 15
let a v Dolním Rakousku na dobu až 40 let. Po
uplynutí této lhůty je třeba požádat o včasné
prodloužení platnosti povolení k nakládání
s vodami. To se obvykle uděluje, pokud DČOV
odpovídá požadovanému stavu techniky.
V některých spolkových zemích je pro vydání vodohospodářského povolení vyžadováno uzavření smlouvy o údržbě se specializovanou společností, a/nebo úspěšné dokončení
vzdělávacího kurzu pro provozovatele malých
čistíren odpadních vod.
Vyhláška k vodnímu zákonu obsahuje také
předpisy pro vnitřní (vlastní) a vnější (externí)
monitorování systému. Vlastní kontrolu musí
provádět provozovatel zařízení. Návod k obsluze DČOV obvykle stanoví, že pro vlastní
kontrolu se musí každý měsíc měřit následující parametry v závislosti na typu systému:
teplota vody, hodnota pH, amoniakální dusík
a nerozpuštěné látky na výstupu z ČOV a objem aktivovaného kalu v čistírně. Kromě analýz musí být na všech částech zařízení prováděny pravidelné vizuální kontroly pro vlastní
monitorování. U malých čistíren odpadních
vod (51 až 500 EO) jsou analýzy pro vlastní
monitorování obvykle předepisovány týdně.
Všechny výsledky vlastní kontroly musí být
zdokumentovány v provozním deníku.
Kromě samokontroly stanoví zákon o vodách také požadavky na externí monitorování.
To musí být prováděno v pravidelných intervalech. V některých spolkových zemích se
intervaly pro externí monitorování prodlužují
po úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu
pro provozovatele malých čistíren odpadních
vod. Například v Dolním Rakousku je externí
monitorování nutné pouze každé 3 roky namísto každé 2 roky. V případě monitorování
třetí stranou se měří kromě parametrů, které
musí být analyzovány v rámci vlastního monitorování, také koncentrace znečištění v odtoku v parametrech CHSK a BSK5. Kontroluje
se také provozní deník a příslušná dokumentace k likvidaci kalů. Externí monitorovací
zpráva musí být poté zaslána odpovědnému
orgánu.

Obr. 7. Vývoj počtu všech DČOV na okres (v závorkách celkový počet DČOV v Rakousku)

Vzdělávací kurz (školení) pro
provozovatele malých čistíren
odpadních vod (ÖWAV-KKA)
Za vzdělávání provozovatelů čistíren odpadních vod v Rakousku odpovídá rakouská
asociace pro správu vod a odpadů (ÖWAV).
V roce 2000 byl zřízen speciální kurz pro Obr. 8. Vývoj počtu DČOV s nepřetržitou aktivací (v závorce celkový počet DČOV s aktivací
vzdělávání provozovatelů DČOV. Institut v Rakousku)
pro sanitární techniku, vodní hospodářství
a ochranu vody na univerzitě přírodních
zdrojů a věd o živé přírodě ve Vídni vede tyto kurzy od začátku.
horských chat (ve spolupráci s rakouským a německým alpským
Od roku 2000 do roku 2017 se uskutečnilo více než 180 kurzů
klubem) s přibližně 300 absolventy.
ÖWAV-KKA s přibližně 4440 absolventy. Kromě toho proběhlo více
Školení pro provozovatele DČOV trvá 2 dny a jeho cílem je zpronež 40 speciálních kurzů pro provozovatele vegetačních čistíren
středkovat základní znalosti technologie odpadních vod, které jsou
odpadních vod s přibližně 1000 absolventy a 13 kurzů pro správce
potřebné pro provoz a údržbu DČOV. Kurzy jsou pokryty následujícími
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Obr. 9. Vývoj počtu vegetačních čistíren odpadních vod na okres (v závorce celkový počet
vegetačních ČOV v Rakousku)

3. c. 	 technické provedení těchto procesů
v čistírnách odpadních vod,
4. d. technologie čištění odpadních vod
používané v DČOV.
2. 2. Základy požadavků na provoz a údržbu
DČOV:
1. a.
Důležitost řádného provozního řízení
pro fungování systému,
2. b. obecné požadavky na provoz a údržbu DČOV (např. pravidelná vizuální
kontrola, vedení provozního deníku),
3. c. 	 zvláštní požadavky na provoz a údržbu v závislosti na použité technologii.
3. 3. Vyšetření vzorků odpadních vod a kalů
(praktická část se provádí v operační laboratoři čistírny odpadních vod):
1. a.
Základy vzorkování a analýz,
2. b. demonstrace zkoušek odpadních vod
a kalů, které jsou vyžadovány pro
vlastní monitorování,
3. c.
demonstrace zkušebních metod
používaných na větších čistírnách
odpadních vod (např. kyvetové testy,
měření BSK5, mikroskopie).
4. 4. Exkurze do DČOV s různými technologiemi.
5. 5. Právní základy (tuto část představuje zástupce místních úřadů s právním zázemím)
Kurzy ÖWAV-KKA jsou nabízeny více než
10x ročně. Speciální kurz pro provozovatele
vegetačních čistíren odpadních vod má v zásadě stejný obsah se zaměřením na technologii vegetačních čistíren odpadních vod.
Ve venkovských oblastech jsou malé čistírny odpadních vod (51 až 500 EO) provozovány družstvy pro odpadní vody. Provozovatelé
malých čistíren odpadních vod obvykle vyžadují dvoutýdenní vzdělávací kurz. Namísto
dvoutýdenního školení pro malé čistírny
odpadních vod úřady často akceptují, když
kurz ÖWAV-KKA absolvuje několik členů
družstev odpadních vod.

Závěry
Pokud jde o současný stav a správu malých
čistíren odpadních vod v Rakousku, můžeme
výše uvedené informace shrnout následovně:
• Celkový počet DČOV v Rakousku je 27 500.
• Většina DČOV je ve Štýrsku (10 650), následují Korutany (7 000), Dolní Rakousy
(4 500) a Horní Rakousy (2 400).
• Nejčastěji používanými typy čištění (technologie) jsou nepřetržitá aktivace (7 020,
cca 26 %), vegetační čistírny odpadních
vod (5 560, cca 20 %) a SBR (5 240, cca
19 %).
• Časový vývoj použití jednotlivých technologií se v rakouských zemích liší. Obecně
je však většina nově postavených zařízení
v kategorii aktivačních čistíren navržena
jako SBR (kolem 30 až 40 % nově postavených DČOV). Vegetační ČOV získávají na
popularitě, od roku 2000 je přibližně 30 %
nově vybudovaných čistíren odpadních
tohoto typu.
• Zavedení norem pro čistírny odpadních
vod (např. pro vegetační čistírny odpadních
Obr. 10. Vývoj počtu DČOV typu SBR na okres (v závorce celkový počet DČOV typu SBR
vod v roce 1997 a pro klasické aktivační
v Rakousku)
ČOV v roce 2001) usnadnilo získání zjednodušeného povolení pro nakládání s vodami
tématy (obsah školení):
a vedlo k výraznému nárůstu výstavby čistíren odpadních vod.
• Pro zajištění provozu a údržby DČOV orgány vyžadují, aby existo1. 1. Základy technologie odpadních vod, zejména:
vala smlouva o údržbě pro DČOV se specializovanou společností,
1. a. 	 Složení domovní odpadní vody,
a/nebo aby provozovatel absolvoval vzdělávací kurz ÖWAV pro
2. b. 	 procesy potřebné k odstranění organických kontaminantů
provozovatele malých čistíren odpadních vod.
a živin,
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• Tyto kurzy ÖWAV-KKA malých čistíren odpadních vod trvají 2 dny
a učí základům nezbytným pro provoz DČOV. Lepší pochopení
toho, jak DČOV funguje, by také mělo vzbudit obecný zájem provozovatele, a tím zajistit stabilní provoz systému.
Poznámka: Článek přeložil Ing. Karel Plotěný (ploteny@asio.cz),
jazykovou úpravu provedla Ing. Věra Štiková.
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Štúdium degradácie farbív
v odpadových vodách
celulózo-papierenského
priemyslu
Nikola Šoltýsová, Petra Gáňová, Oľga Čižmárová, Ján Derco

Abstrakt

Ak sa pozrieme kdekoľvek okolo nás, vidíme rôzne farby, či už prirodzene sa v prírode nachádzajúce alebo syntetické. V priemyselných
odvetviach, ktoré používajú farbivá, sa denne do odpadovej vody
dostávajú reziduálne farbivá, ktoré v procese čistenia odpadovej
vody niekedy nie sú degradované. Takéto farbivá sú odvádzané do
recipientu, kde majú negatívny vplyv na vodný ekosystém. V našej
práci sme sa zamerali na farbivá Ecozol Blue LR Liquid a Cartasol
Yellow 3GF liq, ktoré sú využívané v celulózo-papierenskom priemysle, v ktorom sa vyrába intenzívne sfarbený papier. O týchto
farbivách je publikovaných veľmi málo informácií ohľadom ich biologickej rozložiteľnosti, inhibičných účinkov na biologické procesy
ako aj o procesoch ich odstraňovania. V tejto práci sú prezentované
výsledky testovania ich biologickej rozložiteľnosti, výsledky kinetických adsorpčných meraní a hodnoty charakteristických veličín,
ktoré sú potrebné pre návrh adsorpcie ako jednej z potenciálnych
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Small wastewater treatment plants in Austria – development, status, and management (Langergraber, G.; Pressl,
A.; Kretschmer, F.)
Abstract

The article summarizes information about small and domestic wastewater treatment plants in Austria. It deals with the development,
the current state, and the management of wastewater treatment from
small sources of pollution. The article is based on two publications
and summarizes them in terms of content. It provides an updated
and expanded listing of the occurrence of individual types of WWTPs in Austria by Langergraber [8]. Also, chapters on permitting of
WWTPs and training by Langergraber have been added [9].
Key words
Austria – house cleaners – technology – training and operation of
WWTP
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. prosince
2020. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

možností. Z výsledkov vyplýva vysoká účinnosť procesu adsorpcie
na použitý adsorbent Mistron® 75-6 KA pre modelové roztoky obidvoch farbív. Farbivo Ecozol Blue LR liquid nevykazovalo okamžitú
biologickú rozložiteľnosť, pričom pre roztok tohto farbiva nebol pozorovaný inhibičný vplyv na respiračnú rýchlosť mikroorganizmov
aktivovaného kalu. Podstatne väčšia inhibícia respiračnej rýchlosti
sa prejavila pri roztoku farbiva Cartasol Gelb ako aj pri vzorke
reálnej odpadovej vody na vstupe do biologického stupňa čistiarne
odpadových vôd. Procesom adsorpcie bol eliminovaný inhibičný
vplyv tejto odpadovej vody na respiračnú rýchlosť mikroorganizmov
aktivovaného kalu.
Kľúčové slová
adsorpcia – Cartasol Yellow 3GF liq – celulózo-papierensky priemysel
– Ecozol Blue LR Liquid – kinetické testy – Mistron® 75-6 KA – priemyselné farbivá – respirometrické merania

Úvod
Reziduálne farbivá v odpadových vodách (OV), ktoré sú následne
vypúšťané do recipienta, môžu mať negatívny vplyv na vodný
ekosystém. Okrem neprirodzeného zafarbenia rieky sa vyskytujú
aj problémy súvisiace s prestupom kyslíka, absorpciou a odrazom
slnečného žiarenia vstupujúceho do vody a toxicitou niektorých
farbív. Napríklad v dôsledku absorpcie žiarenia farbivami sa znižuje
fotosyntetická činnosť rias a tým následne celý potravinový reťazec
vodného spoločenstva [1]. Z uskutočnenej literárnej rešerše [2] vy-
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plynulo, že medzi najčastejšie študované a v praxi využívané procesy
odstraňovania reziduálnych farbív patria ozonizácia a adsorpcia a ich
kombinácia. V našej prípadovej štúdii sme sa zamerali na farbivá
Ecozol Blue LR Liquid a Cartasol Yellow 3GF liq, ktoré sú využívané
v celulózo-papierenskom priemysle. Vzhľadom k tomu, že o týchto
farbivách je publikovaných veľmi málo informácií, táto práca bola
zameraná na štúdium ich biologickej rozložiteľnosti, účinkov na
respiračné rýchlosti aktivovaného kalu a kinetiky procesu adsorpcie
s využitím adsorbenta Mistron®75-6 KA. Cieľom bolo určiť hodnoty
veličín, ktoré sú potrebné pre návrh procesu adsorpcie ako jednej
z potenciálnych možností.

Materiál
Modelové roztoky a vzorky použité na experiment
V rámci riešenia tejto prípadovej štúdie sme sa zamerali na dve problematické farbivá Ecozol Blue LR Liquid (Waterside Colours Ltd.,
Veľká Británia), Cartasol Yellow 3GF liq (Archroma, Švajčiarsko) a dve
vzorky reálnej odpadovej vody, a to z výstupu z papierenského stroja
(OVPS) a OV na vstupe do biologického stupňa čistiarne odpadových
vôd (OVBS). Táto OV pozostáva z OVPS a odpadovej vody z odvodňovania buničiny, ktorá obsahuje aj zvyšky celulózy. Z jednotlivých
farbív sme pripravili pracovné roztoky o hmotnostnej koncentrácií
200 mg·l−1 Vzorka odpadovej vody OVPS bola odobratá z procesu
farbenia papiera a obsahuje dominantne tieto farbivá.

Farbivá Ecozol Blue LR Liquid a Cartasol Yellow 3GF liq
Tieto farbivá možno podľa aplikačných metód zaradiť do skupiny
priamych farbív. Do tejto skupiny sme ich zaradili kvôli ich generickému názvu, v ktorom sa nachádza práve spôsob použitia farbiva
(tab. 1).
Podľa informačného listu [3] farbivo Ecozol Blue LR Liquid patrí
medzi azofarbivá. Je známe, že v štruktúre farbiva sa nachádzajú dve
azo skupiny a ide o komplex medi. Štruktúrny vzorec tohto farbiva
sme v bežne dostupnej literatúre nenašli.
V štruktúre farbiva Cartasol Yellow 3GF liq zobrazenej na obr. 1
vidíme dve azo skupiny a podľa delenia na základe štruktúry zaraďujeme takéto farbivá medzi azofarbivá.
Obidve farbivá sú určené pre papierenský priemysel a azofarbivá
sú najpoužívanejšími farbivami v priemysle. Reziduálne azofarbivá
v recipiente sa môžu bioakumulovať vo vodných živočíchoch, čím
sa môže prejaviť toxicita a mutagenita [4]. Anaeróbnou redukciou
azofarbív vznikajú amíny, ktoré majú preukázane karcinogénne
účinky spájane so sarkómami sleziny, rakovinou močového mechúra
a hepatokarcinómami, ktoré na pokusných zvieratách spôsobovali
anomálie [5].

Adsorbent Mistron®75-6 KA
Na elimináciu farebnosti pracovných roztokov a vzoriek odpadových
vôd sme použili adsorbent Mistron®75-6 KA (Imerys Performance
Minerals, Rakúsko) – obr. 2. Ide o druh katiónového mastenca, ktorý
sa v celulózo-papierenskom priemysle používa na kontrolu obsahu
smoly a lepivosti počas výroby papiera. Je vysokoúčinný na redukciu
aniónového odpadu, je mäkký, hydrofilný, ekonomicky výhodný a má
vysokú afinitu k organickým látkam [6].

sledne sme odmerali absorbanciu supernatantu pri pracovnej vlnovej
dĺžke, v závislosti od použitej vzorky, z ktorej sme mohli vypočítať
koncentráciu farbiva po procese adsorpcie. Adsorbent Mistron®
75-6 KA nadobudol mazľavú konzistenciu. Hodnoty parametrov
Langmuirovej a Freundlichovej izotermy boli určené metódou nelineárnej regresie [7]. Kinetické adsorpčné merania boli uskutočnené
podľa postupov uvedených v prácach [8, 9].
Vzhľadom k tomu, že sme pracovali so zafarbenými vzorkami, na
určenie hodnôt ich koncentrácií po procese adsorpcie sme použili
spektrofotometrické stanovenie. Pre jednotlivé vzorky sme vykonali
analýzu absorpčného spektra v UV-VIS oblasti. Použil sa spektrofotometer Jenway 730501 7305 od spoločnosti Cole-Parmer (Veľká
Británia). Absorpčné spektrá sú uvedené v ďalšej časti textu. Okrem
absorpčných stanovení sme obsah farbív, resp. organických znečisťujúcich látok vyjadrili pomocou meraní CHSKCr [10]. Na posúdenie
biologickej rozložiteľnosti farbív sme využili test podľa Pittera [8,
11]. Respirometrické merania a spracovanie výsledkov meraní boli
uskutočnené podľa postupov uvedených v prácach [12–14].

Výsledky a diskusia
Stanovenie obsahu farbív, resp. organického znečistenia
Stanovená hodnota CHSKCr vo vzorke reálnej odpadovej vody OVPS
je 1241 mg·l−1. Pre vzorku OVBS, ktorá je privádzaná do biologického
stupňa čistiarne odpadovej vody (ČOV) a je zmesou OVPS a odpadovej
vody z odvodňovania buničiny, ktorá obsahuje aj zvyšky celulózy,
bola stanovená hodnota CHSKCr 1085 mg·l−1. Pre vzorku modelovej
OV farbivá Ecozol Blue LR Liquid bola stanovená hodnota špecifickej
CHSKCr 0,202 g.g-1. Pre farbivo Cartasol Yellow 3GF liq bola stanovená
hodnota špecifickej CHSKCr 0,256 g.g-1.

Spektrofotometrické stanovenie
Zistené absorpčné spektra sú ilustrované na obr. 3 až 4. Pre zriedený
roztok farbiva Ecozol Blue LR Liquid je maximálna absorbancia 0,625
pri vlnovej dĺžke 591 nm, pre zriedený roztok farbiva Cartasol Yellow
3GF je pri 438 nm maximálna absorbancia 1,278. Spektrofotometrickou analýzou reálnych vzoriek sme zistili, že v absorpčnom spektre
UV-VIS majú dve výrazné maximá, a to pri vlnovej dĺžke 292 nm
(A292 = 0,807) a 396 nm (A398 = 0,709). Na základe tohto poznatku
môžeme povedať, že vo vzorke OVPS sa nachádzajú dve zložky, ktoré
môžeme stanoviť spektrofotometricky. Z absorpčného spektra vzorky
OVBS vidíme tiež dve maximá. Prvé maximum s hodnotou absorbancie
0,722 pri vlnovej dĺžke 290 nm a druhé pri vlnovej dĺžke 398 nm (A398
= 0,369). Tým, že maximum pri vlnovej dĺžke 398 nm nebolo také
výrazne pre vzorku OVPS ako pre vzorku OVBS, pre vzorku OVBS sme
zvolili pracovnú vlnovú dĺžku 290 nm.
Po určení pracovnej vlnovej dĺžky sme zostrojili kalibračné krivky
pre jednotlivé roztoky farbív a vzoriek, na základe ktorých sme určovali hmotnostnú koncentráciu, resp. hodnotu CHSKCr počas adsorpcie.

Metodika experimentov a spracovania výsledkov
Použité metódy a analytické stanovenia
Proces adsorpcie sa realizoval na magnetickom miešadle s adsorbentom Mistron® 75-6 KA, kde sa obsah baniek (100 ml vzorky
s určitým množstvom adsorbentu) počas adsorpcie premiešaval,
aby sa dosiahla čo najvyššia účinnosť adsorpcie. Po adsorpcii sme
suspenziu spracovali odstredením počas 5 minút pri 2900 rpm a ná-

Obr. 1. Štruktúra farbiva Cartasol Yellow 3GF (Direct yellow 132)

Tab. 1. Základné informácie o použitých farbivách
Farbivo
Generický názov

Ecozol Blue LR Liquid

Cartasol Yellow 3GF
liq

Direct blue 290

Direct yellow 132

Registračné číslo CAS

110444-91-2

61968-26-1

Trieda podľa použitia

priame farbivo

priame farbivo

Trieda podľa štruktúry

azofarbivá

azofarbivá
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Obr. 2. Adsorbent Mistron® 75-6 KA
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Obr. 3. Absorpčné spektrá farbív

Obr. 4. Absorpčné spektrá vzoriek odpadových vôd

Proces adsorpcie
Na základe časových závislosti adsorpčnej mohutnosti pre jednotlivé
vzorky sme určili reakčný čas, pri ktorom sme vykonali experimenty
na určenie hodnôt empirických konštánt adsorpčných izoteriem. Na
obr. 5 sú uvedené časové závislosti adsorpčnej mohutnosti pre roztoky študovaných farbív. Hodnoty množstva použitého adsorbenta,
reakčného času a účinností adsorpcie pre jednotlivé vzorky v čase
ustálenia adsorpčnej mohutnosti sa nachádzajú v tab. 2.
V tab. 2 môžeme vidieť, že účinnosti adsorpcie pre jednotlivé roztoky farbív je pomerne vysoká, zatiaľ čo pre vzorky reálnych odpadových
vôd je nízka. Nižšie účinnosti pre vzorky reálnej odpadovej vody môžu
byť spôsobené tým, že tieto vzorky môžu obsahovať aj zvyšky celulózy,
živice a použitý adsorbent Mistron®75-6 KA je prioritne určený na
kontrolu smoly a lepivosti, preto sa na adsorbent mohli najprv zachytiť
Obr. 5. Časová závislosť adsorpčnej mohutnosti pre roztoky farbív
tieto zvyšky a až potom reziduálne farbivo.
Experimenty na vyhodnotenie adsorpčných
izoteriem sme uskutočnili pri zistenom čase Tab. 2. Hodnoty množstva použitého adsorbenta, doby kontaktu a účinností adsorpcie
ustálenia adsorpčnej mohutnosti pre jednotli- pre jednotlivé vzorky OV
vé vzorky. V experimentoch sme použili rovC0, resp. CHSK0
madsorbent
tR
účinnosť
naké množstvo adsorbentu a objem roztoku na
Vzorka
[mg·l−1]
[g]
[min]
adsorpcie [%]
adsorpciu ako pri určení reakčného času, ale
Ecozol Blue LR
200
1
17,5
97,4
rozdielne počiatočné hmotnostné koncentrácie, resp. CHSKCr vzoriek. Z nameraných dát
Cartasol Yellow 3GF
200
0,5
20
90,7
sme pomocou nelineárnej regresie [7] určili
OVPS (292 nm)
1241
0,1
30
17,2
hodnoty empirických konštánt adsorpčných
OVPS (396 nm)
1241
0,1
3
45,2
izoteriem a ich koeficienty korelácie. KorelačOVBS
1085
1
25
23,4
ný koeficient (RXY) nadobúdal vyššiu hodnotu
pri Freundlichovej izoterme, okrem vzorky
OVPS, pre ktorú bol o niečo vyšší koeficient
Tab. 3. Vyhodnotenie Freundlichovej izotermy
korelácie pri Langmuirovej izoterme. Vzhľadom k tomu, že rozdiel
vypočítaných hodnôt koeficienta korelácie pre Langmuirovu a Freunk
n
RXY
dlichovu izotermu v prípade vzorky OVPS nebol výrazné odlišný, pre
1−n
−1 n
[kg
kg
·l
]
[-]
[-]
ďalší návrh adsorpčného procesu je akceptovateľné, aby boli použité
Ecozol Blue LR
0,0203
16,990
0,9234
empirické konštanty Freundlichovej izotermy. Parametre Freundlichovej izotermy pre všetky vzorky sú uvedené v tab. 3.
Cartasol Yellow 3GF
0,1600
2,891
0,9436

Respirometrické merania
Cieľom respirometrických meraní bolo posúdenie okamžitej biologickej rozložiteľnosti v jednotlivých vzorkách pred a po procese
adsorpcie.
Pre farbivo Ecozol Blue LR liquid sme pomocou respirometrických
meraní zistili, že vykazuje okamžitú biologickú rozložiteľné pred aj
po procese adsorpcie. Pre roztok farbiva Cartasol Yellow 3GF sme
určili výraznú inhibíciu respiračnej rýchlosti na mikroorganizmy
aktivovaného kalu. Vzorka reálnej odpadovej vody OVPS vykazovala
toxické účinky na respiračnú aktivitu mikroorganizmov aktivovaného
kalu. Po procese adsorpcie s dobou kontaktu 30 min závislosť relatívnej respiračnej rýchlosti (pomer exogénnej a endogénnej respiračnej
rýchlosti) od hodnoty CHSK pre vzorku OVPS naznačuje priebeh podľa
Haldaneho kinetiky [15, 16]. Potvrdzuje to a porovnanie hodnôt parametrov Haldaneho a Monodovej rovnice aj koeficienta korelácie, ktoré
sú uvedené v tab. 4. Priebeh experimentálnych hodnôt špecifickej
respiračnej rýchlosti v závislosti od CHSK po 60 minútach adsorpcie
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OVPS (396 nm )

0,4078

4,780

OVPS (292 nm )

0,1602

1,499

0,737

OVBS

1,3320

0,005

0,8855

0,8642

lepšie opisuje Monodova rovica (obr. 6, tab. 4). Pri vyššej koncentrácií
substrátu je respiračná rýchlosť, resp. rýchlosť odstraňovania substrátu
inhibovaná samotným substrátom (substrátová inhibícia).
V tab. 4 sú uvedené hodnoty parametrov Monodovej a Haldaneho
rovnice pre vzorku OVPS. V rovnici Haldaneho kinetiky vystupuje parameter koeficient inhibície KI, ktorého reciproká hodnota predstavuje
mieru stupňa inhibície. Čím je hodnota parametra KI menšia, tým je
väčšia inhibícia. Pre vzorku OVPS sa potvrdilo, že adsorpciou po dobu
60 minút bol eliminovaný inhibičný vplyv viac ako po 30-minútovej
adsorpcii, ktorá zodpovedal času ustálenia rovnováhy (obr. 7).
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Kinetické testy

Tab. 4. Parametre Haldaneho rovnice a Monodovej rovnice pre vzorku OVPS po adsorpcii
V tab. 5 sú uvedené hodnoty špecifických
Haldaneho rovnica
Monodova rovnica
respiračných rýchlostí pre jednotlivé farbivá,
rx,m
Ks
KI
RXY
rx,m
Ks
RXY
ktoré boli namerané po 20 dňoch adaptácie
vzorka
[mg·g-1·h-1]
[mg·l-1]
[mg·l-1]
[-]
[mg·g-1·h-1]
[mg·l-1]
[-]
aktivovaného kalu na tieto farbiva, a hodnoty rýchlosti nameranej s glukózou s kalom
OVPS 30 min ads
7,232
11,147
104
0,9629
5,123
5,874
0,9589
kultivovanom v referenčnom modeli. Všetky
OVPS 60 min ads
11,324
0,416
40800
0,9816
11,316
0,414
0,9838
modly boli prevádzkované podľa metodiky
testovania biologickej rozložiteľnosti [8, 11].
Z hodnôt uvedených v tab. 5 možno usúdiť, že farbivo Ecozol Blue
LR Liquid je biologicky pomaly rozložiteľné. Farbivo Cartazol Yellow
3G možno považovať za biologicky nerozložiteľné. Pre farbivo Ecozol
Blue LR liquid sme pomocou respirometrických meraní zistili stimulačný účinok tejto látky na hodnotu špecifickej respiračnej rýchlosti
v rozsahu od 0,8 do 30,0 % v závislosti od jej koncentrácie v respirometri. Po 17,5 min. adsorpcii (čas ustálenia rovnováhy) boli namerané
hodnoty stimulácie respiračnej rýchlosti v rozsahu 5,4 až 17,6 %.
S roztokom farbiva Ecozol Blue LR Liquid bola nameraná inhibícia
špecifickej respiračnej rýchlosti v rozsahu 0,4 až 6,4 %.

Záver
V tejto práci bolo cieľom študovať degradáciu farbív a elimináciu
inhibičných vplyvov v odpadových vodách v celulózo-papierenskom
priemysle procesom adsorpcie. Boli určené hodnoty špecifických veličín pre študované farbiva. Stanovené boli aj pracovné vlnové dĺžky
jednotlivých vzoriek, špecifické CHSKCr farbív. Na proces adsorpcie
sme použili adsorbent Mistron® 75-6 KA. Vhodnejšou adsorpčnou
izotermou na popis procesu bola Freundlichova izoterma. Z výsledkov môžeme vidieť, že účinnosť adsorpcie pre jednotlivé roztoky
farbív bola vysoká a neovplyvnila výrazne vplyv farbív na respiračnú
rýchlosť mikroorganizmov aktivovaného kalu. Pre vzorky reálnych
odpadových vôd bola účinnosť nižšia, ale pri vzorke OVPS sa adsorpciou čiastočne eliminoval inhibičný vplyv na respiračnú rýchlosť,
zatiaľ čo pri vzorke OVBS adsorpcia neovplyvnila zmenu inhibície
respiračnej rýchlosti.

Obr. 6. Závislosť relatívnej respiračnej rýchlosti od koncentrácie
substrátu pre vzorku OVPS pred adsorpciou a po adsorpcii (292 nm)

Poďakovanie: Táto práca bola podporená Slovenskou agentúrou pre
výskum a rozvoj v rámci zmluvy APVV-0656-12.
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Obr. 7. Závislosť špecifickej respiračnej rýchlosti od koncentrácie
substrátu (OVPS)
Tab. 5. Hodnoty špecifických rýchlosti odstraňovania jednotlivých
látok [mg·g-1·hod-1]
Glukóza

Ecozol Blue LR
Liquid

Cartasol Yellow
3G liq

0,25

12,4

-

-

0,5

25,9

-

-

15

-

7,1

0,1

20

-

6,9

0,1

Čas [hod]

Biochem J 19, 338–339.
[16] Tziotzios, G. et al. (2008). Modeling of biological phenol removal in draw-fill
reactors using suspended and attached growth olive pulp bacteria, International
Biodeterioration & Biodegradation, pp. 142–150.
Bc. Nikola Šoltýsová (autor pre korešpondenciu)
Bc. Petra Gáňová
Ing. Oľga Čižmárová
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
FCHPT STU
Radlinského 9
812 37 Bratislava 1
xsoltysovan@stuba.sk
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Study of colourants degradation in wastewater from the
pulp-paper industry (Soltysova, N.; Ganova, P.; Cizmarova,
O.; Derco, J.)
Abstract

The aim of this work was to study the degradation of dyes and the
elimination of inhibitory effects in the wastewater of the pulp and
paper industry by the adsorption process. We used Mistron® 75-6 KA
adsorbent for the adsorption process. The process was monitored on
model wastewater of dye solutions (Ecozol Blue LR Liquid , Cartasol
Yellow 3GF liq) and real wastewater samples (OVBS, OVPS). A more suitable adsorption isotherm to describe the process was the Freundlich
isotherm. From the results we can see that the adsorption efficiency for
individual dye solutions was high and did not affect the effect of dyes
on the the respiratory activity of microorganisms. For real wastewater

samples, the efficacy was lower, but for the OVPS sample, adsorption
partially eliminated the inhibitory effect on the respiratory activity of
microorganisms, while for the OVBS sample adsorption did not affect
the change in inhibition on oxygen uptake rate.
Key words
adsorption – Cartasol Yellow 3GF liq - Ecozol Blue LR Liquid – industrial dyes – kinetic tests – Mistron®75-6 KA – pulp and paper industry
– respirometric measurements
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. prosince
2020. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

BIBUS – dodavatel
komponentů pro čistírny
odpadních vod
Společnost BIBUS s.r.o. dodává již
28 let komponenty v oblasti environmentálních technologií. Dlouholetá
spolupráce s výrobci zařízení v oblasti
čerpání a čistění odpadních vod dělá
ze společnosti BIBUS pevného partnera
pro Vaše podnikání. Podporujeme váš
úspěch dle hesla „Supporting your
success“ a přinášíme neustálé novinky
a inovace z celého světa.
Produkty v našem portfoliu jsou pečlivě
vybírány. To proto, abychom zajistili kvalitu,
dostupnost a flexibilitu dodávek pro naše obchodní partnery. V našich
skladech v Brně držíme dostatečně velké skladové zásoby pro pokrytí
Vašich potřeb. Například v oblasti vybavení čistíren odpadních vod
jsme největším dodavatelem lineárních bezolejových dmychadel
u nás. Celosvětově známá dmychadla SECOH můžete u nás pořídit již
25 let. Umíme zajistit všechny potřebné náhradní díly a pravidelnou
údržbu a servis našich dmychadel.

• líhně ryb, transport a skladování živých ryb, akvaristika;
• lékařské, laboratorní a zdravotní technologie – galvanické lázně,
perličkové masážní vany, nafukovací protetické pomůcky;
• provzdušňování odkalovacích jímek;
• bezkontaktní čeření a čerpání;
• nafukování člunů a matrací;
• sloupy pro čeření vody a dekorace;
• okysličování soustav palivových článků.
Jan Kania
manažer produktu
kania@bibus.cz

Řada dmychadel SECOH JDK Vám uspoří náklady
Lineární membránová dmychadla JDK jsou ideální pro aplikace,
u kterých je podmínkou nebo výhodou minimální spotřeba elektřiny,
čerpání naprosto bezolejového vzduchu, velmi tichý provoz, minimální a jednoduchá údržba a dlouhá životnost. Oproti předchozí generaci
dmychadel je řada JDK kompaktnější a lehčí až o 30 %, stejně tak se
až o 30 % snížila spotřeba elektrické energie. Díky moderní konstrukci
a bezpečnostním vypínačům lépe ochráníte celé dmychadlo proti
problémům způsobených protrženými membránami.

Aplikace
• biologické čistírny odpadních vod;
• úprava vody a technologie pro životní prostředí;
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Společnost KUNST, spol. s r.o., přední, ryze český generální
dodavatel čistíren odpadních vod, úpraven pitných vod a čerpacích stanic, na tomto místě každoročně prezentuje své významné
realizace a novinky v oblasti výzkumu a vývoje. Nejinak je tomu
i v tomto čísle, kde se dočtete o nejnovějších realizacích staveb
a kusových dodávek společnosti KUNST, stejně jako o největší
dosavadní realizaci drenážního systému TRITON™ v ČR. Dále
Vám nabídneme profesionální míchadla z produkce společnosti
INVENT – tentokráte do IBC kontejnerů, a budete si moci přečíst
o úspěších střediska výzkumu a vývoje naší společnosti. Seznámíme Vás rovněž s výrobky dceřiné společnosti Metal-Management,
určenými pro kalové koncovky malých ČOV.

ukončením do konce 2020 zahrnují jednu technickou specialitu a jednu významnost pro společnost KUNST. Tou technickou specialitou
je požadavek na zajištění vysoké korozní odolnosti nerezových ocelí.
Za tímto účelem požaduje projektová dokumentace (vypracovaná
společností Sweco Hydroprojekt a. s.) dosáhnout celoplošně povrchu
s drsností Ra < 0,5 μm u potrubí do DN 600 na vnějším líci a u potrubí
nad DN 600 na vnějším i vnitřním líci. Přičemž součástí dodávek jsou
potrubní trasy až do DN 2 400! Požadavek maximální drsnosti musí
splňovat rovněž veškeré tvarovky a konzoly a rovněž vybrané plochy
přírub. Jak se společnosti KUNST podařilo vyrovnat s požadavky
projektové dokumentace, můžete posoudit na obr. 1.

Z realizovaných staveb
V roce 2019 realizovala společnost KUNST (ať už v pozici subdodavatele nebo generálního dodavatele) následující významné zakázky:
Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever, ČOV a ČSOV Líbeznice,
Intenzifikace ČOV Bechyně, Modernizace a intenzifikace ČOV Úpice,
Intenzifikace ČOV Slaný–Blahotice, ČOV Semily – 1. etapa, ÚV Nová
Ves – rekonstrukce technologické části a ASŘ, ÚV Moravičany, ČOV
Frýdek-Místek, ČOV Štramberk, Rekonstrukce ÚČOV – Dosazovací
nádrže č. 1–10, ČOV Deza, ÚV Mokošín, ČOV Bakov nad Jizerou,
PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU).
Některé z těchto zakázek jsou z pohledu jejich rozsahu, netradičnosti či jiné (pro společnost KUNST) významnosti velmi zajímavé,
a proto o nich přinášíme bližší informace:
Čistírna odpadních vod ve společnosti DEZA – ačkoliv společnost
KUNST, spol. s r.o., nebyla úspěšná v tendru na generálního dodavatele stavby (HOCHTIEF CZ a. s.), realizovala naše společnost pro generálního dodavatele stavby dodávku a montáž vybraných typizovaných
výrobků. Mezi ně patřily i dvě flotační jednotky (viz foto na titulní
straně) KUNST-i-flot 35. Každá linka sestává z nádrže rychlého mísení
o objemu 4,2 m3, nádrže pomalého mísení o objemu 21,2 m3, flotační
nádrže o ploše 35 m2 a sytícího okruhu. Flotační jednotky jsou určeny
k předčištění průmyslových odpadních vod před jejich vstupem na
biologickou část ČOV a z pohledu chemického složení natékajících
odpadních vod se jedná o zajímavou průmyslovou instalaci.
Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV Sever – společnost KUNST,
spol. s r.o., v pozici subdodavatele společnosti Skanska a. s. realizovala
kompletní strojně- a elektrotechnologické dodávky na jedné ze dvou
čistíren Letiště Václava Havla. Projekt řešil výstavbu nové retenční
nádrže (pro akumulaci splachů z odvodněných ploch) na ČOV + ČKV
Sever, letiště Praha a navazujících objektů (nátokové koryto, usazovací nádrže, propojovací potrubí, rekonstrukce biologické části ČKV,
výstavba nových dosazovacích nádrží a doplnění kalového hospodářství o technologii zahušťování). Z pohledu komplexnosti dodávek se
jednalo o technologicky i objemově významný celek, kdy na stavbu
byla dodána celá řada typizovaných výrobků společnosti KUNST.
Jednalo se o vyplachovací vany, řetězové shrabováky DEWA, odběrné
žlaby plovoucích nečistot, vystrojení kruhových dosazovacích nádrží
a rovněž provzdušnění nádrží jemnobublinným systémem INVENT.
Rekonstrukce ÚČOV – Dosazovací nádrže č. 1–10 – společnost
KUNST, spol. s r.o., v roce 2019 úspěšně pokračovala v technologických dodávkách pojezdových mostů na ÚČOV Ostrava, kde je celkem
rekonstruováno devět kruhových dosazovacích nádrží (nádrž č. 2 byla
zrekonstruována samostatně). Specialitou dodávek jsou průběžné
pojezdové mosty v celonerezovém provedení pro nádrže o průměru
40 metrů. Pojezdové mosty jsou vybaveny pohony na obou stranách nádrže, přičemž tyto pohony jsou synchronizovány frekvenčními měniči.
ÚV Nová Ves – rekonstrukce technologické části a ASŘ – specialitou a technickou zajímavostí této zakázky je dodávka a instalace malé
vodní elektrárny pro průtok turbínou na úrovni 600–1 600 l/s. Výkon
instalované MVE je cca 0,5 MW.
PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – společnost
KUNST, spol. s r.o., se v roce 2018 stala hrdým subdodavatelem strojnětechnologické a elektrotechnologiké části výše uvedené stavby, a to
pro společnost ÚV Želivka (reprezentovanou společnostmi Metrostav
a.s, SMP CZ, a.s., a GEOSAN GROUP a.s.). Práce s předpokládaným
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Obr. 1. Potrubí lestěné, Ra < 0,5 μm
Zakázka je pro naši společnost dále významná z pohledu dodávky
a instalace nerezového drenážního systému, protože nová hala GAU
filtrace je vystrojena drenážním systémem TRITON™, který pokrývá dno 16 dvoukomorových filtrů, kdy každá komora má velikost
3,67 x 13,52 m (obr. 2). Celková plocha filtrace tedy činí 1 600 m2.
Tím je největší instalací nerezového drenážního systému v ČR! Drenážní systém TRITON™ je tvořen samonosnými segmenty s vinutým
drátem ve tvaru V. Segmenty půlkruhového tvaru jsou upevněny
na rozvodných trubkách, přes které jsou média (filtrát, prací voda,
prací vzduch) vedena do/z centrálního sběrného kanálu. Toto řešení
zajišťuje rovnoměrný tok média jak ve fázi filtrace, tak ve fázi praní,
což v případě této zakázky prokázalo matematické modelování i poloprovozní experiment. Rovněž pro drenážní systém a jeho části platí
specifická drsnost povrchu Ra < 0,5 μm.

Obr. 2. Montáž drenážního systému TRITON™
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
jednatel
e-mail: Jaroslav.boran@kunst.cz
www.kunst.cz
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Výrobky společnosti
Metal-Management pro kalové
hospodářství
Společnost Metal-Management, spol. s r.o., je od roku 2018 dceřinou
společností společnosti KUNST. Její hlavní doménou jsou balené
domovní čistírny pro 4 až 50 EO, balené čistírny pro 75 až 200 EO
a komunální ČOV Stainless Cleaner SC® do 10 000 EO. Vedle toho
společnost Metal-Management, spol. s r.o., dodává i jednotlivé stroje
a zařízení pro ČOV. V rámci kalového hospodářství se jedná zejména o sítopásový lis Compacteron, který se vyrábí v pěti variantách
šířky pásu s označením C2, C3, C6, C8 a C10 pro kapacity 0,5 až
13 m3/h. Sítopásový lis (obr. 3) se dodává jako součást celé odvodňovací jednotky, která dále zahrnuje jednotku pro přípravu flokulantu
(vč. dávkovacího čerpadla s frekvenčním měničem), kalové vřetenové
čerpadlo s frekvenčním měničem, vysokotlaké čerpadlo ostřikové
vody (vč. jemného filtru, pokud je k ostřiku použita vyčištěná voda
z ČOV), kompresor, pásový dopravník odvodněného kalu, elektrický
rozvaděč s dotykovým displejem a kompletní rozvody kalu a vody
a elektrorozvody. Zařízení je vysoce automatizované, materiálové
provedení kovových části je na rozdíl od konkurenčních výrobků
z nerezové oceli jakosti 1.4301 nebo 1.4307, jednotka pro přípravu
flokulantu pak z nerezové oceli jakosti 1.4571 a/nebo 1.4404. Hnací
válce jsou poháněny elektromotorem s převodovkou a variátorem
nebo frekvenčním měničem, proto lze nastavit rychlost pohybu pásů
podle charakteru kalu. U aerobně stabilizovaného kalu je dosahováno
sušiny 15–25 %. U anaerobně stabilizovaného kalu a průmyslových
kalů je dosahováno sušiny ještě vyšší.

INVENT iBC-mix® - míchadla pro IBC kontejnery
Společnost Invent nabízí prostřednictvím společnosti Kunst možnost přímého nákupu míchadel
určených pro IBC kontejnery s vnější kovovou konstrukcí, na kterou je míchadlo uchyceno pomocí
nosné konzole.

15 % sleva při zadání kódu KUNST2020 v eshopu
www.shop.invent-uv.de

®

iBC-MIX 6/0,75
®

Příkon [kW]
Otáčky [1/min]
Typ míchadla
Průměr míchadla
Viskozita [mPa.s]

1
2
1
2

iBC-MIX 6/0,75
0,75
1 000
vrtulové
vrtulové
130 / 150
130 / 150
1 ÷ 500

®

iBC-MIX 200/0,75
®

iBC-MIX 200/0,75
0,75
200
lopatkové sklápěcí
lopatkové
350
140
501 ÷ 2 000

®

iBC-MIX 300/1,5
®

iBC-MIX 300/1,5
1,5
300
lopatkové sklápěcí
lopatkové
350
140
2 001 ÷ 10 000

Projekty V&V ve společnosti KUNST
V současné době je společnost KUNST příjemcem nebo dalším účastníkem následujících V&V projektů:
– TH04030202 „Nanotechnologie pro snížení zatížení ekosystémů
fosforem“ v rámci programu TAČR Epsilon (1/2019–12/2021, příjemce Sigmainvest, další spoluřešitel VŠCHT Praha);
– FV40210 „Řízení a optimalizace vybraných čistírenských zařízení
na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení“ v rámci programu MPO TRIO (7/2019 – 12/2022, spoluřešitelé
ČVUT Praha – FS, ČVUT Praha – FSv, Sweco Hydroprojekt).
V červnu 2020 bylo ukončeno řešení projektu OP PIK Aplikace
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010367 „cross – nástroj pro efektivní využití energie k sušení čistírenských kalů“ (spoluřešitelé: VUT v Brně,
Sigmainvest, Sweco Hydroprojekt), v rámci kterého byl vyvinut
software cross pro vytváření materiálových a energetických bilancí
ČOV za účelem návrhu kalového hospodářství. Tento software byl
verifikován pomocí provozních dat z reálných ČOV a pro část týkající
se sušení kalu byla použita data z poloprovozní pásové sušárny kalu,
která byla instalována na ČOV Hranice (obr. 4).

Obr. 3. Sítopásový lis Compacteron C8
Ing. Aleš Maršálek
ředitel
e-mail: ales.marsalek@metalman.cz
www.metalman.cz

Novinky ze společnosti INVENT

Obr. 4. Sušárna kalu Kunst-i-PSK

Společnost KUNST, která je výhradním zástupcem společnosti
INVENT (dodavatele hyperboloidních míchadel, aeračních systémů
a dalších sofistikovaných zařízení pro čistírny odpadních vod a úpravny vod) v ČR a SR, přináší možnost přímého nákupu míchadel do IBC
kontejnerů na stránkách https://shop.invent-uv.de. Po zadání slevového kódu KUNST2020 Vám bude snížena katalogová cena o 15 %.

V roce 2019 pak společnost KUNST obdržela ocenění Podnikatelský projekt roku v kategorii Cirkulární ekonomika za projekt řešený
v programu OP PIK Aplikace CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004937
„Výzkum a vývoj zařízení pro recyklaci odpadní vody v potravinářském průmyslu“.

Ing. Vladimír Jonášek
Obchodní manažer technologická zařízení INVENT
e-mail: vladimir.jonasek@kunst.cz
www.kunst.cz

Ing. Lucie Houdková, Ph.D.
vedoucí střediska výzkumu a vývoje
e-mail: lucie.houdkova@kunst.cz
www.kunst.cz
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Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe
(systém hlášení případů havarijního znečištění vod v povodí Labe)

První program měření odsouhlasený na mezinárodní úrovni

První akční program Labe (Naléhavý program)

Naléhavá ekologická opatření k ochraně a zlepšení biotopních
struktur Labe

Ekologická studie k ochraně a utváření vodních struktur

1991

1992

1992-1995

1993

1994

V prvních letech byla práce MKOL zaměřena hlavně na snižování znečištění způsobeného komunálními a průmyslovými odpadními vodami, na výstavbu komunálních
čistíren odpadních vod, na zlepšení jakosti vody a ekologických poměrů, později
přibyla i oblast ochrany před povodněmi. Evropské směrnice (Rámcová směrnice
o vodách a Povodňová směrnice) jsou základem současné i budoucí práce MKOL.

Milníky v činnosti MKOL

74,30%

DATA

GW

Management dat

Podzemní vody

Povrchové vody

Rámcová směrnice
o vodách

SW

WFD

AT

MKOL

PL

0,10%

0,20%

Hy

FP

Hydrologie

Povodňová ochrana

▪ delegace ČR a SRN
▪ vedoucí delegací
▪ prezident

CZ

Sekretariát

D

25,40%

0,30%

Počet obyvatel

H

D

65,54%

AT

0,78%

PL

0,16%

0,62%

Havarijní znečištění vod

CZ

33,68%

Plocha povodí

V povodí Labe (148 268 km²), které pramení v Krkonoších a po 1 094 km ústí do Severního moře, žije téměř
25 milionů obyvatel. Nejdůležitějšími přítoky jsou Vltava,
Ohře, Černý Halštrov, Mulde, Sála a Havola.

▪ vedoucí delegací ČR a SRN v MKOL
▪ zástupci Rakouska a Polska
▪ prezident MKOL

ICG *

► MKOL vypracovává doporučení pro smluvní strany (Česká republika a Německo).
► V delegacích MKOL, v pracovních skupinách a ve skupinách expertů pracuje cca 120 zástupců
českých a německých ministerstev, úřadů, institucí a vědeckých ústavů. Kromě toho se na práci
podílejí zástupci Polska, Rakouska a nevládních organizací.
► Jednacími jazyky Komise jsou čeština a němčina.
► Osmičlenný sekretariát MKOL podporuje práci Komise a jejích pracovních skupin po odborné,
jazykové a organizační stránce.
► Všechny publikace jsou vydávány dvojjazyčně (vybrané příklady viz níže). Jsou k dispozici také
na internetových stránkách MKOL.

8. října 1990 byla v Magdeburku podepsána
„Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe“ (MKOL).
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Skupiny expertů

Akční program Labe

Strategie povodňové ochrany v povodí Labe

Rámcová směrnice o vodách Evropského
společenství

Zmapování stávající úrovně povodňové ochrany
v povodí Labe

Povodeň v srpnu v povodí Labe

Akční plán povodňové ochrany v povodí Labe

Poplachový model Labe
(model pro prognózu šíření vln znečišťujících látek v Labi)

Labe a jeho povodí - Geograﬁcký, hydrologický
a vodohospodářský přehled

Povodňová směrnice Evropského společenství

1. Mezinárodní plán oblasti povodí Labe

Povodeň v červnu v povodí Labe

Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty

2. Mezinárodní plán oblasti povodí Labe
1. Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik
v oblasti povodí Labe

Rozšíření Poplachového modelu Labe o přítoky Vltavu
a Sálu

Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách

Strategie měření MKOL

3. Mezinárodní plán oblasti povodí Labe
2. Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik
v oblasti povodí Labe
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2003 – 2011

„akčního plánu povodňové ochrany v povodí labe“

na Labi a jeho významných přítocích

Hydrologické charakteristiky malých průtoků

der Elbe und bedeutender Nebenflüsse

Hydrologische Niedrigwasserkenngrößen

Internationale Kommission zum Schutz der Elbe
Mezinárodní komise pro ochranu Labe
International Commission for the Protection of the Elbe River

of the River Elbe and its major tributaries

Hydrological low-flow characteristics
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Mezinárodní komise pro ochranu Labe třicetiletá
Ing. Václav Stránský

V těchto dnech uplynulo 30 let od vzniku Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL).
To je jistě vhodná příležitost připomenout
zásluhy této instituce při ochraně a využití
vodního bohatství v povodí Labe. Nejlépe o tom
mohou referovat prezidenti MKOL, z nichž
někteří laskavě odpověděli na otázku „Co pro
Vás Mezinárodní komise pro ochranu Labe
(MKOL) znamená a co jí přejete do dalších
let?“ Současný prezident, RNDr. Petr Kubala
pak odpověděl i na další otázky.
Tito pánové zastřešovali a zastřešují činnost
MKOL. Ta je však postavena na práci mnoha
odborníků z různých oblastí vodařiny. Výstupy činnosti MKOL jsou užitečné i pro další
odborníky. Přivítal bych proto, aby se i čtenáři
podělili se svými postřehy vztahujícími se
k MKOL. Vlastně! Zajímavé by byly i zkušenosti z dalších mezinárodních komisí v rámci
povodí Dunaje a Odry, případně i týkající se
mezinárodní spolupráce při správě přeshraničních toků.

• Nevládní organizace (NGO) jsou od mého
období ve funkci pevně zapojeny ve strukturách MKOL. Smluvní strany jim na můj
návrh poskytly na všech úrovních struktury
MKOL status pozorovatele. Dosáhli jsme tak
nejen větší transparentnosti, ale jsme i blíže
občanům a podstatně se zlepšilo využívání
potenciálu znalostí a zkušeností nevládních
organizací v MKOL.
V příštích letech budou dále existovat
výzvy stojící před MKOL a jejími partnery,
v neposlední řadě budou před nás postaveny
vzhledem ke klimatickým změnám, které si
v budoucnu vynutí nové hodnocení v mnoha
oblastech – ekologického a chemického stavu
vod, povodní i sucha.
Přeji Labi, MKOL a občanům v povodí od
pramenů Labe a Vltavy až po slapový úsek
u Hamburku příznivý vývoj a další spolupráci
plnou důvěry přes hranice oblastí, regionů
a zemí.

Dr. Helmut Blöch, prezident MKOL
v letech 2002–2004

Labe nese v sobě dějiny Evropy více než
jakákoliv jiná evropská řeka. Žádná jiná řeka
v Evropě lépe neukazuje průnik sociálních,
hydrologických a politických hranic a mocenských poměrů než Labe. Tato vodní cesta se
zapsala do dějin více než jakákoliv jiná, a to
i mimo historii MKOL. Proto je Labe zajímavé,
tak tomu vždy bylo a je tomu tak dodnes. Řeka
vždy současně dělila i spojovala. Ve svém
„menším“, hydrologickém kontextu je Labe
hranicí mezi Východem a Západem a mezi
Severem a Jihem.
Jedna z rozhodujících kapitol dějin německého a evropského sjednocování se
psala podél této řeky, podpisem smlouvy
o mezinárodní spolupráci při ochraně Labe,
což byla první mezinárodní smlouva sjednoceného Německa. V tom pro mne spočívá

Měl jsem tu čest a to potěšení, že jsem počátkem tohoto století byl za Evropskou unii
prezidentem MKOL. Byla to MKOL, v níž
v tomto povodí v srdci Evropy česká a německá strana s důvěrou a úspěšně spolupracovaly
a byly také schopné a ochotné tuto spolupráci
dále rozšiřovat. Zdůraznil bych především
tyto oblasti:
• V prosinci 2000 vydala EU komplexní novou právní úpravu ochrany vod v podobě
Rámcové směrnice o vodách, jež obsahuje
zásady a cíle, které jsou na Labi tradicí již
od roku 1990. Byly doplněny o závazné
termíny a cíle. Smluvní státy MKOL během mého období rozhodly, že osvědčenou spolupráci využijí i pro vypracování
a realizaci mezinárodních plánů oblasti
povodí Labe (a později i pro plány podle
Povodňové směrnice EU). Od té doby byly
vytvořeny a realizovány mezinárodní plány
oblasti povodí Labe pro období 2010–2015
a 2016–2021, se svými poměrně malými
částmi povodí Labe se zapojilo i Rakousko
a Polsko.
• V srpnu 2002 zažilo povodí Labe nejhorší
povodeň v historii. Spolupráce české a německé strany naplněná důvěrou přežila tuto
zatěžkávací zkoušku jak na technické, tak
na politické úrovni. Celkové škody kolem
11 miliard eur vedly ke stanovení okamžitých opatření i opatření proti dopadům
budoucích povodní: aktualizaci Akčního
plánu povodňové ochrany v povodí Labe,
optimalizaci společných varovných a poplachových systémů, přemístění hrází dále od
řeky, rekonstrukci hrází a výstavbě nových,
koordinaci optimálního užívání přehrad na
české a německé straně.
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Dr. Fritz Holzwarth, prezident
MKOL v letech 2008–2010

Dr. Helmut Blöch, prezident MKOL v letech
2002–2004

mimořádný význam MKOL i mimo kontury
velké politiky.
Komplexní pohled na hydrologii Labe
umožnilo až sjednocení Německa. Do té doby
řeka dostávala zabrat. Až konec rozdělení
Německa poskytl prostor ochraně životního
prostředí.
Směrnice EU důležité pro vodní toky zahájily i na Labi novou kapitolu spolupráce. Rámcová směrnice o vodách, Povodňová směrnice
a jiné směrnice nejen rozšířily paletu témat,
ale zapojily i Rakousko a Polsko, čímž vzrostl
význam MKOL. Stále se objevují nová témata,
jako jsou klimatické změny spojené s extrémními jevy, struktura a průchodnost vodních
toků, důsledky pro plavební užití, nakládání
se sedimenty a související ochrana moří.
O význam MKOL nemám strach. Jakožto
kompetentní a dobře fungující mezinárodní
říční komise má budoucnost zajištěnou.

RNDr. Pavel Punčochář, prezident
MKOL v letech 2011–2013
Odpověď na tuto stručnou otázku musím
rozdělit na tři části, neboť po 23 letech svého
aktivního zapojení do činností MKOL bych
rád uvedl nejenom její význam, ale také
mé osobní zkušenosti a snad i názor na její
budoucí zaměření. Proto se moje odpověď
(v případě, že ji redakce akceptuje) bude zdát
pro mnohé čtenáře příliš dlouhá…
Založení MKOL v r. 1990 znamenalo zahájení zásadních opatření ke zlepšení neutěšeného
stavu Labe, zejména jakosti vody, a to prostřednictvím projednaného a smluvními stranami přijatého Akčního programu. Vzorem
byly zkušenosti z Mezinárodní komise pro
ochranu Rýna, v jejíž činnosti byly prověřeny
aplikace pozitivních kroků, jak dosáhnout
ozdravění vodního toku Labe a celého povodí.
Proto také prvním prezidentem MKOL byl
pan Dr. Ruchay, který ve stejné funkci působil v „Rýnské komisi“ a jehož způsob vedení
jednání byl příkladem trpělivého vyjednávání
potřebných kompromisů, které byly nezbytně
zapotřebí při skloubení rozsahu opatření a potřebných finančních zdrojů k jejich zajištění.
Třicet let činnosti MKOL a dosažený
pozitivní vývoj labského ekosystému potvrzují efektivitu práce a význam nezbytné
mezinárodní spolupráce při naplňování cílů
dojednaných smluvními stranami. Proto již
po 15 letech bylo možné konstatovat splnění
Akčního programu Labe a řeka se stala opět
kvalitním biotopem pro oživení, dokumentovaného poklesem organického znečištění
a nebezpečných látek a pro širokou veřejnost
výskytem opět zdravých ryb.
Velmi podstatným a pozoruhodným krokem
bylo to, že souběžně s potřebou omezit znečištění Labe, se věnovala pozornost opatřením
ke zlepšení ekologického stavu labského ekosystému a udržení zachovaných kvalitních
biotopů. Proto jednou z šesti pracovních
skupin byla pracovní skupina s dlouhým
názvem Ochrana a utváření vodních struktur
a břehových zón, označovaná jako PS „O“,
která byla následně přejmenována na PS Ekologie, označení „O“ jí však zůstalo zachováno.
Zdůrazňuji to proto, že Rámcová směrnice
vodní politiky ES (2000/60/ES) byla přijata
o 10 let později a vyžaduje principy, ke kterým
PS „O“ přistupovala od svého vzniku v r. 1991.
Volně tím přecházím ke svému dlouhodobému aktivnímu zapojení do činností MKOL,

vh 10/2020

neboť mi bylo ctí zmíněnou PS „O“ vést po
dobu 12 let (1991–2002). Při ohlédnutí za její
činností musím s jistou nostalgií uvést, že
jsme opravdu intenzivně pracovali (dá se říci
v současné terminologii, že jsme „makali“).
Do r. 1997 vznikly čtyři podstatné publikace,
zejména rozsáhlé bylo dílo Ekologická studie
k ochraně a utváření vodních struktur a břehových zón (v r. 1994) a Ryby v Labi (1996).
Musím uvést, že na rozdíl od současnosti,
u nás chyběli zkušení experti na problematiku hodnocení hydromorfologie vodních toků
a údolních niv. V podstatě se střídali zástupci
různých institucí a čerpali jsme ze zkušeností
a poznatků německých kolegů (zejména od Dr.
F. Kohmana z Bundesanstalt für Gewässerkunde /BfG/ v Koblenci), kteří udržovali kontinuitu
aktivit a zaměření PS „O“.
Hnacím „motorem“ práce PS „O“ ovšem
byla osobnost pana Ing. Manfreda Simona,
který jako člen sekretariátu MKOL měl tuto
pracovní skupinu v gesci. Svými znalostmi
a pracovním nasazením nejenom umožnil sestavení zmíněných výstupů práce PS „O“, ale
jeho zásluhou vznikly dvě úžasné publikace:
Labe – cenný přírodní klenot Evropy (pro velký
úspěch došlo ke 2. vydání) a monografie Labe
a jeho povodí, což je naprosto neocenitelná
bibliografie vývoje Labe a jeho hydrologických charakteristik. Musím s odstupem času
konstatovat, že mi bylo opravdu ctí předsedat
týmu PS „O“ Ostatně krásnou vzpomínkou
je také neoficiální Kronika pracovní skupiny
„Ekologie“, kterou rovněž sepsal pan Ing.
Simon u příležitosti 20. porady ve Vrchlabí
(10.–12. 11. 1998). Chci zdůraznit, že přátelské a skutečně „dělné“ atmosféry na jednáních
PS „O“ jsem si užíval a rád vzpomínám na tuto
partu nadšenců (viz pomalu již obrázek, který
má proto sníženou kvalitu).

Pracovní skupina „Ekologie“ Mezinárodní
komise pro ochranu Labe během jednání
v Pretzieně (SRN) v červnu 1993
Po úpravě struktury MKOL v r. 2005 se
problematika ekologie stala součástí Pracovní
skupiny Implementace Rámcové směrnice
vodní politiky – WFD, kam samozřejmě organicky zapadá hodnocení hydromorfologie
a biocenóz vodních útvarů. Expertní tým pro
tuto tématiku však nebyl oficiálně ustaven.
V práci MKOL jsem i po ukončení předsednictví PS „O“ pokračoval jako zástupce
vedoucího české delegace a v r. 2011 jsem
byl dokonce jmenován do funkce prezidenta.
S vděčností jsem si připomínal přístupy pana
Dr. Ruchaye, který byl prezidentem po dvě
funkční období, tedy jeho „výuku“ jsem mohl
vstřebat dost, ačkoliv vyrovnání se s jeho elegancí a klidem zůstalo nedostižné…
V mém funkčním období se práce MKOL již
plně soustředila jednak na plnění požadavků
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Rámcové směrnice a na pořizování Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe, a zároveň
na hodnocení vlivu hydrologických extrémů
(povodní a sucha) s možností nezbytných
adaptačních opatření. Nechci se rozepisovat
o vykonaných pracích, ale pro všechny čtenáře Vodního hospodářství musím uvést, že na
rozdíl od české veřejnosti, němečtí obyvatelé
v povodí Labe oceňují přehradní nádrže na
našich vodních tocích a váží si práce našich
vodohospodářů, která je zjevná za povodní
i sucha z údajů našeho informačního portálu www.voda.gov.cz (v německé i anglické
verzi).
Není tedy pochyb o tom, že založení a činnost MKOL zásadním způsobem přispěla
a trvale přispívá k pozitivnímu vývoji vodních
útvarů v celém mezinárodním povodí. Průběžné vydávání publikací a „informačních listů“
poskytuje přehled odborné i laické veřejnosti
o tom, jak se labský vodní systém mění, vyvíjí
a v jakém je aktuálně stavu. Ke standardním
činnostem si sekretariát ještě přibral úlohu
organizátora tradičních Magdeburských seminářů, na kterých jsou prezentovány především
výsledky získané v Labi a jeho povodí jak na
německé, tak na české straně.
Stručně řečeno: bylo mi osobním potěšením
se na práci MKOL dlouhodobě podílet a děkuji
za výbornou a přátelskou spolupráci celého
sekretariátu.
Pokud jde o budoucnost, pak přeji, aby
úspěšná práce MKOL dále pokračovala a jsem
velmi rád, že kontinuitu cílů a směřování
udržuje kvalitně obsazený sekretariát, ve kterém vedoucí, pan dr. Slavomír Vosika, působí
takřka po celou dobu existence Komise. Před
všemi vodohospodáři jsou nepochybně velké
výzvy – jak účinně realizovat opatření k omezení důsledků změny klimatu, jejíž dopady
na vodní režim a vodní zdroje jsou zjevně
nejviditelnějšími projevy. V tomto ohledu
bych doporučil, že by bylo nanejvýš žádoucí
ve struktuře MKOL vytvořit nějaký expertní
tým/skupinu pro hodnocení, dosahování
a udržení dobrého ekologického stavu, který
by nevycházel pouze ze striktních omezení.
Otázky posuzování hydromorfologického stavu vodních útvarů a opatření k jejich zlepšení
jsou obtížným úkolem pro všechny členské
státy EU a řešení musí komplexně zohledňovat situaci a vývoj v celém povodí.
Přeji členům sekretariátu a všem zapojeným expertům, aby MKOL i v dalších letech
svého působení přispěla k dosažení a udržení
„dobrého stavu“ vodních útvarů v povodí
Labe, a aby byla iniciátorem efektivních
a přijatelných adaptačních i kompenzačních
opatření k omezení dopadu změny klimatu
v budoucnosti.

však je spolupráce při povodňových situacích,
jako byly v letech 2002 a 2013. Především při
povodni v roce 2013 zabránila česko-německá
spolupráce vzniku větších škod.
Do budoucna přeji MKOL pokračování
této plodné spolupráce a mnoho společných
úspěchů. Rád bych přednesl svoji gratulaci
ke třicátému výročí osobně, ale to doženeme
v roce 2021, až budou překonány důsledky
koronaviru.
Nyní následuje, jak jsem předeslal v úvodu, rozhovor se současným prezidentem
MKOL, panem Petrem Kubalou.
Stránský: Mezinárodní komise pro ochranu Labe (dále jen MKOL) vznikla před 30
lety. Vzpomenete si, pane prezidente MKOL,
zda jste tenkrát její vznik zaregistroval? Já se
přiznám, že nikoliv, že jsem Komisi začal intenzivněji vnímat až někdy kolem roku 1995…
Kubala: Byl jsem na tom obdobně jako Vy,
pane redaktore. Dohoda o MKOL byla podepsána dne 8. října 1990 v Magdeburku. V té
době jsem pracoval ve Výzkumném ústavu
vodohospodářském v Praze. S činností MKOL
jsem se v podstatě seznámil až ve státním podniku Povodí Vltavy, kde pracuji od roku 1995.
Později jsem byl delegován i do pracovních
struktur MKOL. V letech 2004 až 2010 jsem
byl členem pracovní skupiny „Implementace
Rámcové směrnice Evropského společenství
pro vodní politiku v povodí Labe“ (WFD), v letech 2008 až 2011 členem pracovní skupiny
„Povodňová ochrana“ (FP). V roce 2013 jsem
byl jmenován členem české delegace v MKOL
a od 1. ledna 2017 vykonávám funkci jejího
prezidenta.
Stránský: Proč vlastně ta organizace vznikla?
Kubala: Koncem osmdesátých let 20. století
patřilo Labe k nejvíce znečištěným řekám
v Evropě, kdy jakost vody v něm odpovídala
přibližně jakosti vody v Rýně v dobách jeho
maximálního znečištění, což bylo začátkem
sedmdesátých letech 20. století.
V druhé polovině osmdesátých let 20. století byla tedy z iniciativy Spolkové republiky
Německo zahájena jednání s Československem a Německou demokratickou republikou na téma: jak zlepšit jakost vody v Labi?
Společenské změny ve východní Evropě na
konci osmdesátých let a rostoucí povědomí
o potřebě ochrany životního prostředí tento
proces urychlily a vedly mimo jiné i k již
zmíněnému založení MKOL v říjnu 1990.

Dr. Helge Wendenburg, prezident
MKOL v letech 2014–2016
MKOL je úspěšná mezinárodní instituce, ve
které spolupracují především Česká republika
a Německo, ale i Rakousko a Polsko, a v níž
během této spolupráce vznikla mnohá přátelství. V minulých letech toho přitom MKOL
mnoho dosáhla. Její práce na implementaci
evropské Rámcové směrnice o vodách, jejíž
třetí plánovací období nás čeká od roku 2021,
práce v oblasti sedimentů, v havarijní oblasti
a v posledních letech i práce k suchu a dopadům klimatických změn mohou sloužit jako
příklad i pro ostatní komise. Zvláště důležitá

Předání předsednictví v MKOL v lednu 2011
v Magdeburku. Vpravo pan Dr. F. Holzwarth,
prezident MKOL v letech 2008-2010, vlevo
pan RNDr. P. Punčochář, prezident MKOL
v letech 2011–2013
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Předání předsednictví v MKOL v lednu 2014 v Magdeburku. Vpravo
pan RNDr. P. Punčochář, CSc., prezident MKOL v letech 2011–2013,
vlevo pan Dr. H. Wendenburg, prezident MKOL v letech 2014–2016
Zahájení česko-německé spolupráce v oblasti
ochrany vod v celém mezinárodním povodí
Labe se stalo jedním ze symbolů snahy zlepšit
stav životního prostředí v Československu
a sjednoceném Německu.
V článku 1 mezistátní Dohody o MKOL jsou
uvedeny tři základní cíle. Prvním je umožnění
užívání vody, především umožnění získávání
pitné vody z břehové infiltrace a využívání
vody a sedimentů pro zemědělství. Druhým
cílem je dosažení ekosystému, který bude
zdravý, rozmanitý a co možná nejbližší přirozenému přírodnímu stavu. Třetím cílem je
trvalé snižování zatížení Severního moře z povodí Labe. Všechny tyto hlavní cíle mezistátní
dohody jsou neustále aktuální.
Stránský: Mezinárodních komisí na ochranu různých vodních toků je více. Měla MKOL
své vzory, nebo naopak byla vzorem ona pro
další komise?
Kubala: Vzorem pro založení MKOL byla
úspěšná spolupráce v rámci Mezinárodní
komise pro ochranu Rýna před znečištěním,
která byla založena v roce 1950. Spolupráce
při ochraně vod v povodí Labe v rámci MKOL
byla naopak podnětem k založení dalších
komisí, jejichž členy jsou i smluvní strany
MKOL Česká republika a Německo. V roce
1994 byla založena Mezinárodní komise pro
ochranu Dunaje a v roce 1996 Mezinárodní
komise pro ochranu Odry před znečištěním.
Každé hydrologické povodí má svá specifika, která musí jednotlivé komise ve své práci
zohlednit. Jedná se zejména o ekonomické
možnosti jednotlivých členských států, úroveň ochrany životního prostředí, národní
legislativu a podobně. Velmi důležitá je i skutečnost, zda členové komise jsou, nebo nejsou
členy Evropské unie. Základní principy vzájemné spolupráce jsou ale v komisích stejné,
nebo alespoň více méně hodně podobné. Co
je v podstatě charakteristické pro všechny
komise, jsou prvotní aktivity po jejich založení. Mezi tyto aktivity patří např. vybudování
mezinárodního varovného a poplachového
systému k hlášení případů havarijního znečištění vod, vybudování mezinárodní měřicí
sítě a sestavení mezinárodního programu
měření.
Stránský: Jak MKOL pracuje, jakou má
strukturu?
Kubala: MKOL vypracovává doporučení
pro smluvní strany Dohody o MKOL. Dele-
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RNDr. P. Kubala, prezident MKOL v letech 2017–2020

gace a pracovní skupiny MKOL se skládají ze
zástupců českých a německých ministerstev,
úřadů, institucí a vědeckých ústavů. Na práci
MKOL se podílejí také zástupci Rakouska,
Polska a nevládních organizací. V delegacích
MKOL, v pracovních skupinách a ve skupinách expertů pracuje na 120 osob.
Nejvyššími orgánem je zasedání Komise
a pak porada vedoucích delegací smluvních
stran a předsedů pracovních skupin, které
se konají jednou za rok. Porady pracovních
skupin a skupin expertů se konají cca dvakrát
ročně.
Základní strukturu tvoří tři pracovní skupiny. Těžištěm jejich činnosti je implementace evropské Rámcové směrnice o vodách
(WFD), povodňová ochrana a implementace
evropské Povodňové směrnice (FP) a problematika havarijního znečištění vod v povodí
Labe. Skupiny expertů se zabývají problematikou povrchových vod, podzemních vod,
managementu dat a hydrologie.
Oficálními jednacími jazyky MKOL jsou
čeština a němčina. Všechna jednání jsou
tlumočena, pracovní podklady a materiály
určené ke zveřejnění se připravují v obou
jazykových verzích.
Práci MKOL a jejích pracovních skupin
podporuje po odborné, jazykové a organizačně-technické stránce osmičlenný sekretariát,
který má své sídlo v Magdeburku.
Stránský: A jak je MKOL financována?
Kubala: Jedním z principů spolupráce
v rámci MKOL je, že opatření, na kterých se
členské státy společně dohodnou, jsou realizována a financována z národních zdrojů, někdy
i s přispěním evropských fondů.
Členové pracovních grémií nejsou zaměstnanci MKOL. Náklady spojené s jejich prací
v MKOL hradí většinou vysílající instituce.
Myslím tím hlavně pracovní čas strávený na
jednáních i při řešení úkolů mimo vlastní
jednání a také cestovní náklady.
Z rozpočtu MKOL je financován především
provoz sekretariátu, organizace seminářů,
workshopů, vydávání publikací a internetová
prezentace. Dvě třetiny rozpočtu hradí německé Spolkové ministerstvo životního prostředí
a jednu třetinu české Ministerstvo životního
prostředí.
Stránský: Čím vlastně MKOL je? Odborným,
politickým, lobbistickým, zájmovým, nebo
výchovným sdružením?

Kubala: MKOL je zcela jednoznačně především odbornou platformou česko-německé
spolupráce v oblasti ochrany vod v celém
mezinárodním povodí Labe. Jak jsem již zmínil, MKOL vypracovává doporučení k jednotlivým tématům pro smluvní strany „Dohody
o MKOL“. Tato doporučení se připravují po
odborné stránce v jednotlivých pracovních
skupinách. V rámci procesu schvalování
navržených doporučení na úrovni vedoucích
delegací a delegací smluvních stran se samozřejmě zohledňují i politické aspekty, jako
jsou společenská akceptace a realizovatelnost
navržených opatření.
Dovolím si v souvislosti s touto otázkou
připomenout, že přijetím Evropské vodní
charty dne 6. května 1968 ve Štrasburku,
Rada Evropy v podstatě zahájila mezinárodní
spolupráci při ochraně vodních zdrojů, včetně ochrany před jejich znečišťováním. Tento
dokument shrnuje význam vody pro člověka
a životní prostředí a upozorňuje na závažnost
problému hospodaření s vodou.
Naší prací se tedy snažíme směrovat členské
státy MKOL, aby v rámci své administrativy
využívaly doporučení MKOL v těch oblastech,
o kterých jsem se již zmiňoval, které jsou pro
naši činnost relevantní. Jak říká Evropská vodní charta, tak „hospodaření s vodními zdroji by
se mělo provádět v rámci přirozených povodí“,
a ne v rámci politických a správních hranic.
Evropská vodní charta dále uvádí, že voda
nezná hranic a že jde o společný zdroj, který
v péči o něj vyžaduje mezinárodní spolupráci.
Ano, z tohoto pohledu možná naše činnost
může být někým považována i za určitý lobbing ve prospěch ochrany a šetrného využití
vod (a to nejenom v povodí Labe), protože
(a to není klišé) bez vody není života. Voda je
drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina. V této souvislosti opakovaně
hovořím o tom, že „bez vody to nepůjde…“.
Stránský: Jak se postupně měnil záběr působnosti MKOL a okruh řešených problémů?
Kubala: V prvních letech byla práce MKOL
zaměřena hlavně na snižování znečištění
způsobeného komunálními a průmyslovými
odpadními vodami, na výstavbu komunálních čistíren odpadních vod, na zlepšení
jakosti vody a ekologických poměrů v povodí.
V druhé polovině devadesátých let minulého
století se k tomu přiřadila i oblast ochrany
před povodněmi.
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Předání předsednictví v MKOL v lednu 2017
v Magdeburku. Vlevo pan Dr. H. Wendenburg, prezident MKOL v letech 2014–2016,
vpravo pan RNDr. P. Kubala, prezident MKOL
v letech 2017–2020.
V prosinci 2000 vstoupila v platnost Rámcová směrnice o vodách, která postavila
ochranu vod v členských státech Evropské
unie na nový základ a pro česko-německou
spolupráci přinesla nové podněty. Základem
současné i budoucí práce MKOL je tedy Mezinárodní plán povodí podle Rámcové směrnice
o vodách a Mezinárodní plán pro zvládání
povodňových rizik podle evropské Povodňové
směrnice, která byla schválena v roce 2007.
V souvislosti s implementací Rámcové směrnice o vodách se začala řešit problematika nakládání se sedimenty a snižování obsahu živin
ve vodách v povodí Labe. S ohledem na vývoj
hydrologické situace v posledních šesti letech
byly provedeny také první práce zabývající se
problematikou sucha a nedostatku vody.
Stránský: Jak se vyvíjelo povědomí o MKOL
v ČR, SRN, v Evropě mezi odbornou i laickou
veřejností?
Kubala: MKOL od svého založení v říjnu
1990 realizovala mnoho aktivit směřujících
ke zlepšení stavu vod v povodí Labe. Tím se
postupně dostávala do povědomí nejdříve
odborné a později i širší zainteresované veřejnosti. Širší zainteresovanou veřejností mám
na mysli zejména nevládní organizace (NGO)
působící ve Spolkové republice Německo.
MKOL je platformou pro řešení aktuálních
problémů jakými byly například kyanidová
havárie v lednu 2006 nebo zvýšené hodnoty
haloetherů a PCB v letech 2015 a 2016.
Poznatky a zkušenosti z činnosti Komise
byly využity i v procesu přizpůsobování české
legislativy v oblasti ochrany vod evropskému
právu, což patřilo k důležitým předpokladům
pro přijetí České republiky do Evropské unie
dne 1. května 2004.
V roce 2003 se Komise otevřela nevládním organizacím, jejichž zástupci se mohou
aktivně podílet na její práci. Ze začátku tuto
možnost využívaly hlavně ekologické organizace. V současné době se na činnosti MKOL
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podílejí ale například i zástupci Pracovního
společenství dodavatelů vody v povodí Labe,
komunálního Povodňového partnerství Labe
a sdružení přístavů ELBE-SEAPORTS. Tyto
nevládní organizace působící ve Spolkové
republice Německo jsou relativně aktivní a je
s nimi dobrá a mnohdy i přínosná spolupráce.
Toto nelze říci o nevládních organizacích na
české straně. Ty se i přes výzvy MKOL našich
aktivit a jednání v podstatě nezúčastňují.
MKOL spolupracuje především i s mezinárodními komisemi pro ochranu Odry, Rýna
a Dunaje.
V souvislosti s implementací Rámcové
směrnice o vodách a Povodňové směrnice,
organizuje MKOL Mezinárodní labská fóra,
na kterých má veřejnost možnost seznámit
se s aktuálním stavem implementace obou
směrnic a diskutovat například návrhy mezinárodního plánu oblasti povodí Labe a mezinárodního plánu pro zvládání povodňových
rizik v oblasti povodí Labe.
MKOL se aktivně podílí na přípravě a organizaci „Magdeburských seminářů o ochraně vod“. Tradice tohoto semináře vznikla
v roce 1988 v Magdeburku a od roku 1992 se
seminář pořádá střídavě v České republice
a v Německu. V průběhu let si seminář získal
pověst jedné z nejvýznamnějších odborných
a vědeckých akcí v oblasti ochrany vod v celém mezinárodním povodí Labe. Pro zástupce
z oblasti vědy, praxe a orgánů státní správy
se stal platformou k výměně nejnovějších
poznatků a zkušeností.
Výsledky činnosti MKOL jsou prezentovány
také na dalších seminářích, workshopech,
které organizuje buď přímo MKOL nebo
partnerské instituce. Rád bych připomenul
ještě rozsáhlou publikační činnost MKOL,
která spočívá ve více než 100 publikacích,
informačních listech, posterech, letácích atd.
Významným zdrojem informací jsou také naše
webové stránky.
Stránský: Jak tedy hodnotíte výsledky činnosti MKOL?
Kubala: Jedním z nejvýznamnějších přínosů činnosti MKOL je aplikace principu
společné ochrany vod v kontextu významného evropského mezinárodního   povodí.
Tento přístup, který byl později zakotven i do
evropského práva prostřednictvím Rámcové
směrnice o vodách a Povodňové směrnice, se
osvědčil při realizaci Akčních programů Labe,
Akčního plánu povodňové ochrany v povodí
Labe, Mezinárodního plánu oblasti povodí
Labe i Mezinárodního plánu pro zvládání
povodňových rizik v oblasti povodí Labe.
Společný postup při řešení aktuálních témat
v oblasti ochrany vod v povodí Labe je hlavní
zásadou činnosti MKOL. K takovým patřily
například snižování znečištění způsobeného
vypouštěním komunálních a průmyslových
odpadních vod a výstavba komunálních čistíren odpadních vod. Dalším tématem bylo
vytvoření měřicí sítě, v které se sleduje vývoj
jakosti vody na základě společně sestaveného
mezinárodního programu měření a s pomocí
identických, respektive srovnatelných metod.
V povodí Labe funguje jednotný systém pro
předávání informací o případech havarijního
znečištění vod. Zvýšila se úroveň ochrany
před povodněmi. Zlepšila se komunikace
mezi českými a německými institucemi při
povodňových situacích, v posledních letech
i při suchu a nedostatku vody, ale zejména

v případech zvýšených koncentrací znečišťujících látek v Labi. Za velmi významné
považuji i informování a zapojení relativně
široké veřejnosti do problematiky, kterou se
MKOL zabývá. To je jenom několik příkladů
z bohaté činnosti Komise. Rád bych při této
příležitosti poděkoval všem kolegům z MKOL,
jak těm současným, tak minulým, za skvělou
práci, kterou v podstatě v nejvyšším veřejném
zájmu, kterým je voda, odvádějí a odváděli.
Velké poděkování patří také současným i
bývalým pracovníkům sekretariátu MKOL
v Magdeburku, bez jejichž práce si činnost
MKOL vůbec nedovedu představit…!
Stránský: Naopak, co se třeba z plánů, představ nepodařilo dosud uskutečnit?
Kubala: Čeští a němečtí odborníci zpracovali v rámci MKOL řadu dokumentů zásadního charakteru, jejichž realizace je žádoucí,
ale vyžaduje to delší čas, a to především
z důvodů technické proveditelnosti a finanční náročnosti. Myslím tím hlavně Koncepci
MKOL pro nakládání se sedimenty z roku
2014 a Strategii ke snížení obsahu živin ve
vodách v mezinárodní oblasti povodí Labe
z roku 2018. Jde o dva materiály, které jsou
z hlediska komplexního odborného přístupu
jedinečné a nemají na úrovni významných říčních povodí obdobu. Problematika sedimentů
a živin bude významným tématem v Mezinárodním plánu oblasti povodí Labe na období
2022–2027. Budou také pokračovat zahájené
práce v oblasti řešení problematiky sucha
a nedostatku vody. Problematika dopadů klimatické změny představuje další významnou
odbornou výzvu.
Stránský: Jaké úkoly Komisi čekají?
Kubala: Aktuální prioritou naší současné
práce je příprava návrhů Mezinárodního
plánu oblasti povodí Labe a Mezinárodního
plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe na období 2022–2027. Oba
návrhy mají být zveřejněny nejpozději do
22. prosince 2020 na webových stránkách
MKOL ke konzultací s veřejností, která bude
mít možnost se k nim vyjádřit v termínu do
22. června 2021. Návrhy budou diskutovány
s veřejností také na Mezinárodním labském
fóru, které se, jak pevně věřím, i přes současnou pandemickou situaci výskytu nemoci
COVID–19, uskuteční dne 14. dubna 2021
v Ústí nad Labem.
V druhé polovině roku 2021 budou zpracovány a nejpozději 22. prosince 2021 na webových stránkách MKOL zveřejněny definitivní
verze obou plánů, které budou tvořit základ
činnosti MKOL v období 2022–2027. Dále se
budeme podrobněji zaměřovat na záležitosti
kolem sucha a nedostatku vody, na dopady
klimatické změny i na metody využití dálkového průzkumu Země pro naše aktivity.
Stránský: Co pro Vás MKOL znamená a co
ji přejete do dalších let?
Kubala: MKOL je pro mne především srdeční záležitost. Je pro mne příkladem úspěšné
česko-německé spolupráce v oblasti ochrany
vod v povodí Labe. Za doby mého působení
ve strukturách MKOL od roku 2004 jsem se
setkal s mimořádně kolegiálním a konstruktivním přístupem všech zúčastněných při
řešení problémů. Cením si vysoké odborné
úrovně jednotlivých grémií. Práce v MKOL
je pro mne zdrojem nových poznatků, zkušeností a odborných i osobních kontaktů.
Považuji MKOL za tu jedinou a nejvhodnější
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platformu pro řešení současných i budoucích
výzev v oblasti ochrany vod v mezinárodním
povodí Labe. Činnost MKOL naplňuje požadavky již zmiňované Evropské vodní charty,
což považuji za zásadní. Přeji Komisi zejména
maximálně možnou podporu partnerských
institucí a aktivní, odborně i lidsky kvalitní
členy pracovních grémií.
Dále jí přeji, aby výstupy z její činnosti byly
nadále z odborného hlediska vysoce kvalitní

a aby se jí dařilo šířit osvětu o tom, že voda je
nejvyšší veřejný zájem a že bez mezinárodní
spolupráce se nepodaří dosáhnout stanovených cílů.
Letošní rok je z důvodu celosvětové pandemie výskytu onemocnění COVID–19 poněkud
zvláštní a ovlivnil negativně i chod Komise.
Mám na mysli zejména posunutí termínů
některých akcí či jednání orgánů MKOL.
Třicáté výročí založení MKOL jsme si měli při-

Martin Pivokonský a kol.: Koagulace při úpravě vody –
Teorie a praxe
Helena Sochorová

Pivokonský Martin, Vašatová Petra, Načeradská Jana, Pivokonská Lenka. Akademie
věd České republiky. Koagulace při úpravě
pitné vody: Teorie a praxe. Praha: Nakladatelství Academia, 2020, 323 s. ISBN 978-80200-3116-7. Ediční číslo 12560.
Speciálních publikací zabývajících se procesy probíhajícími během úpravy vod je na
českém trhu poskrovnu. O to víc je potěšitelné,
že s podporou Akademie věd České republiky
byla vydána začátkem září 2020 monografie,
zabývající se dopodrobna nejen principy
a zákonitostmi základního procesu úpravy povrchových vod, tedy koagulací, ale i přenosem
těchto teoretických poznatků do praxe.
Kolektiv autorů z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., v knize využil znalostí
a dlouholetých zkušeností z výzkumné
a pedagogické práce v oboru hydrochemie
a technologie úpravy vody, praktický přesah
je pak podložen jejich prací na konkrétních
provozních aplikacích na úpravnách vody.
Jak je uvedeno v úvodu knihy, snahou
autorů bylo přinést čtenáři dostatečný teoretický základ dané problematiky, ale závěrečné
kapitoly, zaměřené na praktické využití dříve
popsaných poznatků, je možné využívat i samostatně bez detailní znalosti teoretické báze.
Proto je spektrum těch, jimž je kniha určena,
velmi široké – od technologů a zaměstnanců
provozních vodohospodářských společností
přes další pracovníky zabývající se úpravou
vody, projektanty a v neposlední řadě také
studentům a pedagogům technických a přírodovědných vysokých škol zabývajících se
problematikou technologie vody a životního
prostředí se zaměřením na výchovu budoucích vodárenských technologů.
Členění knihy je intuitivní, nabízí snadnou
orientaci a logicky provede čtenáře celým
procesem přípravy suspenze při úpravě vody.
Kapitoly 2–7 jsou zaměřeny na objasnění
dílčích procesů a mechanismů působících při
tvorbě suspenze. Obecný úvod tvoří kapitola
2 Fyzikálně-chemické vlastnosti vody. Na něj
navazuje kapitola 3 Složení povrchové vody,
která se věnuje typickým znečišťujícím látkám
v povrchových vodách, se zvláštní pozorností
k látkám organickým. Další stránky obsahují
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popis sil působících mezi částicemi nečistot
a koagulačních činidel v kapitole 4 Interakce
a stabilita koloidů. V následující kapitole 5
Tvorba separovatelné suspenze jsou uvedeny
informace o tvorbě suspenze včetně typů
koagulačních činidel, mechanismech jejich
interakce s nečistotami a procesu agregace.
Vlastnostmi agregátů a jejich hodnocením se
zabývají podrobně kapitoly 6 Vlastnosti agregátů a 7 Metody měření vlastností agregátů.
Následující kapitoly cílí na praktické využití
dříve popsaných poznatků. Kapitola 8 Míchání přináší základní přehled zařízení využívaných v praxi pro homogenizaci koagulačních
činidel a zařízení pro zabezpečení tvorby
suspenze. Jsou zde uvedeny i základní vztahy
pro výpočty podmínek míchání – především
gradientů rychlosti. S popisem faktorů ovlivňujících účinnost dílčích procesů probíhajících při tvorbě suspenze, jejich optimalizací
a také s metodami řízení pomocí laboratorních
a poloprovozních testů je čtenář seznámen
v kapitole 9 Hodnocení a optimalizace destabilizace a agregace. Závěrečná kapitola 10

pomenout v říjnu na Magdeburském semináři
o ochraně vod v Dessau. Nebude tomu tak…
Ve vazbě na aktuální situaci přeji nám všem
pevné zdraví a těším se, že vše, co jsme museli
letos v rámci aktivit MKOL omezit, doženeme
v roce příštím. Těším se na další spolupráci
se všemi v rámci aktivit MKOL, a nezapomínejte: Bez vody to nepůjde…
Ing. Václav Stránský

Úprava různých typů přírodních povrchových
vod koagulací je věnována upravitelnosti
surové vody s obsahem jílových minerálů,
huminových látek a látek produkovaných
fytoplanktonem. Jsou zde objasněny principy
destabilizace suspenze u jednotlivých typů
nebo i kombinací více znečišťujících příměsí
a také vliv reakčního pH včetně praktických
dopadů těchto informací.
Z tohoto výčtu je zřejmé, že publikace
poskytuje široký teoretický základ pro ty, kdo
chtějí poznat podstatu a příčiny jednotlivých
dějů během koagulace a flokulace, ale současně zde čtenář nalezne velký přesah do praxe
s reálnými provozovanými technologiemi
úpravy vody. Důležitá je také aktuálnost zpracování zahrnující moderní a v současnosti
přijímaný pohled na danou problematiku.
Velmi zdařilé je i technické provedení knihy a její grafické zpracování. Text doplňuje
velké množství názorných schémat, obrázků
a grafů, které pomáhají čtenáři lépe pochopit
základní text a zorientovat se v problematice.
Text je čtivý, bez čtenářsky nepřívětivé vědecké dikce.
Velký potenciál má tato publikace i jako
bibliografický seznam především cizojazyčné
literatury o několika stech položkách, z nichž
autoři vedle vlastních prací čerpali, a který je
možné využít při hlubším studiu této problematiky. Nutné je také zmínit velké množství
příloh včetně detailního seznamu zkratek
a symbolů.
Na závěr několik osobních postřehů. Pracuji
jako vodárenský technolog více jak 20 let, a to
jak ve smyslu každodenního technologického řízení úpraven vody, tak i tvorby návrhů
technologií nově projektovaných či rekonstruovaných úpraven. Řadu rozhodnutí činím po
tolika letech praxe pocitově, část činností je
již rutinních a řadu znalostí mám ověřených
empiricky. Mohlo by se zdát, že není potřeba
se obracet až k teoretické podstatě dějů, které
mám každodenně na úpravnách před očima.
Při studiu této knihy jsem si ale uvědomila,
jak je to mylný pocit a že je potřeba se občas
vrátit ke kořenům a uvědomit si základy, na
nichž stojí moje práce.
Publikaci mohu současným i budoucím
kolegům v oboru vodárenství a oborech
příbuzných jedině doporučit. Je to vyvážená
směs teoretických poznatků a jejich aplikací
do praxe. Je to kniha, která popisuje „starý
známý“ koagulační proces pro úpravu vody,
ale využívá k tomu nejnovější poznatky. Tato
filozofie autorů je i v souladu s mottem této
knihy: Věnováno všem, kteří hledají nová
poznání, aniž by opomíjeli ta stará.
Ing. Helena Sochorová, Ph.D.
Vodohospodářský podnik a.s., Plzeň
sochorova@vhp.cz
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Mohou být kořenové (vegetační) ČOV optimálním
řešením pro 21. století?
Jan Foller
Hned v úvodu je nutno poctivě přiznat, že odpověď autora tohoto textu na otázku z nadpisu
by byla stručná a krátká. A pokud by se v ČR
jeho názorem na tuto technologii ČOV řídily
vodoprávní úřady, potažmo MŽP ČR, SFŽP,
případně MZe, mohl by být následující prostor
na stránkách tohoto periodika využit pro jinou,
možná i užitečnější diskusi nebo jiné závažné
téma. Skutečnost je však taková, že názor
autora tohoto textu není vůbec určující. Kořenové ČOV jsou i přes dostupné, rozporuplné
informace o jejich funkci stále částí odborné
veřejnosti považovány za legitimní technologické řešení čištění komunálních odpadních
vod, a to nejen z malých sídel, osamocených
objektů nebo rekreačních zařízení, ale často
jsou navrhovány i pro obce větší, kde se jinak
běžně uplatňují standardní technologie mechanicko-biologických ČOV. Vzhledem k tomu,
že však kvalita vyčištěných odpadních vod dle
některých údajů z realizovaných kořenových
ČOV může být objektivním rizikem pro určité
typy dále uvedených lokalit, rozhodl jsem se
pokusit otevřít odbornou diskusi o možnostech
využitelnosti technologie kořenových ČOV, počínaje posouzením vazby „stoková síť – ČOV“,
přes vlastní technické řešení těchto objektů až
po možné důsledky nevhodných aplikací této
technologie.
Nejprve tedy uvedu obecné úkoly, které by
měla libovolná technologie komunální ČOV
ve vazbě na stokovou síť řešit:
– zpracovat efektivním způsobem a v maximální únosné míře odpadní vody, přiváděné
napojenou kanalizací v daném sídle,
– kvalita produkovaných vyčištěných odpadních vod nesmí ohrozit životy vodních
živočichů v recipientu,
– kvalita produkovaných vyčištěných odpadních vod nesmí ohrozit kvalitu podzemních
vod,
– kvalita produkovaných vyčištěných odpadních vod nesmí ohrozit obecně vodní zdroje
určené pro úpravu vody na vodu pitnou,
– kvalita produkovaných vyčištěných odpadních vod nesmí ohrozit stabilitu povrchových ani podzemních ekosystémů,
– kvalita produkovaných vyčištěných odpadních vod by měla objektivně směřovat
k dosažení cílového „dobrého stavu vod“,
jak je definován legislativou,
– odpady vznikající při procesu čištění
odpadních vod musí umožnit jejich bezproblémovou likvidaci v souladu s platnou
legislativou nebo recyklaci,
– a v poslední době stále více opakovaný
požadavek: kvalita vyčištěných odpadních
vod by měla umožnit jejich recyklaci k dalšímu využití.
Jistě by se daly nalézt ještě další podmínky
a kritéria pro posouzení správné funkce komunální ČOV, ale posouzení funkce kořenových
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ČOV ve světle výše uvedených požadavků by
pro zahájení konstruktivní diskuse, kterou
očekávám, mělo stačit. Důležité pro další diskusi však je uvést předem hlavní argumenty
propagátorů kořenových ČOV:
– kořenové čistírny jsou přírodní metodou
čištění splaškových odpadních vod,
– kořenové čistírny jsou vhodným řešením
pro malá sídla, která nelze napojit na stokovou síť,
– kořenové čistírny jsou vhodné pro kanalizace s velkým množstvím balastních vod nebo
jednotné kanalizace s velkým kolísáním
hydraulického zatížení během srážkových
událostí a nízkou koncentrací znečištění na
přítoku k čistírně odpadních vod
– kořenové ČOV nepotřebují přípojku elektrické energie,
– koncepce kořenových ČOV umožňuje jejich
citlivé a nerušící začlenění do krajiny,
– kořenové ČOV produkují minimální množství odpadů,
– kořenové ČOV jsou prakticky bezobslužné,
– kořenové ČOV jsou ekonomicky výhodnější
než klasické mechanicko-biologické ČOV,
– kořenové ČOV jsou ekologické.
Je ještě řada dalších argumentů. které jsou
připravení obhájci kořenových ČOV „položit
na stůl“, ale prozatím se spokojíme s úvodní
diskusí výše uvedených.
Kořenové čistírny jsou přírodní metodou
čištění splaškových odpadních vod. K tomuto argumentu lze pouze konstatovat, že ČOV
prakticky všech koncepcí, založené na využití biocenózy v různých formách aplikace,
jsou přírodním způsobem čištění. Výhodou
moderních mechanicko-biologických ČOV
je intenzita využití biomasy, která umožňuje
dosahovat i vysoké účinnosti procesu čištění
ve všech požadovaných parametrech i u koncentrovaných splašků, a to na malé ploše.
Kořenové ČOV jsou bez ohledu na koncepci
řešení metodou extenzivní a z hlediska využití
plochy nehospodárnou.
Kořenové čistírny jsou vhodným řešením
pro malá sídla, která nelze napojit na stokovou síť. Vzhledem k tomu, že je zajištěna
celkem důsledně elektrifikace, lze tento problém spolehlivě, a hlavně kontrolovatelně zajistit mechanicko-biologickou ČOV s účinností
čištění umožňující zasakování v případech,
kdy chybí vhodný recipient, a kapacitou

nad 50 EO. Určující pro řešení je tedy pouze
velikost sídla.
Kořenové čistírny jsou vhodné pro kanalizace s velkým množstvím balastních vod
nebo jednotné kanalizace s velkým kolísáním
hydraulického zatížení během srážkových
událostí a nízkou koncentrací znečištění
na přítoku k čistírně odpadních vod. Zjednodušeně řečeno: Vybudováním kořenové
ČOV může investor obhájit problematickou
stokovou síť, a tím oddálit nezbytnost daleko
vyšších investic do nápravy stavu kanalizace.
Tento argument obhajoby kořenových ČOV je
nejspornější. Jeho přijetím prakticky popíráme
smysl budování moderních oddílných kanalizací, protože nám asi nevadí to, že když se
balastní voda do stokové sítě snadno dostává,
tak logicky budou situace, kdy se odváděné
znečištění snadno dostává z kanalizace ven
a zasakuje. Co se týká srážkových vod a odlehčení na stokových sítích jednotné kanalizace, tak zde je již novou legislativou jasně
naznačeno, že odlehčování odpadních vod
z jednotných stokových sítí bude do budoucna
ekonomicky nevýhodné. Důvodem je ochrana
vod obecně. Podporou tohoto argumentu tedy
popíráme smysl zpřísňování požadavků na
ochranu podzemních a povrchových vod
a smysl investic do hledání účinnějších metod
čištění odpadních vod v menších sídlech.
Kořenové ČOV nepotřebují přípojku elektrické energie. Pokud nás nezajímá, co se na
ČOV děje a třeba jaké množství vyčištěných
odpadních vod odtéká z ČOV, je možné s tímto argumentem souhlasit. Potom je ale nutné
uvést, jak budou naplněny legislativní podmínky a hlášení o kvantitě znečištění, případně jak je zajištěna ochrana podzemních vod,
například v krasových oblastech v situacích,
kdy z ČOV odtéká prakticky nečištěná odpadní voda (kolmatace lože, zkratové odtoky po
povrchu a podobně).
Koncepce kořenových ČOV umožňuje jejich citlivé a nerušící začlenění do krajiny. Je
otázkou subjektivního názoru, zda někomu je
v zalesněné krajině příjemnější třeba půl hektaru pravoúhlé plochy rákosu než malý domek
s ČOV uvnitř. V případech kořenových ČOV,
které měl autor možnost sledovat, se však
jednalo o typické: „přání otcem myšlenky“.
Kořenové ČOV produkují minimální
množství odpadů. Tento argument je typickým vytržením tématu z kontextu a matením
veřejnosti. Nejlépe to ilustruje v tabulce 1
příklad kalkulace ročního množství některých produkovaných odpadů dle ČSN (ČOV
500 EO, jednotná kanalizace).
Poslední z uvedených odpadů, kontaminovaný štěrk, po obnově lože musí být také
kalkulován. Bude ho totiž nutné někam
odvézt a uložit. U „moderních“ koncepcí
kořenových ČOV s vertikálním tokem je sice
uvažováno se specifickou plochou kořenového
pole menší než 7,5 m2/EO, ale i zde se může

Tabulka 1. Množství některých produkovaných odpadů
Odpad
písek
shrabky
produkovaný kal
kontaminovaný štěrk*

Kořenová ČOV (kg/rok)
2 400
1 250
3 640
468 750

Aktivační ČOV (kg/rok)
2 400
1 250
9 100
0

*
V kalkulaci je uvažováno s plochou pole vegetační ČOV 7,5 m2/EO a sypnou hmotností štěrku 2 500 kg/m3.
Životnost lože je uvažována do kolmatace asi 20 let. Štěrk z lože je nebezpečný odpad.
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Tabulka 2. Parametry různých typů ČOV
ČOV
Kořenová ČOV I
Kořenová ČOV II
ČOV (aktivační po ČOV II)
ČOV (aktivační, 250 EO)*

CHSK (mg/l)
přítok
49,0
139,7
326,3
1980,0

odtok
31,0
24,6
34,0
42,0

účinnost
(%)
63,3
82,4
89,6
97,9

N – NH4
přítok
6,1
17,2
35,5**
47,8**

odtok
2,1
10,0
13,2**
1,9**

PCelk.
přítok
1,6
3,2
5,7
21,6

odtok
1,6
2,3
2,6
0,7

ČOV 250 EO (domov pro seniory s prádelnou); **Uvedené hodnoty platí pro NCelk.

*

jednat o množství štěrku kolem 125 000 až
150 000 kg/rok, při shodné metodice výpočtu.
O tomto problému autoři konceptů kořenových ČOV cudně mlčí. Kapacita ČOV uvedená
v příkladu není nijak výjimečná. Autor má
zkušenosti s kořenovými ČOV o kapacitách
350–1 200 EO. Všechny uvažované však byly
již nahrazeny klasickou aktivační ČOV, ale
podle informací autora je i nyní v uvažované
výstavbě kořenová ČOV o kapacitě 400 EO!
Kořenové ČOV jsou prakticky bezobslužné.
Jde o technologické zařízení a hrubé mechanické předčištění odpadních vod potřebuje
vždy pravidelný dohled a jistou obsluhu.
Údržba kořenových polí také požaduje jistý
čas.
Kořenové ČOV jsou ekonomicky výhodnější než klasické mechanicko-biologické ČOV.
Vzhledem k tomu, že pro potvrzení tohoto
argumentu není z důvodu stále se měnících
konceptů vlastní technologie kořenových
ČOV (které řeší především hydraulické problémy kořenových loží) dostatek příkladů
z realizovaných funkčních a srovnatelných
objektů, bylo by poctivé připustit to, že kořenové ČOV nejsou možná dražší než klasické
mechanicko-biologické ČOV stejné kapacity.
Objektivní ekonomická analýza je široký pojem a musela by určitě zahrnovat i dotčenou
kanalizaci a důsledky jejího stavu v případě
„děravých“ stok.
Kořenové ČOV jsou ekologické. U tohoto
argumentu necháme na čtenáři, do jaké míry
je toto prohlášení vůbec vhodné. K posouzení
nám nejlépe poslouží data ze dvou kořenových ČOV. Jedná se o objekty postavené na

starší koncepci (horizontální průtok ložem)
s kapacitami ČOV I: asi 250 EO (doposud
v provozu) a ČOV II: asi 350 EO (zrušena a nahrazena novou klasickou ČOV II, 500 EO). Pro
srovnání jsou potom uvedeny výsledky moderní aktivační mechanicko-biologické ČOV
na oddílné kanalizaci s kapacitou 250 EO.
Hodnoty v tabulce 2 jsou průměry koncentrací minimálně za rok měření.
K živelnému budování kořenových ČOV docházelo v ČR především v poslední dekádě minulého století i přesto, že jejich stavba nebyla
podporována dotacemi, o což se vedla diskuse. Většinu těchto objektů si obce postavily
a následně provozovaly samy. Problematické
výsledky řady z těchto objektů vedly investory
ke snaze zajistit provoz odbornou firmou. To
potom vedlo v řadě případů k jejich zrušení
a výstavbě klasických mechanicko-biologických ČOV (autor nabyl zkušenosti ze sedmi
případů). Hodně těchto ČOV s kapacitami
kolem 200 EO je však stále v provozu. Skutečnost, že nejsou příliš předmětem zájmu, je
dána tím, že se jedná o malé zdroje znečištění,
pro které platí v legislativě stále velmi benevolentní limity a počty kontrolních vzorků za
rok (většinou 2hodinové nebo bodové, 4 za
rok). Tyto však nemohou objektivně popsat
realitu provozu, a případné bilance z takových
výsledků sestavené jsou zbytečné a nemají
vypovídací schopnost.
Vzhledem k tomu, že se však v poslední
době objevily informace o záměru MŽP ČR
a SFŽP podporovat výstavbu kořenových
ČOV (například v CHKO Moravský kras),
jedná se v případě, že bude tato podpora

Systém včasné výstrahy – zmírnění dopadů bleskových
povodní v Bosně–Hercegovině na řece Ričina –
na půdorysu podpory z fondu UNDP
Evžen Zeman

Úvod
Změna klimatu zvyšuje pravděpodobnost
vzniku povodňových událostí ve většině
zemí světa. Komunity sídlící v lokalitách
náchylných k povodním čelí potenciálním
škodlivým důsledkům od ztráty lidských životů, újmy na zdraví až po škody na majetku
velkého rozsahu. Pro jakoukoli obec závisí
účinnost operačních opatření prováděných
před povodňovou událostí i po ní do značné
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míry na informacích dostupných orgánům
povodňové ochrany. Systém včasné výstrahy
spojený s fungujícím systémem provozních
opatření může výrazně snížit materiální
škody a omezit ztráty na životech. Naopak při
neexistenci sítě varování a výstrahy před povodněmi čelí komunita vždy velkým rizikům.
V mnoha zemích, kde národní ekonomika
jen obtížně nachází finanční prostředky pro
realizaci moderní národní sítě povodňových

uskutečněna, o varovný signál. Právě tato
oblast, kde jde o přímé ohrožení jeskynních
ekosystémů v případě nedostatečného čištění odpadních vod z malých sídel, kterých je
zde větší počet, vyžaduje podporu ochrany
vod, ale kontrolovatelným, technologicky
řiditelným způsobem, a tím rozhodně nejsou
kořenové ČOV. Náprava dědictví – jednotných
kanalizací, budovaných mnohdy „hurá“ způsobem v akcích „Z“ v některých z těchto obcí
(formální ochrana podzemí už v minulosti), je
nad jejich finanční možnosti. To by však nemělo vést k dalším chybám. Uchovat přírodní
krásy těchto oblastí je v zájmu všech, a proto
bychom měli zvláště v takových případech
postupovat při hledání řešení velmi opatrně
a po řádné odborně podložené diskusi. Prvním
krokem k takové diskusi by měla být podrobná
analýza možností a smyslu budovat kořenové
ČOV tam, kde lze objektivně volit kvalitní
technologii mechanicko-biologických ČOV
na úrovni doby, s využitím všech poznatků
domácích i zahraničních odborníků. Má-li
však mít taková odborná diskuse význam a být
přínosem oboru, musí se opírat pouze o jednoznačně doložená fakta. Vodítkem k takové
diskusi by mohl být například přehled úkolů
z úvodu tohoto textu, které má každá ČOV
zajistit. Jsme přesvědčeni, že stránky „Vodního
hospodářství“ jsou tím pravým místem.
Ing. Jan Foller
specialista na ČOV
mluvčí odborné skupiny pro řešení
extrémních požadavků na čištění
odpadních vod při CzWA
foller@adchem.cz
Poznámka šéfredaktora: Argumenty autora
se mi zdají fundované, konzistentní, potvrzené
dlouholetými zkušenostmi. Je zřejmé, že existují i opačné názory. Těším se proto na stanovisko příznivců tohoto způsobu čištění odpadních
vod. Jistě i ta si se zájmem přečtu. Nejen já,
ale i výzkumníci, projektanti, provozovatelé,
manažeři na všech úrovních. Výsledkem – věřím – budou řešení nejvhodnější pro krajinu,
vodu i společnost.
výstrah a varování, může být implementace
místních decentralizovaných sítí povodňových výstrah a varování ve vysoce rizikových
oblastech daleko snadnější a efektivnější.
Partnerství UNDP–SDG (Sustainable Development Goals) pro cíle udržitelného rozvoje
ve vybraných zemích a regionech umožnilo
v roce 2018 požádat o podporu inovačních
projektů v segmentu životního prostředí.
Tým navrhovatelů pod vedením EZ Hydroinformatics s.r.o. navrhl projekt na systém
včasné výstrahy pro oblast krasových jevů
v oblasti Tomislavgrad v Bosně–Hercegovině
v povodí řeky Ričiny (obr. 1), kde dochází
k velmi obtížné predikci vzniku bleskových
povodní, protože propojení povrchového
a podzemního odtoku je v krasových oblastech velmi komplikované.

Partnerství Česko–UNDP pro cíle
udržitelného rozvoje a projekty
v Bosně a Hercegovině
Mnoho zemí v Evropě a ve střední Asii čelí
obdobným výzvám, s nimiž se Česká republika potýkala v 90. letech. Díky úspěšnému
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přechodu z centrálně plánované ekonomiky
na otevřený trh má Česká republika, jako člen
Evropské unie, mnoho zkušeností a ponaučení
pro sdílení s novými rozvojovými ekonomikami v regionu. Inovace z České republiky
přinášejí nové postupy a technologie, která
mohou najít uplatnění  při řešení specifických
problémů v prioritních zemích, jako v tomto
případě, kdy šlo o sestavení lokálního autonomního výstražného systému v regionu Tomislavgrad na základě hydrologických požadavků (povodí toku v oblasti krasových jevů).
Uchazeči z České republiky dostali možnost,
aby se přihlásili ke konkrétním rozvojovým
tématům, která se týkala vybraných oblastí

včetně Bosny a Hercegoviny. I zmiňovaný
projekt byl podpořen právě z UNDP–SDG–
Challange CUP, protože vyhovoval kritériím
rychlého přenosu inovačních technologií
v oblasti životního prostředí.
V Bosně a Hercegovině chybí národní
systém varování před povodněmi na méně
významných vodních tocích. Historicky byly
v Bosně a Hercegovině zaznamenány četné
extrémní přírodní události, z nichž nejčastější byly povodně. Světová meteorologická
organizace uvádí, že povodně v dubnu 2004
zničily 20 000 ha zemědělské půdy, zničily
několik mostů a kontaminovaly mnoho zdrojů pitné vody. V prosinci 2010 zažila Bosna

a Hercegovina největší množství srážek zaznamenaných v předchozích 100 letech, což
vedlo k extrémním záplavám v celé zemi.
Bylo evakuováno více než 4 000 lidí. Také
v květnu 2014 zasáhly Bosnu a Hercegovinu
mimořádné extrémní srážky, které způsobily
opět extrémní povodně a sesuvy půdy na
celém území této zkoušené země. I malé
obce v oblasti Tomislavgradu, v povodí řeky
Ričiny, byly zasaženy povodněmi v minulosti
několikrát a jejich výskyt je díky krasovým
jevům velmi těžko predikovatelný. Proto se
stalo povodí Ričiny kandidátem na přednostní
umístění autonomního výstražného systému.
To se podařilo právě díky UNDP a jeho českému příspěvku pro vybrané cíle udržitelného
rozvoje UNDP–SGD a projektu, který navrhla
a zastřešila firma EZ Hydroinformatics s.r.o.
ve spolupráci s místními partnery ze Sarajeva
H2i ltd. Projekt „Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro povodí Ričiny“
byl realizován a dokončen v roce 2019.

Místní systém včasné výstrahy před
bleskovými povodněmi v povodí
Ričiny

Obr. 1. Povodí řeky Ričiny a lokalita v regionu města Tomislavgradu – ukázka výstupu
z webového portálu pro vizualizaci dat v lokálním jazyce realizovaná místním partnerem
firmou H2i Ltd.

Změna klimatu zvýšila riziko povodňových
rizik v mnoha zemích na celém světě. Lokální
systém včasné výstrahy založený na nezávislých, autonomních a cenově přístupných
monitorovacích zařízeních, jako jsou dešťové
měřicí stanice a vodoměrné stanice, umístěné
v lokalitách, kde dochází k výskytu bleskových povodní, může poskytnout místním oby-

Obr. 2 Most v obci Seonica – duben 2019 průtok po intenzivních
srážkách

Obr. 3. Most v obci Seonica – červenec 2019 průtok po delším bezesrážkovém období

Obr. 4. Zástupce městského úřadu při přejímacím řízení hladinoměru a jednotky H7 firmy Fiedler AMS

Obr. 5. Kalibrace jednotky H7 v profilu na mostku říčky Ričiny
v Cervenici
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vatelům kritické a včasné informace o vzniku
a průběhu bleskových povodní. Informace
poskytované systémy včasného varování mají
neocenitelný potenciál pro záchranu životů
a omezení materiálních škod tehdy, poskytují-li čas na včasnou evakuaci v případě extrémních povodňových událostí. I když je obtížné
zavést národní síť povodňové výstrahy, implementace místních decentralizovaných sítí
povodňových varování ve vysoce rizikových
oblastech je relativně snadno realizovatelná.
Také finanční a časová náročnost takových
decentralizovaných systémů je v porovnání
s národními systémy nesrovnatelná.
Místo realizace výše uvedeného projektu je
v povodí řeky Ričiny. Cílovými příjemci jsou
místní komunity Omolje, Seonica a Crvenice
v obci Tomislavgrad. Celkové povodňové
škody, které v prosinci 2010 zasáhly části obce
Tomislavgrad, se odhadovaly přibližně na
250 000 EUR. Nepřetržité srážky 2. listopadu
2018 zaplavily osady Omolje, Seonica a Cervenice. Řeka Ričina, která má povodí převážně
v krasovém území, má nástup povodní, který
je jen obtížně předvídatelný. Obec Tomislavgrad projekt podporovala, protože v regionu je
hrozba povodní známá a očekávaná a jakákoli
řešení ke zmírnění tohoto rizika jsou vítána.
Současná regionální předpověď počasí nestačí
k předpovědi místní povodně, a proto neexistují žádné formální informační kanály, které
by včas varovaly místní obyvatele. Multiplikační benefit tohoto projektu pozitivně ovlivnil každodenní život 300 místních obyvatel
a zvýšil ochranu jejich majetku.

Vlastní technologické řešení
a realizace LVS v povodí řeky Ričiny
Zařízení a technologie výstrahy před povodněmi jsou sestaveny z komponent firmy Fiedler AMS, s.r.o., (srážkoměry a hladinoměry).
Tento místní LVS (lokální výstražný systém)
pro povodí řeky Ričiny je principiálně navržen
dle metodiky MŽP ČR. Jde o úsek cca 15 km
toku se třemi obcemi v povodí toku Ričiny:
Omolije, Seonica a Crvenice. Vzhledem
k tomu, že jde o krasovou oblast, lze vysvětlit
hydrologickou abnormalitu, že v průběhu
roku dochází k bezodtokovým obdobím v délce několika měsíců, samozřejmě v závislosti
na výskytu a intenzitě srážek. Na obr. 2 a 3
je shodná lokalita za rozdílných podmínek
průtoku.
Vlastní výstražný systém pro Ričinu se
skládá ze dvou hladinoměrů vybavených tlakovými sondami a monitorovacími a řídícími
jednotkami: H7 (dataloggery) s vestavnými
GSM/GPRS moduly s možností automatického předávání dat do databáze na server. Dále
byl systém doplněn o stanici s člunkovým
nevyhřívaným srážkoměrem a monitorovací
a řídící jednotkou H1. Malá telemetrická
stanice H1 je vhodná pro sběr dat z objektů
bez možnosti síťového napájení. Bylo zvoleno
řešení se sběrem dat a jejich zasíláním přes
lokální sítě mobilních operátorů na server výrobce: firmy Fiedler AMS, což umožní mimo
jiné vzdálenou kontrolu a diagnostiku čidel
a nastavování jejich parametrů. Ze serveru
výrobce jsou data přeposlána na webový portál partnera H2i, lokalizovaného v Sarajevu
– viz obr. 1.
K vlastní výstavbě LVS v zahraničí je
vhodné zmínit tři podstatné faktory, které
ovlivňují úspěch projektu. Volit spolehlivou

24

Obr. 6. Povodí řeky Ričiny a umístění měrných profilů Tomislavgrad v době přípravy projektu
technologii, která je prověřena, a na zahraničním projektu neexperimentovat s umístěním
jakýchkoliv doplňků, které nejsou provozně
odzkoušeny. Druhý faktor je testování celého
systému před odesláním na místo určení.
Na místě je třeba komponenty pouze vybalit
a vše sestavit. Vše ostatní, co je potřebné na
místě realizace, mít s sebou v zásilce a neočekávat, že lze na místě cokoliv dokoupit či
dodělat. Třetí předpoklad je nespoléhat na
SIM karty místních mobilních operátorů
(alespoň během instalace) a data alespoň na
začátku projektu zasílat na server dodavatele
přes SIM kartu ověřeného operátora z ČR. Tak
se dá výsledek měření rovnou zobrazit, ihned
analyzovat a případně pohodlně přenastavit
vzdáleným přístupem.
Jako zajímavost lze doplnit vylepšení
vodočtu o plastovou nádobu, ve které lze
udržet stálou minimální hladinu nad nulou
vodočtu, tento trik je výhodný pro kalibraci
sondy. I když výparem hladina v plastové
nádobě postupně klesá, většinou ji doplní
srážky nebo zvýšený průtok, případně místní spolupracovník. Ukázka řešení vodočtu

Obr. 7. Jednání na obecním úřadu města Tomislavgrad v době přípravy projektu
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Obr. 8. Zajištění stálé minimální hladiny pro tlakovou sondu pomocí plastové nádoby pod nulou vodočtu, v chráničce je instalována
tlaková sonda

Obr. 9 Doplnění hladinoměru o teplotní sondu v lokalitě mostovky

Obr. 10. Mostní profil v obci Crvenice – srážkoměr vlevo a hladinoměr pod mostovkou
s plastovou nádobou je uvedena na obr. 8.
Oba hladinoměry byly doplněny o doplňkové
čidlo teploty vzduchu v oblasti mostovky, což
byl oprávněný požadavek místních hydrologů.
Komplikovanější proces je doprava všech
součástí dodávky mimo hranice EU při splnění všech podmínek celních úřadů obou zemí.
Zásilková spediční služba zajistila dopravu do
Tomislavgradu bez závad a poškození. Vlastní
systém byl realizován na místě během 4 pracovních dní v červenci 2019.
Jediným problémem byla skutečnost, že
v celkem řídce obydlené oblasti je signál mobilních operátorů obecně slabý a navíc kolísá.
Tato skutečnost byla podstatná pro volbu
kvalitní antény vysílače GSM.
Na obr. 10 a 11 jsou patrné fáze výstavby
obou stanic, kde v mostním profilu v obci
Crvenice je umístěn hladinoměr a srážkoměr
a v mostním profilu v obci Seonica je umístěn
druhý hladinoměr.
Autonomní systém byl uveden do provozu
12. 7. 2019. Jedinou provozní komplikací
byla nehoda traktoru, který zřejmě nadměrným přívěsem poškodil ochrannou schránku
hladinoměru s dataloggerem. Místní partner
provedl opravu mechanického poškozeni
schránky a systém po restartu pokračuje ve
funkci, což dokumentuje robustnost měřících
modulů od dodavatele.
Místní partner H2i realizoval digitální
povodňový plán a vlastní jednoduchou web
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aplikaci, která je přístupná povodňové komisi
a místním obyvatelům. Platforma zajišťuje
rozeslání kritických informací všem členům
povodňové komise.

Závěr
Projekt „Lokální systém včasné výstrahy před
povodněmi pro povodí Ričiny“ byl realizován
a dokončen v roce 2019 za významné podpory
z fondů UNDP, ale i od realizačních firem,
které investovaly do některých aktivit vlastní
zdroje. Realizace popsaného projektu během
krátkého časového období bez významných
kompromisů, změn nebo zdržení ukazuje,
že podobné projekty mají smysl především
v místech, kde jsou přírodní podmínky, které
zhoršují odhady vzniku povodní a jejich rozsahů. Nové moderní technologie jsou často
„ocejchovány“ razítkem: nedosažitelné nebo
příliš drahé. Ale uvedený projekt dokazuje
právě pravý opak.
Především systém, který po dokončení plní
svoje poslání, je autonomní a navíc nepotřebuje složitou a finančně náročnou údržbu,
splňuje podmínky udržitelnosti. Lokální
partner H2i Ltd. je spokojen, protože předal
obecnímu úřadu v Tomislavgradu fungující
technologii, která zajišťuje systém výstrahy
v případě náhlých povodní v povodí s krasovými jevy. Poděkování za spolupráci je třeba
vyslovit především pracovníkům istanbulské
kanceláře UNDP, kteří měli celý projekt na

Obr. 11. Mostní profil v obci Seonica – kotvení vodoměru na starý železobetonový most
starosti a zajišťovali nezbytnou podporu na
místní úrovni.
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Komentář k článku „Odpadní vody – možný zdroj
informací o výskytu… COVID-19“
František Kožíšek
Pan docent Mackuľak ve svém review
(nebo diskusním příspěvku?) ve VH 6/2020
naznačuje, že monitoring odpadních vod na
přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 může
být vhodným nástrojem pro časnou detekci
ohnisek nákazy onemocnění Covid-19. Já to
tak nevidím: možná někdy ve vzdálené budoucnosti, ale v dohledné době těžko.
Autor v článku vyslovuje také přání, aby
národní grantové agentury poskytovaly zvýšenou podporu projektům monitorujícím
komunální odpadní vody, zejména v souvislosti s problematikou Covid-19. Nevím, jak na
Slovensku, ale u nás TAČR již v březnu obesílal všechny řešitele nově schválených grantů
(bez ohledu na jejich zaměření) výzvou tohoto
znění: „V souvislosti s akutní situací Covid-19
hledáme mezi aktuálně řešenými projekty
takové, jejichž obsahem jsou nástroje, které
mohou pomoci s bojem s epidemií a zmírnit
její následky. Touto cestou si Vás dovolujeme
vyzvat, pokud dospějete k názoru, že lze téma
Vašeho projektu této naléhavé potřebě operativně přizpůsobit, případně rozšířit řešitelský
kolektiv, dejte nám neprodleně prosím vědět.
Jsme připraveni věnovat se žádostem tohoto
charakteru přednostně...“
Předpokládám, že řada řešitelů projektů lákavé nabídce svézti se na módní vlně a navýšit
si rozpočet neodolala a pustila se do nového
výzkumu. Proto bych nejpozději v horizontu
2–3 let očekával „objevné“ články typu „Vliv
preference barvy nehtů na respektování protiepidemických opatření“ nebo alespoň různé
kompiláty vydávající se za kritická review.
Jako článek šitý poněkud horkou jehlou a ne
úplně domyšlený na mě působí i text doc.
Mackuľaka. Myslel jsem, že se z něho poučím
a nahlédnu „state of the art“ koronavirového
epidemiologického výzkumu odpadních vod,
včetně kritického zhodnocení jeho (současných) limitů. Ten pocit jsem nezískal, naopak
se mi potvrzuje dojem, že většina účastníků
různých výzkumných konsorcií, které se na
jaře napříč světem vrhly na zkoumání koronaviru v odpadních vodách, nemá v epidemiologii moc jasno a vlastně ani nevědí, co si se
získanými výsledky počít a jak je smysluplně
interpretovat.

RNDr. Pavel Doubrava:
CENIA spustila nový
informační systém
V roce 1983 absolvoval na Univerzitě
Karlově v Praze Přírodovědeckou fakultu. Do
roku 2018 byl ředitelem úseku informačních
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V článku se opakovaně zmiňuje monitorování odpadních vod na přítomnost ilegálních
drog jako úspěšný příklad využití „sewage
epidemiology“, aniž by bylo vysvětleno, jak
(málo) relevantní to je pro zkoumání rozšíření
koronavirové nákazy. Monitorování spotřeby ilegálních drog totiž předcházela nejen
přesná znalost o jedné aplikované dávce, ale
především dlouhodobý výzkum metabolismu
těchto drog, takže je z koncentrace nalezené
v odpadní vodě možné relativně přesně určit počet dávek (= počet aplikujících osob)
za uplynulých x hodin. A hlavně se tím
dostanu k informaci, ke které se ve velkém
městě navštěvovaném hojně cizinci nemohu
dostat jinou cestou. (Na druhou stranu je to
akademické zjištění, které sice dává policii
představu o velikosti černého trhu, resp. míře
užití některých drog, ale nedomnívám se, že
by toto zjištění vedlo k nějakým konkrétním
nápravným opatřením.)
U koronaviru, jehož „cílovou tkání“ je dýchací ústrojí, je ale situace jiná. Předpokládá
se, že jen asi u necelých 10 % nemocných
s Covid-19 se virus replikuje ve střevě, působí
průjem a je vylučován stolicí (u podobného
viru SARS se to týkalo asi 10–20 % nemocných) – čili že většina nemocných virus do
odpadních vod nevylučuje, popř. nevýznamné
množství při výplachu úst. Vůbec netušíme,
a jen tak se to asi nedozvíme, zda virus do
odpadní vody vylučují také osoby, u nichž
infekce probíhá bez (nápadných) příznaků.
Ale pokud ano, bude to ještě nižší procento.
Jak tedy budeme interpretovat pozitivní/
/negativní nálezy viru SARS-CoV-2 v odpadní
vodě? V současné době víme, že virus v populaci koluje a jeho nález v odpadní vodě –
kdekoli – nás asi těžko překvapí či nám řekne
něco nového.
Řekněme, že časem už tak rozšířený nebude, nebude se na něj už ani tolik klinicky
testovat, a nás bude zajímat, zda se v některé lokalitě virus nevyskytuje. Vyšetříme
odpadní vodu z této lokality a žádnou RNA
koronaviru nenajdeme. Bude to důkaz, že tam
nejsou zjevně ani skrytě nemocní? Nebude,
protože i kdyby tam byli, většina z nich virus
do odpadní vody nevylučuje. Pak můžeme
služeb. Od začátku roku 2019 je vedoucím
Laboratoře dálkového průzkumu. Časopisu
poskytl informace o nově zpřístupněném
Archivu družicových dat.
Stránský: V těchto dnech Laboratoř dálkového průzkumu CENIA zpřístupnila informační
systém Archiv družicových dat. Mohl byste ho
čtenářům přiblížit?
Doubrava: Laboratoř dálkového průzkumu
se zabývá výzkumnou činností, která je zaměřená především na měření a modelování

snad říci, že s méně než desetiprocentní pravděpodobností tam žádný nemocný není – ale
není to trochu velká nejistota?
Anebo naopak virus v odpadní vodě najdeme. Co nám to řekne? Že v posledních x
hodinách v této lokalitě pobýval někdo, kdo
virus vylučoval, nic víc. Zda to byl rezident,
příbuzný na návštěvě či polský řidič kamionu, který zabloudil a v hospodě se ptal na
cestu… nám to neřekne. A jestli to má být
pro nás časné varování? Pak stejně nebudeme
vědět, jakým směrem bychom měli napřít
případná opatření.
Poněkud větší vypovídací schopnost by ten
údaj měl, kdybychom měli k dispozici četnější
časovou řadu výsledků a mohli bychom pozorovat nějaké výrazné změny. Pak by to ale
znamenalo vyšetřovat odpadní vodu třeba
jednou týdně. Ale bude ta informace tak cenná, že vyváží potřebné úsilí a náklady? O tom
mám pochybnosti, zvláště když bychom
pro zhodnocení národní či aspoň regionální
epidemiologické situace museli mít výsledky
z řádově nejméně desítek vodovodů.
Jak se bude nový koronavirus chovat
v budoucnosti, nevíme. Je možné, že bude
v populaci sezonně tu více či méně běžně
kolovat podobně jako virus chřipky či další koronaviry. Pak si nemyslím, že bude mít velký
smysl jeho monitorování v odpadních vodách,
stejně jako se asi ustoupí od nějakého četného
klinického testování. Anebo, jak také někdo
předpokládá, virus postupně vymizí a bude se
ve světě udržovat jen v malých endemických
oblastech, možná ve zvířecích populacích (?).
Pak teprve získá (náhodné) vyšetřování odpadních vod určitý smysl, pro zjištění, zda se nám
virus náhodně opět nedostal i do (tuzemské)
lidské populace.
Bude to pak podobné, jako u jiného (u nás)
vzácného infekčního agens – polioviru (způsobujícího poliomyelitidu čili dětskou obrnu,
která byla již díky očkování u nás eradikována). V České republice a jiných EU zemích se
odpadní vody na přítomnost tohoto viru pravidelně testují, cca 1x měsíčně na vybraných
lokalitách (v ČR je to 7 krajských a 1 okresní
město a pak 3 utečenecké tábory). Většinou
se nacházejí, dle očekávání, samé nuly. Pokud
se pozitivní nález uskuteční, pak se dále laboratorně určuje, zda se jedná o oslabený virus
pocházející z očkování nebo o tzv. divoký
virus, který k nám někdo zavlekl z míst, kde
se obrna stále vyskytuje. Pak se skutečně jedná o určité časné varování, a pokud se jedná
o divoký virus a utečenecký tábor, lze přijímat
i konkrétní protiepidemická opatření.
MUDr. František Kožíšek, CSc.
Státní zdravotní ústav, Praha
frantisek.kozisek@szu.cz
energetických toků v krajinné sféře. K této
činnosti využívá data pořízená prostřednictvím metod dálkového průzkumu, tedy družicové snímky. Základním předpokladem pro
výzkumnou činnost nad družicovými daty je
dostatečná datová základna poskytující nejen
aktuálně pořízené snímky, ale i ty archivní.
Pro potřeby své výzkumné činnosti proto
Laboratoř vytvořila Archiv družicových dat,
který obsahuje historické i aktuální družicové snímky z družic Sentinel 2 za území České
republiky a produkty z nich pořízené pro
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Náchylnost zemského povrchu k přehřívání
období vegetační sezony, tedy od 1. dubna
do 31. října.
Stránský: Jsou přístupná data od roku 2016.
Tedy za čtyři roky. Je to sice krátká doba pro statistiku, ale přesto: je možné vysledovat nějaké
trendy, změny?
Doubrava: Právě sledování trendů a změn
je předmětem výzkumné činnosti Laboratoře.
V rámci Výzkumného záměru, který je naplánován na 5 let, se zabýváme vztahy mezi
migrací tzv. hotspotů (tedy míst náchylných
na přehřívání) v krajině s vlhkostí půdy a ve-

Zeleň a vodní plochy v sídlech
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getačním krytem. Tyto vztahy chceme modelovat a doufáme, že se nám třeba podaří vytvořit regionalizaci České republiky z hlediska
vlhkosti (sucha), náchylnosti k přehřívání, či
změn vegetace. Kromě toho se chceme věnovat i další problematice, jako je například monitoring zdravotního stavu vegetace, ukládání
odpadů (i nelegální), nebo vytvoření metodiky
monitoringu velkých průmyslových havárií
a jejich vlivu na životní prostředí.
Stránský: Komu a k čemu může tato aplikace prakticky sloužit?
Doubrava: V první řadě jí využíváme my
pro svoji výzkumnou činnost, nicméně jsme
si řekli, že by se náš systém určitě mohl využít i v jiných organizacích a také jednotlivci
(studenty, akademickými pracovníky), a to
převážně těmi, kteří se zabývají prostorovými
analýzami v krajině nejen v ochraně životního prostředí a odpadovém hospodářství
ale i třeba v dopravě, územním plánování,
stavebnictví, monitoringu vlivu průmyslu na
okolní prostředí atd.
Stránský: Chystáte zpřístupňování dat dalších družicových systémů. Mohl byste přiblížit,
čeho se budou týkat, v čem mohou pomoci?
Doubrava: V letošním roce budou pokračovat práce na zpřístupňování dat dalších družicových systémů prostřednictvím Archivu
družicových dat. V první řadě chceme začít
stahovat a archivovat data z radarů se syntetickou aperturou (SAR) z družic řady Senti-

nel 1. Analyzování radarových obrazových dat
ze satelitů je dnes hlavní výzkumnou činností
Laboratoře. Jejich zajímavé využití vidíme
hlavně v přímém měření vlhkosti povrchu
ve velmi podrobném prostorovém rozlišení.
V dalším období uvažujeme, že do archivu
přidáme i multispektrální data našeho území
z družic Landsat právě z důvodu delší řady
měření, která sahá až do roku 1972.
Stránský: Jaké jsou vlastně základní úlohy
CENIA?
Doubrava: CENIA je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení
a interpretace informací o životním prostředí
a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti. CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli
datových zdrojů v resortu životního prostředí
i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. Podílí se na vývoji a poskytování vybraných datových a mapových
služeb a je provozovatelem řady informačních systémů. CENIA využívá své odborné
znalosti při přípravě národních hodnotících
dokumentů a strategických a koncepčních
materiálů vznikajících v gesci MŽP. Jednotlivé
týmy pracovníků CENIA spolupracují jak na
národních, tak i mezinárodních projektech,
a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli
vědy a výzkumu.
Ing. Václav Stránský

Vymezení sídelních jednotek
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Technické stavby brněnského podzemí –
Odpadní štola na Špilberku
Aleš Svoboda

Špilberské kasematy patří k nejnavštěvovanějším historickým památkám v Brně již více
než sto dvacet pět let. Veřejnost se s prezentací
hrůzného vězení opředeného mnoha pravdivými i smyšlenými legendami mohla poprvé
seznámit v roce 1880. Současná expozice
představuje jejich podobu z konce 18. století,
kdy byly kasematy z vojenských technických
prostor přeměněny na vězeňské zařízení.
Expozice se stala unikátní ukázkou barokního pevnostního stavitelství a zajímavým
dokladem vězeňství josefínské doby. Součástí
expozice je i část odpadní štoly nazývané
„Krysí kanál“.
Středověké příkopy, které původně obklopovaly špilberskou pevnost, byly zrušeny

v roce 1742 v souvislosti s budováním kasemat. Příkop na jižní i severní straně byl upraven a následně překlenut dvoupatrovými
mohutnými cihelnými klenbami. Východní
a západní příkop tak spojoval již jen odpadní kanál, procházející nejnižším patrem
jižních kasemat. Odváděl vodu ze západního
příkopu k ústí odpadní štoly v příkopu východním. Říkalo se mu „Krysí kanál“ a byl
opředen mnoha legendami. Jedna z nich
líčí zvláště surové mučení vězňů, kteří byli
do kanálu spuštěni a ponecháni napospas
dravým hlodavcům. Množství krys v těchto
místech zřejmě opravdu přežívalo, ale tím
pravdivost legendy končí. Ani tento, ani žádný jiný způsob mučení ve špilberské věznici

Obr. 1. Tzv. „Krysí kanál“ v jižní části špilberských kasemat, foto Petr Baran – Petr
Francán

Obr. 2. Odpadní štola vybudovaná pod jižním
svahem špilberského kopce s kamennými
zárubněmi na osazení mříže, foto Petr Baran
– Petr Francán

Obr. 3. Horní úsek odpadního kanálu je vytesaný do skalního masivu špilberského kopce,
foto Aleš Svoboda
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nikdy neprobíhal. Vznik těchto legend zřejmě zapříčinilo vystavení mučicích nástrojů
a metod útrpného práva do expozice kasemat
v roce 1880. Jedna z mnoha pověstí však také
uvádí Krysí kanál v souvislosti s útěkem vězňů z pevnosti. Tady je historická skutečnost
pravdě mnohem blíž. V době, kdy probíhala
úprava Špilberku na barokní pevnost, bylo
nutné zajistit odvodnění zbylých příkopů.
Již dříve byly středověké hradní příkopy
alespoň částečně zaplňovány vodou a bylo
tomu tak i po roce 1742. Nepochybně tedy
existovala odpadní výpusť, kterou se příkopy
vyprazdňovaly. Kde se výpusť nacházela,
není bohužel zcela jasné, je však možné, že
již ve středověku byla umístěna v jižním rohu
východního příkopu. Tehdy ji zřejmě tvořil
pouze krátký kanál procházející hradební
zdí, s vyústěním na holé stráni špilberského
kopce. Po roce 1742 byl však odpadní kanál
prokopán skalním masivem. Na plánu Brna
z roku 1749 je tato skalní štola zakreslena od
svého ústí v hradním příkopu až po úroveň
Pekařské ulice. Stavba je to opravdu velmi zajímavá. Pevný skalní masiv bylo nutné pouze
v některých částech dozdívat cihlami či kamenem. Rozměry štoly jsou velmi proměnlivé, stejně jako její spád. Ani směr není přímý
a chodby se esovitě stáčí vpravo i vlevo. Na
několika místech jsou ve stěnách proraženy
malé polozasypané, jen stěží průlezné odbočující chodbičky. V nejvyšší části, kde štola
prochází hradbami a směřuje k prudkému
klesání, je osazen kamenný portál s dochovanými závěsy na umístění mříží. Vzhledem
k tomu, že do této štoly byl sveden i Krysí kanál, je přítomnost mříže celkem logická. Začátkem 19. století bylo ve špilberské pevnosti
skutečně zaznamenáno několik úspěšných
pokusů o útěk. Podle svědectví syna správce
brněnské věznice Johanna Rottleuthnera byl
jedním z uprchlíků vězněný Francouz, který
nebyl nikdy dopaden. Využil okamžiku, kdy
vynášel kbelík s výkaly do latríny, zbavil se
pout a unikl odpadovým kanálem.
Skalní štola je dnes přístupná šachtou
z prostoru jižního svahu špilberského parku. Je stále funkční a odpadní voda protéká
nově opraveným korytem až do úrovně ulice
Pellicovy. Tam již původní štolu nahrazuje
neprůlezné kanalizační potrubí, které nahradilo původní cihelnou stoku. Z Pellicovy ulice
procházela tzv. Kanálovou uličkou, napojenou
na kanalizační větev Pekařské ulice. Průchozí
horní úsek štoly je nyní na několika místech
opatřen cementovým povrchem a skalní části
jsou na mnoha místech vyspraveny cihelnými
vyzdívkami. Spád odpadní vody je několikrát
přerušen umělými kaskádami, přesto je klesání v některých úsecích tak prudké, že bylo
nutné při pořizování fotodokumentace použít
pro sestup lano.
Doba vzniku této kamenné štoly v polovině
18. století je pouze hypotetická. Zda byla
vytvořena již mnohem dříve, a mohla tedy
sloužit také jako tajná či nouzová cesta z obleženého hradu, zatím není možné doložit.
Náznaky dalších chodeb a neprůchodných
odboček však jen potvrzují skutečnost, že
Špilberk stále ukrývá množství historických
a doposud neznámých podzemních prostor.
Aleš Svoboda
svobales@seznam.cz
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Vážení čtenáři, ruší se semináře, konference. Přechází se na on-line systém. I výuka je on-line!
I pracovní diskuse jsou on-line! Tento trend možná
bude dlouhodobý. Jak podle vás současná omezení
ovlivňují vzdělávání a výuku studentů i odborníků.
Jak důležitá jsou osobní setkání a diskuse? Jaké jsou
přínosy a zápory? Jaké mát zkušenosti? Co byste
doporučovali?
Diskutoval jsem o tom s Petrem Blabolilem z Hydrobiologického ústavu v Českých Budějovicích. Ten
mé přemítání perfektně analyticky rozložil (za to mu
děkuji) na otázky:
Hlavní otázka:
Jak ovlivňují současná omezení práci v oboru?
Podotázky:
Změnily se u vás činnosti v pracovním kolektivu?
Změnily se vazby mezi spolupracujícími subjekty?
Jsou tyto změny výraznější u tuzemských partnerů
nebo u zahraničních?
Jak se změnila výchova studentů?
Změnily se vám plány na semináře a konference?
Pokud máte zkušenosti s on-line přenosy, jaké jsou
vaše dojmy? Lze jimi nahradit osobní setkání?
Máte další postřehy, podněty, doporučení…?
Prosím o zprávu na stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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S politováním vám sdělujeme, že s ohledem na zhoršující se epidemiologickou
situaci a výraznou nejistotu ohledně možností bezpečného uskutečnění
konference Vodní toky 2020, jsme se rozhodli tuto konferenci zrušit.
Celá situace nás velmi mrzí, ale pevně věříme, že v příštím roce se na této
tradiční vodohospodářské konferenci opět sejdeme.
Děkujeme za pochopení!

Za organizátory konference

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Industrializace, to není legrace
Tato slova, obdobná slovům z písně V+W „Civilizace, to není legrace“, mne často napadají při mých toulkách starobního důchodce,
který býval vědeckým pracovníkem, zabývajícím se tím, čím se konečně už více zabývají různé organizace, ba dokonce i trochu politici
a zodpovědní úředníci. Mnozí jsme varovali a upozorňovali na to,
k čemu dojde, pokud se nezmění organizace a metodiky v zemědělství,
lesnictví a vodním hospodářství, zvláště pak v rybníkářství, přesto tyto
metody pokračovaly i po roce 1989. Naše obavy se naplnily a došlo
k stavu, který řešit a napravovat bude moc obtížné, nákladné a složité.
Nedávno jsem o této problematice ve Vodním hospodářství psal
a k mé radosti, aniž bych si sebevědomě připisoval zásluhu na těchto
bohulibých změnách, zjišťuji, že se začíná mnohé, byť pomalu a opatrně, měnit k lepšímu.
Nedávno mne ale zarazil jakýsi pořad v televizi, při kterém jsem si
uvědomil hlavní zlořád, který tyto neblahé změny jak v zemědělství,
tak v lesnictví, tak ve vodním hospodářství způsobil. Ten zlořád mi
byl připomenut zmíněnou písní V+W o civilizaci. Hlavní vinou
neblahých změn byla INDUSTRIALIZACE těchto odvětví. V zemědělství jsme podle vzoru tehdejších našich „bratří“ zavedli obrovské
lány, zavedli těžkou nevhodnou mechanizaci, která scelení pozemků
vyžadovala. Změněné agrotechnické postupy vyžadují průmyslová
hnojiva bez organické složky hnojení, ochrana rostlin přírodní cestou
byla nahrazena chemickými produkty, bylo odvodněno vše, bez ohledu na to, zda to bylo, či nebylo vhodné odvodnit, ignorovaly se osevní
postupy. Industrializace si vyžádala podstatné změny v organizaci
a technologii v lesnictví, rybníkářství, vodním hospodářství
To jsem podrobněji popisoval skoro přesně před rokem, ve Vodním
hospodářství 10/2019. Industrializace zmíněných odvětví zavrhla
i ostatní důležité funkce pro život na zemi, nejen člověka, ale i fauny
i flory, takže člověk podstatně narušil přirozenou rovnováhu v celém
ekologickém systému. Slovo „ekologie“ používám nerad, protože již
delší dobu ztratilo svůj původní význam, stalo se módním marketingovým tahákem, ale zde je na místě.
Je sice velice příznivé, že dnes již je možno slyšet nebo vidět dobré
i horší výsledky práce odborníků, ale i neodborníků, kteří s nadšením
usilují o zlepšení situace, kterou vidí jako špatnou i bez patřičného
vzdělání, zkrátka jen selským rozumem.
Ale pokud budou podnikatelé, úředníci a politici nadále podporovat
„industrializaci“ zmíněných odvětví, pokud vše budou vážit nadále
pouze plnící se peněženkou, tak se nic nezmění.
Systém „po nás přijde potopa“ jsme my, starší ročníky, již zažili.
Přesto si mnozí neuvědomují, že za současné neblahé změny klimatu, vodního režimu, kvality vody, kůrovcové kalamity, vodní eroze,
může velkou částí člověk a jeho „industriální“ přístup k přírodnímu
dění a výrobě. Bude velice zajímavé, co předáme našim potomkům.
Ing. Václav Vojtěch
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... DČOV JINAK ...

+ Plně automatická DČOV, řízená přes mobilní telefon.
+ Certi�kovaná čistírna (CE) s konstrukcí, která splňuje všechny podmínky výzvy pro dotační DČOV v roce 2020, kterými
jsou:
- akumulace přitékajících odpadních vod,
- oddělený prostor pro akumulaci kalu,
- nepřetržitý vzdálený monitoring provozu DČOV,
- automatické řízení provozu DČOV v závislosti na množství přitékajících odpadních vod (bez zásahu uživatele),
- akumulace vyčištěné odpadní vody s možností jejího dalšího využití.
+ Vhodná pro kapénkovou zálivku a splachování WC po dočištění na vestavěném pískovém �ltru a dezinfekci UV lampou
+ Technologie s odvodněním kalu – odstraňování kalu stačí cca 1x za rok
+ Technologie čištění a konstrukce pískového �ltru jsou chráněny mezinárodními patenty
+ Nový patent na způsob zpětného využití tepelné energie odpadní vody
+ Kontejnerové čistírny bez nutnosti obetonování pro obce a �rmy až do �00 EO v cenách cca � 000 – � �00 Kč�EO
+ Technologie kontejnerových ČOV standardně obsahuje zařízení pro zachycení a odstranění vlhčených ubrousků
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Ukázka aplikace v mobilním telefonu

ČOV Topas 5 EO

ČOV Topas 400 EO
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PRŮMYSLOVÁ & KOMUNÁLNÍ
FILTRACE VODY

ŠPIČKOVÁ IZRAELSKÁ ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE
PRO FILTRACI, ÚPRAVU A DOČIŠTĚNÍ
PITNÉ, TECHNOLOGICKÉ A ODPADNÍ VODY
info@aquaglobal.cz

+420 602 727 230
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