22–24. 9. VODA 2021. Konference. Litomyšl. Info: vložený cirkulář.
16. 9. Voda 4.0 ve službách infrastruktury. Praha. Info: info@aquion.cz
7.–8. 10. MĚSTSKÉ VODY 2021. Velké Bílovice. Info: info@ardec.cz

INOVATIVNÍ, VOLNĚ PLOVOUCÍ NÁSTROJ PRO HODNOCENÍ STAVU POTRUBÍ

Inovativní, volně plovoucí nástroj pro hodnocení stavu
potrubí, který analyzuje potrubí za plného provozu.
PipeDiver® poskytuje údaje o stavu potrubí, které se
použijí k efektivnímu rozhodnutí o nutnosti opravy, či
výměně potrubí.

Proč si vybrat PipeDiver®?
Ÿ Poskytuje komplexní údaje potřebné k posouzení

kvality a zbytkové životnosti stěny potrubí pro čistou
i odpadní vodovodní infrastrukturu.

Ÿ Přesně určí místa, kde je narušena stěna potrubí a

indetifikuje oblasti vhodné k výměně.

Ÿ Účinně analyzuje jak kovové, tak i betonové tlakové

potrubí.

Ÿ Společnost Xylem podporuje svými řešeními

efektivní a proaktivní správu vodohospodářských
aktiv.
Podrobnější informace čtěte v příštím vydání

Xylem Česká republika spol. s r.o.
Walterovo náměstí 329/3
158 Praha 5 - Jinonice

info.cz@xylem.com
xylem.com

Brzdy
Podle nejnovějšího sdělení Národní rozpočtové rady prý bude
nutné šlápnout na dluhovou brzdu ne až za dvě tři desetiletí, jak
ještě nedávno politici uklidňovali sami sebe, ale i občany, nýbrž už
pravděpodobně za dva tři roky. Ještě na přelomu roku nás vláda ubezpečovala, že není důvod k obavám z inflace. Tomu snad mohl věřit
jen někdo jednoduššího myšlení jako poručík Mazurek.
Sdělení OSN je ještě apokalyptičtější: podle nejnovější zprávy
Mezivládního panelu pro změnu klimatu ne v horizontu několika
desítek let, ale doslova za dveřmi jsou vražedná vedra, která mohou
být smrtící pro více jak miliardu lidí, hlavně v megapolích v rozvojových zemích, ale i tady u nás. Jen si trpce povzdechnu, že mě
nepřekvapuje, že se hovoří o nebezpečí pro lidi, ale už nikoliv pro
prostředí jako takové.
Je vidět bezradnost, zoufalost politiků: co s tím? Vědí, že šlápnout
na brzdu konzumentarismu nemohou, to by se nejenže konzumenti
vzbouřili, ale zřítila by se společnost na konzumu založená. Politici
proto plánují, kdy znova nastartujeme růst, který nám prý přinese
blahobyt, já bych spíše řekl obžerství. Nesnaží se ani alespoň sundat
nohu z plynu. Vědí, že většina z nás o tom nechce ani slyšet, natožpak
něco dělat, nebo naopak něco nedělat, něčeho se zříci. Nedávno mě
na plné čáře předjel nablejskanej sporťák. U výfuku měl umně vyrobené sdělení: Fuck you Greta. Po několika kilometrech jsme se potkali
u benzínky. Za volantem neseděl „nějakej mladej, dravej, úspěšnej
floutek“, ale manažer abrahámovského věku v dokonale padnoucím
oděvu s tmavými slunečními brýlemi. Bylo vidět, že takovými pitomostmi, jako je ohrožení planety, se on tedy určitě zabývat nebude,
a omezovat se? To už vůbec ne! On je tu pro vydělávání peněz, které
jsou k utrácení.
Byl jsem na setkání jednoho politického subjektu s novináři, kde
byla představena jeho zemědělská vize. Jeden z politiků tam vehementně sděloval, jak oni začnou chránit půdu, vodu, jak politiku
„ozelení“. Trpce jsem se usmíval, protože si pamatuji, jak tento politický matador před léty tvrdil, že se vlastně nic neděje a proti strašení
ekologistů je třeba se důrazně ohradit. Jeho spolustraník nedávno
také prozřel a vysvětloval, jak je třeba se chovat ekologicky. Příkladem přístupu, kterým je možné se bránit klimatické změně, je podle
něho podnikatelský záměr jeho přítele: pěstovat rajčata s využitím
odpadního tepla z elektrárny. Takhle si on prý představuje naplnění
závazků ze Zelené dohody pro Evropu. On je proti jakémukoliv alarmismu. To si vážně myslí, že tento přístup tuto zemi (a i tuto Zemi)
spasí? Pokud ano, pak nám pomoženo touto garniturou nebude. Ta
garnitura neví, v jakém průšvihu se nacházíme, nebo to ví, ale chová
se jako ten závodčí, když vede Švejka do Písku: „Do toho nikomu nic
není, co jste vyved. Panika se nesmí šířit. Panika je v těchhle dobách
válečných zlá věc,“ pokračoval, „něco se řekne, a už to jde jako lavina
po celém okolí. Rozumíte?“
Já vyhlížím charismatického alarmistu a i ekologistu. Já už to tady
nějak doklepu, ale mám děti a mám rád tuto zemi a i tuto Zemi. Je
alarmující, že během mého života stoupla průměrná teplota na Zemi
o cca jeden stupeň a v naší zemi dokonce o 2,5 stupně.
Nechává vás to chladnými? Mě tedy ne. Mě to rozpaluje. Opravdu
bychom my všichni si měli uvědomovat, co jsme s prostředím, které
nám bylo dáno, vyvedli během jednoho, dvou století. Ty změny mají
tvar hyperboly. Pamatujete si ji ze školy? Dlouho pomalý nárůst, ale
pak to vezme švicung.
Během dovolených se zastavme, zbrzděme a najděme si i čas na
promýšlení, co s tím?

• průmyslové úpravny vod
• komunální úpravny vod
• reverzní osmózy
• ultrafiltrace

G-servis Praha, s.r.o.
Třanovského 622/11,
163 00 Praha 6 - Řepy

www.g-servis.cz
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• průmyslové čístírny
odpadních vod
• komunální čistírny
odpadních vod
• dekontaminační jednotky
• plastová výroba

EKOSYSTEM spol. s r. o.

Ing. Václav Stránský

Třanovského 622/11,
163 00 Praha 6 - Řepy

www.ekosystem.cz
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INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
FILTRACE A ÚPRAVY VODY

Pohodové letní dny přeje redakce

www.aquaglobal.cz
PRŮMYSLOVÁ & KOMUNÁLNÍ FILTRACE VODY
ŠPIČKOVÁ IZRAELSKÁ FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE
PRO FILTRACI, ÚPRAVU A DOČIŠTĚNÍ PITNÉ,
TECHNOLOGICKÉ A ODPADNÍ VODY.

Státní dozor nad
zásobováním pitnou vodou
v Irsku
František Kožíšek

Abstrakt

Článek se zabývá otázkou efektivního státního dozoru nad zásobováním pitnou vodou. Na příkladu drobné havarijní události na
úpravně vody, která vedla k nepřijatelně zvýšenému zákalu a k nařízení převařovat vodu u více než 600 tisíc spotřebitelů, je popsán
systém technických auditů v Irsku. Audity provádí Environmental
Protection Agency (obdoba vodoprávního úřadu v ČR), a to buď
z vlastního podnětu nebo na základě ohlášení nějaké havárie či
neshody v kvalitě vody. Systém auditů se zdá být rychlý a efektivní,
ale dosud vázne vymahatelnost opatření, které audit doporučí.

a probíhající rekonstrukce filtrů s novým filtračním médiem poskytne
1 log navíc – i potom by úpravna nesplňovala předpis o jeden řád.
Provozovatel má za povinnost dvakrát týdně odebrat dvacetičtyřhodinový vzorek upravené vody na tyto prvoky, během deseti měsíců
v roce 2019 byly zjištěny v 11 případech pozitivní nálezy (10x Giardia
a 1x Cryptosporidium), vždy však v nízkých počtech. Přesné příčiny
průniku prvoků do upravené vody se provozovateli zjistit nepodařilo.
Provozovatel má také za povinnost dodržovat hodnotu zákalu upravené vody do 0,2 NTU (ZFn) jako důkaz účinnosti stávajících bariér
pro odstranění obou prvoků.

Havarijní událost

Chce-li stát vykonávat efektivní dozor nad zásobováním pitnou vodou,
měl by umět zhodnotit nejen kvalitu výrobku (pitné vody), ale i kvalitu
či úroveň její výroby, protože kontrola kvality vody v celé potřebné
šíři není nikdy nepřetržitá a úroveň výroby mnohdy napoví mnohem
víc o rizicích pro nezávadnost vody než občasný úplný rozbor pitné
vody. V České republice (ČR) státní dozor, jeho organizace i zaměření,
v tomto ohledu zcela zaspal dobu – vzpomeňme jen na problémy
s provozováním vodovodu v Trnové u Prahy [1, 2] v letech 2014–2015,
kdy selhávaly všechny domnělé mechanismy kontroly diletantsky provozované úpravny vody a situaci se značným zpožděním zachraňoval
technický audit nařízený ministerstvem zemědělství.
I když ČR začala povinným zavedením posouzení rizik (rizikové
analýzy) činit určité kroky ke zlepšení současné neradostné situace,
jsme v oblasti technického dozoru nad provozem úpraven vod a vodovodů stále na úplném počátku. Pracovníci hygienických stanic,
kteří budou schvalovat provozní řády vycházející z posouzení rizik,
totiž v naprosté většině nemají příslušné odborné technické vzdělání
a znalosti a nevede se ani žádná společenská diskuse, jak tuto mezeru
zaplnit. Proto mně přišel inspirativní irský případ provozní havarijní
události na úpravně vody zásobující Dublin z podzimu 2019, na který
reagoval tamní státní dozor – i po technické stránce – velmi rychle
a poměrně i efektivně.

V pondělí 21. října 2019 v 18:16 dostává obsluha úpravny PCI první
výstražný alarm, že hodnota zákalu upravené vody překročila hodnotu
0,2 NTU, v 19:06 pak druhý alarm, když zákal překročil hodnotu 0,6
NTU. Přestože je zaslána i SMS zpráva, obsluha situaci okamžitě nijak
neřeší. Až ve 22:15 je technologická linka manuálně odstavena (hodnota zákalu byla v té chvíli 0,62 NTU) a mezitím povolána servisní
firma k odstranění problému. Té se podaří ve 22:50 odhalit příčinu
závady – ucpání dávkovací hadičky koagulantu černými částicemi
(které byly později identifikovány jako drolící se výstelka či nátěr
vnitřní stěny nádrže na síran hlinitý) – ke které došlo odpoledne
okolo 15:00 a která způsobila nedostatečné dávkování koagulantu
a následně nedokonalé fungování koagulace a filtrace. Závada byla
obratem opravena, takže ve 23:30 byla linka pomalu opět spuštěna.
V 5:00 ráno následující den (22. října) se podařilo snížit zákal pod
0,2 NTU a úpravna PCU se tak stala opět plně provozuschopná. Další
dvě technologické linky fungovaly po celou dobu bez závad, nicméně,
jak bylo uvedeno výše, voda ze všech tří linek se vzájemně mísí.
Nicméně vzhledem k porušení předpisu (zákal překročil stanovený
limit a byla tak porušena bariéra proti prvokům) musel provozovatel
tuto událost oznámit úřadům. V úterý 22. 10. v 11:00 hlásí vlastník
úpravny, společnost Irish Water, a její provozovatel Fingal County
Council, tuto událost EPA (Environmental Protection Agency), která
provádí státní dozor nad zásobováním pitnou vodou, a HSE (Health
Service Executive, obdoba naší krajské hygienické stanice). Českým
ekvivalentem EPA je díky její široké působnosti více úřadů, ale v této
oblasti by byl asi nejbližší ústřední vodoprávní orgán čili ministerstvo
zemědělství. Odpoledne se koná jednání provozovatele a vlastníka
s HSE a EPA. Vzhledem k tomu, že z úpravny PCI odcházela 11 hodin voda, při jejíž úpravě byla narušena bariéra k odstranění prvoků,
a tato voda se bude ještě dalších 72 hodin nacházet v distribuční síti,
doporučil HSE, aby byl vydán Boil Water Notice (nařízení převařovat
pitnou vodu), což provozovatel obratem učinil. Nařízení postihlo více
než 615 tisíc obyvatel, nemluvě o výrobnách a službách na pitné vodě
závislých, čímž byl vytvořen nový irský rekord co do počtu osob postižených takovým nařízením. Zároveň bylo provozovateli oznámeno,
že u něj EPA provede ve čtvrtek 24. 10. (tedy už za dva dny!) audit
k objasnění této havarijní události a ke kontrole přijatých opatření.

Výchozí situace

Audit na úpravně vody Leixlip

„Havarijní stav“ (do uvozovek ho dávám proto, že u nás by ho možná
ani nikdo za havarijní nepovažoval, jen za drobnou technickou a provozní závadu) nastal na úpravně vody Leixlip, která je druhou největší
v Irsku. Leží západně od Dublinu a zásobuje asi 616 tisíc obyvatel
Dublinu a jeho předměstí, reálná denní výroba je asi 195 tisíc m3
pitné vody. Upravuje povrchovou vodu z řeky Liffey, která po větších
deštích bývá značně zakalená. Úpravna sestává ze tří samostatných
částí či technologických linek, které sice využívají stejný princip
technologie (česle, dávkování koagulantu, flokulace, první separační
stupeň (čiřič), rychlofiltrace, dezinfekce chlorem a fluoridace), ale jsou
různého stáří a kvality: stará úpravna PCI z roku 1974 (rekonstrukce
v 90. letech; max. projektovaná kapacita 129 tisíc m3/den), úpravna
MMcP z roku 1988 (kapacita 39 tisíc m3/den) a nová úpravna AECOM
z roku 2014 (kapacita 77 tisíc m3/den). Názvy úpraven jsou zkratkami
firem dodavatelů. Jako koagulant se používá síran hlinitý. Voda ze
všech tří linek se před vstupem do sítě mísí.
Surová voda z řeky Liffey je řazena do nejhorší, resp. nejrizikovější
kategorie povrchových vod S3 (povodí řeky se nachází v nížině s vysokou koncentrací dobytka, ovcí, koní i lidského osídlení v blízkosti
i proti proudu jímacího místa, výše proti proudu také ústí výpusti
z čistíren odpadních vod). Za nejvyšší riziko se považuje přítomnost
patogenních prvoků Cryptosporidium a Giardia a kategorie S3 vyžaduje, aby je úprava vody odstraňovala s účinností 5 logaritmických (log)
řádů. Současná technologie je však schopna odstranit jen 3 log řády

K auditu tedy došlo pouhé dva dny po oznámení události (24. 10.)
a zpráva z něj byla vydána o necelý týden později (30. 10.)! Audit
vedli dva zaměstnanci EPA, ale dále se ho zúčastnilo pět pracovníků
HSE, šest pracovníků Irish Water a čtyři pracovníci Fingal County
Council. Účelem auditu bylo nejen vyšetření nahlášené události,
která vedla k nutnosti převařovat vodu, ale i kontrola plnění opatření
a doporučení uložených předešlým auditem v březnu 2019, který
proběhl v důsledku podobné události – tehdy ale selhalo dávkovací
čerpadlo koagulantu. Ještě na vysvětlenou k vlastnictví a provozování
této úpravny vody: v roce 2014 byla založena národní společnost pro
veřejné zásobování vodou (Irish Water), která převzala vodárenskou
infrastrukturu od místních úřadů obcí, měst a okresů (county) a měla
ji začít provozovat. Účelem bylo zvýšení odborné úrovně provozování
vodovodů. Po přechodnou dobu však ještě na základě smlouvy některé
okresy (resp. okresní úřady) úpravny vod provozují, i když vlastníkem
je již Irish Water. To je případ i úpravny Leixlip. Proto zde vedle Irish
Water figuruje i Fingal County Council.
Zpráva z auditu je stručná (7 stran) a jasná: popisuje, kdo se zúčastnil auditu a na co byl audit zaměřen. Podrobně popisuje havarijní
událost a s ní spojená zdravotní rizika, rekapituluje, co měl provozovatel a vlastník podle závěrů minulého auditu udělat (a co z toho udělal
a co ne), dále obsahuje soubor devíti doporučení, které by měl udělat
nebo zvážit jejich zavedení, a soupis toho, co nutně musí v dohledné
době udělat. Zpráva z auditu je od počátku veřejně přístupná [3].
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Za zcela nepřijatelnou byla označena nečinnost provozovatele,
který několik hodin nereagoval na opakované alarmy upozorňující
na zvýšený zákal upravené vody, a tedy na porušenou bariéru proti
průniku prvoků do pitné vody, čímž vystavil tisíce osob zbytečnému
zdravotnímu riziku. Přitom již jarní audit toto provozovateli vytýkal
a požadoval, aby bylo zajištěno automatické odstavení technologické
linky při překročení limitní hodnoty zákalu (resp. nebude-li do 15 minut reagováno na alarm spojený s tímto překročením). To provozovatel
zajistil až v den prvního podzimního auditu 24. 10. Provozovatel také
dosud nezajistil další nápravné opatření z jarního auditu: automatické
přepnutí porouchaného dávkovače (čerpadla) koagulantu na záložní
(i když to by stávající příčině nesprávného dávkování nezabránilo)
a úpravu pH k optimalizaci koagulace.
Opět bylo konstatováno, že stávající technologie je nedostatečná
k zajištění požadované účinnosti úpravy k odstranění prvoků Giardia
a Cryptosporidium a že ani probíhající rekonstrukce filtrů toto plně
nezajistí. Proto bylo opět doporučeno instalovat další krok dezinfekce
UV zářením, protože chlorace je proti prvokům prakticky neúčinná.
Provozovatel byl vyzván, aby přehodnotil svůj systém managementu a dozoru nad provozem úpravny mimo běžnou pracovní dobu, aby
zpracoval rizikovou analýzu úpravny vody, aby sanoval nebo zcela
vyměnil nádrže na síran hlinitý atd. Provozovatel musel do měsíce
vypracovat zprávu pro EPA, jak bude reagovat na závěry auditu.
Když provozovatel předložil HSE dva vzorky na stanovení prvoků
(první byl odebírán od 12:00 21. 10. do 12:00 22. 10., tedy právě v době
havarijní události), které byly oba negativní, a když uplynulo 72 hodin, po kterou ještě mohla být voda s vyšším zákalem v síti, souhlasil
HSE v pátek 25. 10. s odvoláním Boil Water Notice.

Audity EPA
Irská EPA provádí audity jednotlivých systémů zásobování pitnou
vodou, protože je považuje za důležitý nástroj ke zjištění, jak provozovatel funguje a zda splňuje všechny požadavky předpisů na
zásobování pitnou vodou. Audity nejsou plošné a pravidelné, EPA
si sama vyhodnocuje rizikovost jednotlivých systémů a podle toho
audity zaměřuje, takže na některých vodovodech může ročně provést
několik auditů (např. na úpravně Leixlip to byly v roce 2019 dokonce
tři audity), na jiných několik let žádný. Provozovatel musí EPA a HSE
oznámit také každé překročení limitů ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou a významné překročení ukazatelů s mezní hodnotou (které by
mohlo vést k poškození zdraví), ale také každou nebezpečnou událost
či havarijní stav v povodí, při úpravě nebo distribuci vody, které by
mohly vést k poškození zdraví, k výrazným obavám spotřebitelů nebo
přitahují pozornost médií.
Audity se zaměřují na různé aspekty: zdroj surové vody, úpravnu
vody, péče o distribuční systém, vzorkování a správnost laboratorní praxe či způsob komunikace provozovatele se zákazníky ohledně kvality
dodávané vody. Z každého auditu je vyhotovena zpráva s konkrétními
podněty, doporučeními či požadavky, na kterou musí provozovatel reagovat plánem, jak bude tyto požadavky naplňovat. EPA pak kontroluje
jejich plnění. Všechny audity jsou veřejné, lze si je dohledat na webové
stránce EPA: http://www.epa.ie/water/dw/dwaudits/.

opatřením a úvodním doporučením či domluvou nemá v ruce žádný
nástroj. Proto také na základě podzimní zkušenosti s Leixlipu, kdy
provozovatel víceméně ignoroval sadu doporučení z jarního auditu,
byl podán podnět vládě ke změně legislativy, která by umožnila EPA
dávat pokuty za neplnění závěrů z auditů či za jiné provozní chyby,
které ještě nemusí jít k soudu.
Jak již jsem uvedl výše, před šesti lety došlo v Irsku k zásadní
změně v organizaci zásobování vodou: byla založena jedna národní
společnost pro veřejné zásobování vodou (Irish Water), která převzala
vodárenskou infrastrukturu a postupně i provozování od místních
úřadů (bylo jich v tu dobu 31). Hlavním účelem nového uspořádání
bylo zvýšení odborné úrovně provozování vodovodů. Jednalo se
o reakci na řadu větších i menších problémů s kvalitou vody a úrovní
infrastruktury a jejího provozování. Jestliže podobné problémy vidíme
také u stovek malých provozovatelů v České republice a ministerstvo
zemědělství vedle zavedení trvalého benchmarkingu vlastnických
a provozovatelských subjektů zřídilo také Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací, který se na svých jednáních zabývá
mimo jiné také problémem atomizace vodohospodářského trhu a snaží
se inspirovat v zahraničí, např. v Maďarsku či Izraeli [5], možná by
nebylo špatné se poučit i z irských zkušeností.
Poděkování: Tento příspěvek byl přednesen na konferenci Pitná voda
Tábor 2020/2021. Vznik příspěvku byl podpořen v rámci MZ ČR – RVO
(Státní zdravotní ústav – SZÚ, IČ 75010330).
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Závěr
Ucpání dávkovací hadičky koagulantu korodovanou výstelkou zásobníku nebyla poslední „rána osudu“, která v roce 2019 na úpravnu
vody Leixlip dopadla. Za necelé dva týdny se situace s nařízením
převařovat vodu pro 615 tisíc opakovala. Tentokrát se o to přičinily
vydatné a několik dní trvající srážky, které zvýšily zákal surové vody
do takové míry, že úpravna vody nebyla schopna pitnou vodu do
požadovaného limitu zákalu 0,2 NTU upravit. Takže se také rychle
opakoval audit, ze kterého opět do týdne vznikla přehledná a poučná
zpráva [4], se kterou se mohou zájemci na webu seznámit. Nicméně
není zde účelem rozebírat zjevné či skryté provozní nedostatky jedné
úpravny, nás nyní zajímá, jak funguje systém státního dozoru.
Irský systém dozoru skrze (technické) audity má především výchovný a vzdělávací účel: poskytnout provozovateli pohled zvenčí,
nezatížený provozní slepotou a dát mu jasné doporučení, co je potřeba
udělat a změnit, aby se situace v provozu zlepšila, včetně priorit.
Nicméně právě tento případ ukázal regulátorovi (EPA) také slabiny
tohoto systému. Stávající legislativa, která EPA ukládá tuto kontrolní
činnost, jí dává do rukou jen omezené sankční nástroje. Má sice
možnost (ba povinnost!) – v případě závažného porušení legislativy
(Irish Drinking Water Regulations) – podat na provozovatele vodovodu trestní oznámení, takže věc pak řeší soud, ale mezi tímto krajním

2

State supervision on drinking water supply in Ireland (Kozisek, F.)
This paper deals with the issue of effective state control on water
supply systems. The system of technical audits in Ireland is described using the example of small accident in water treatment, which
led to unacceptably high turbidity levels and boil water notice for
more than 600 thousand consumers. The audits are managed by the
Environmental Protection Agency either due to own risk assessment
or due to an accident or water quality non-compliance reported.
The system seems to be rapid and effective, but enforceability of
the measures required by audit is still not reliably implemented.
Key words
drinking water – water supply – state supervision – audit
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna
2021. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Laboratorní testování
účinnosti čištění
a rekuperace tepelné
energie šedé vody pro
opětovné využití

využití ve vodních cyklech domácností. Zejména pro předehřev pitné vody k těmtu účelům je dle normy EN 1717 [7] kladen důraz na
dvouplášťové provedení zařízení tepelného výměníku přícházejícího
do styku s OV.
Výzkumný tým centra AdMaS spolu s partnery se zaměřil na oba
tyto přístupy k šedé vodě, a to jak na využití recyklované vody, tak
i využití tepelné energie v ní obsažené. Předmětem tohoto článku je
představení výsledků laboratorního testování technologie čištění šedé
vody s ohledem na její další využití jako vody bílé (permeátu čisticích
procesů) a zároveň na testování tepelných výměníků pro předehřev
pitné vody s okamžitým využitím získané tepelné energie s důrazem
na její úsporu.

Kristýna Velikovská, Ludmila Mravcová, Pavel Ševela,
Pavel Polášek, Jakub Raček, Petr Hlavínek, Martina Švábová

2. Materiály a metody

Abstrakt

Opětovné využití odpadních vod a zpětné získávání energie z odpadní vody je v současné době jedno z významně skloňovaných témat.
V rámci projektu „Získávání a využití tepelné energie z odpadní
vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody“ byla v laboratoři
výzkumného centra AdMaS VUT v Brně testována účinnost dvou
technologických přístupů čištění šedých odpadních vod ze sprchování pro účely jejich znovuvyužití v domácnosti, a to k splachování
toalet a zavlažování, a současně dalších dvou technologií pro zpětné
získávání tepelné energie z odpadní vody.
Předmětem tohoto odborného článku je srovnání výstupů měření
fyzikálních a chemických parametrů znečištění při čištění šedé vody
pomocí pískové filtrace a membránového bioreaktoru a následným
vyhodnocením vybraných ukazatelů kvality vody dle normy ČSN
ISO 20761 Opětovné využití vody v městských oblastech – směrnice
pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody – hodnocené
ukazatele a metody. Dále jsou v rámci příspěvku představeny výstupy z variantního testování tepelných výměníků pro zpětné získávání tepla z odpadní vody za účelem jeho okamžitého znovuvyužití
v rámci sprchových cyklů.
Klíčová slova
čištění odpadních vod – recyklace odpadní vody – šedá voda – bílá
voda – rekuperace tepelné energie

1. Úvod

V současné době probíhá ve výzkumném centru AdMaS řešení projektu Technologické agentury České republiky (TA ČR) č. TJ02000190
„Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci
s využitím vyčištěné vody“, který je zaměřen na provedení testů tepelných výměníků instalovaných pod vybrané zařizovací předměty
v kombinaci s čištěním OV určené k dalšímu využití. Předmětem
řešení projektu bylo sestavení a testování účinnosti dvou technologických (TG) celků složených variantně ze sprchového koutu (zdroj šedé
OV k opětovnému využití), horizontálního tepelného výměníku ve
vaničce sprchového koutu a pískové filtrace a spirálového tepelného
výměníku v reaktoru membránové filtrační jednotky pro znovuvyužití
tepelné energie z šedé vody. Tyto technologické celky byly odzkoušeny
v laboratorních podmínkách na AdMaS VUT v Brně.
Na základě získaných poznatků z provedeného testování byl sestaven prototyp tepelného výměníku s integrovaným čištěním OV
k dalšímu využití v reálných podmínkách rodinného domu, jehož
testování aktuálně probíhá. Cílem řešení projektu je prototyp určený
pro získávání tepelné energie z OV v kombinaci s čištěním OV pro
další využití v budovách.
Na řešení výše uvedeného projektu se podílí Vysoké učení technické v Brně (výzkumné centrum AdMaS Fakulty stavební a Fakulta
chemická) s průmyslovým partnerem ASIO NEW, spol. s r. o., v rámci
programu Zéta TA ČR v letech 2019–2021.

2.1. Návrh a provoz technologických celků
Pro testování a ověření účinnosti čištění šedé vody (ČŠV) technologickým postupem s pískovou a membránovou filtrací (MBR – membránový bioreaktor) a zpětného získání tepelné energie z OV (ZZTOV)
pomocí tepelného výměníku ve sprchové vaničce (decentralizovaný
systém – DS) a spirálovým tepelným výměníkem v reaktoru membránové filtrační jednotky (centralizovaný systém – CS) byl navržen a sestaven jeden technologický (TG) komplet (obr. 1) zahrnující oba TG
celky s plně funkčními TG postupy. Sprchový kout se zabudovaným
tepelným výměníkem odvádí šedou vodu do přečerpávací jednotky,
která následně distribuuje OV přes svíčkový filtr variantně na dva
způsoby čištění OV prostřednictvím:
• pískového filtru (ČŠV PF);
• membránové jednotky s integrovaným spirálovým výměníkem
(MBR jednotka – ČŠV MBR).
V rámci TG postupu ČŠV PF byla šedá OV přečerpávána přes
svíčkový filtr do perforovaného rozdělovacího potrubí pro zajištění
rovnoměrného průtoku po celé ploše otevřeného rychlofiltru. Samotná
filtrace pak probíhala přes sorpční náplň z materiálu Keramzit Liapor

Udržitelné hospodaření s vodou je celosvětově významné environmentální, ekonomické i energetické řešení reagující na neustávající
poptávku po vodních i energetických zdrojích, způsobenou klimatickými změnami, růstem populace a rychlou urbanizací. Oddělování
a recyklace odpadní vody (OV) a v ní obsažené energie už na úrovni
domácností a dalších obytných nebo provozních objektů by v tomto
případě mohlo být považováno za klíčový výsledek novodobého koncepčního vývoje týkajícího se vnímání odpadu jako zdroje [1]. Opětovné využití méně znečištěné šedé vody, která je významnou složkou OV,
může hrát zásadní roli při přeměně OV na cenný vodní zdroj [2, 3].
K opětovnému využívání OV byly stanoveny pokyny, jež předepisují
limity pro kvalitu vody v závislosti na typu dalšího využití. V roce
2020 byla v České republice vydána technická norma ČSN ISO 20761
Opětovné využití vody v městských oblastech
– směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody – hodnocené ukazatele
a metody [4].
Šedá voda je dále významná vzhledem
k své teplotě. Tepelná energie využitá v městských vodních cyklech přesahuje 10 % veškeré národní sprotřeby, z čehož přibližně 90 %
zastupuje energie určená k ohřevu vody pro
sprchování, koupání, praní nebo pro myčky
nádobí, tedy právě energie využitá v místě
vzniku šedé vody [5, 6]. Pro zpětné získání
tepelné energie z šedé vody v domácnostech
lze využít centralizovaných a decentralizovaných systémů založených na instalaci
tepelných výměníků. Takto získanou tepelnou Obr. 1. Vlevo: celkový pohled na TG celky (šedá nádrž – ČŠV MBR, béžová nádrž – ČŠV
energii lze využít pro vytápění či chlazení PF); vpravo: detailní pohled na předčištění prostřednictvím svíčkového filtru s variantním
nebo také k předehřevu pitné vody pro další zapojením technologie čištění
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(frakce 1–4 mm). V průběhu testování nebyla
filtrační náplň regenerována. Pro odběr bílé
vyčištěné vody (permeátu) sloužila odtoková
akumulační komora s odtokem a odkalovacím
hrdlem.
Pro testování TG postupu ČŠV MBR byla
šedá OV rovněž přečerpávána ze sprchového
koutu přes svíčkový filtr, nyní však přímo do
MBR. V reakční nádrži MBR byl osazen membránový modul s aeračním systémem. ČŠV
MBR probíhalo na principu automatického
podtlakového čerpání šedé OV přes mikro filtrační membrány v pravidelných intervalech
stanovených řídící jednotkou a plovákovým
senzorem.
Vyčištěná bílá voda byla dále odvedena přes
lopatkový vodoměr a následnou UV lampu,
zajišťující hygienizaci, do stokového systému.
Kompletní technologické schéma TG celků je
znázorněno na obr. 2.
V testovacím režimu je dále uvažováno
s variantními způsoby napojení směšovací
sprchové baterie na předehřátou vodu (PřV)
z tepelných výměníků k ZZTOV. Přiváděná
pitná voda, tedy studená voda (SV) z věřejné
vodovodní sítě je usměrňována pomocí kulových ventilů na požadované nastavení systému rekuperace. Variantní nastavení přívodu
SV je v rámci TG celků označeno barevnými
šipkami. Varianty zapojení systému rekuperace popisuje tab. 1.
Příklad nastavení přívodu SV k rekuperaci
tepelné energie z OV je uveden v obr. 3, kde
je znázorněno schéma zapojení pro variantu
VAR 2 s využitím PřV ze sprchového výměníku k dohřevu v zásobníkovém ohřívači teplé
vody (TV).

Obr. 2. Podrobné schéma technologického celku složeného ze dvou částí

Obr. 3. Podrobné schéma pro rekuperaci tepelné energie z OV v rámci varianty VAR 2

2.2. Metodika testování
Pro testování byly stanoveny metodické a sprchovací pokyny pro zajištění shodných počátečních podmínek k zajištění provozuschopnosti
testovacích TG celků, definici sledovaných parametrů, četností a pokynů pro odběry vzorků a přístupu pro zpracování dat. Tato kapitola
představuje stručný souhrn těchto pokynů.
Pro účely testování bylo definováno testovací kolo (TK) s N-počtem
(N ≥ 5) sprchovacích cyklů (SC), které bylo dále charakterizováno
konkrétní variantou zapojení TG celků. Po uplynutí každého TK byl
proveden fyzikální a chemický rozbor vzorků ŠV na přítoku ČŠV
a vyčištěné bílé vody na odtoku. Pro každé TK byla vedena evidence
včetně záznamů sprchovacích cyklů.
Sprchovací cyklus krátký (SCK) byl definován spotřebou vody 40 l
a představoval 1/2 sprchovacího cyklu. Při maximálním průtoku vody
8 l·min-1 úspornou sprchovou hlavicí byla délka SCK stanovena na
5 min. Sprchovací cyklus dlouhý (SCD) byl definován spotřebou vody
80 l a představoval 1 sprchovací cyklus. Při maximálním průtoku
vody 8 l·min-1 úspornou sprchovou hlavicí byla délka SCD stanovena
na 10 min.
V rámci jednotlivých variant zapojení TG celku byla testována účinnost ČŠV, pro jejíž vyhodnocení byl prováděn fyzikální a chemický

rozbor z jednoho společného vzorku na Fakultě chemické VUT v Brně
pro tyto testované ukazatele kvality vody:
• pH;
• barva;
• zákal;
• BSK5;
• CHSKCr;
• nerozpuštěné látky;
• amonné ionty NH4+.

3. Kritéria kvality vody a směrnice pro její využití
Dle „Rámce pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody
v městských oblastech“ uvedeného v normě ČSN ISO 20761 Opětovné využití vody v městských oblastech – směrnice pro hodnocení
bezpečnosti opětovného využití vody – hodnocené ukazatele a metody [4] je kvalita vody určené pro znovuvyužití závislá na účelu
využití a specificky odpovídajících podmínkách. Pro hodnocení
bezpečnosti opětovného využití takto připravené nepitné vody
je v rámci tohoto dokumentu doporučeno rozhodovací schéma
znázorněné na obr. 4.

Tab. 1. Přehled variant zapojení systému rekuperace v rámci TG kompletu
Varianta
VAR 1
VAR 2
VAR 3
VAR 4
VAR 5
VAR 6
VAR 7
VAR 8
VAR 9
VAR 10
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Předehřev pitné vody
Bez předehřevu
Ve sprchovém výměníku
Ve sprchovém výměníku
Ve sprchovém výměníku
Ve spirálovém výměníku
Ve spirálovém výměníku
Ve spirálovém výměníku
Ve sprchovém + spirálovém výměníku
Ve sprchovém + spirálovém výměníku
Ve sprchovém + spirálovém výměníku

Využití předehřáté vody
Bez využití
Dohřev v zásobníkovém ohřívači teplé vody (TV)
Využití ve sprchové baterii jako SV
Dohřev v zásobníkovém ohřívači TV a využití ve sprchové baterii jako SV
Dohřev v zásobníkovém ohřívači TV
Využití ve sprchové baterii jako studenou vodu
Dohřev v zásobníkovém ohřívači TV a využití ve sprchové baterii jako SV
Dohřev v zásobníkovém ohřívači TV
Využití ve sprchové baterii jako SV
Dohřev v zásobníkovém ohřívači TV a využití ve sprchové baterii jako SV
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Při opětovném využití OV pro nepitné
účely v městských oblastech, jako je např.
splachování toalet, zavlažování zelené infrastruktury nebo technických plodin, příp. mytí
automobilů, je nutné posoudit bezpečnostní
faktory v tab. 2.
Předmětem řešení projektu je analýza a posouzení kvality vyčištěné OV pro účely splachování toalet, případně zavlažování, pro které
jsou normou doporučené ukazatele dle tab. 3.

4. Výsledky a diskuse
4.1. Testování účinnosti čištění šedé
vody

Obr. 4. Schéma rámce pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody dle ČSN ISO 20761
Analýza kvality vody probíhala v pořadí:
[4]
• vzorky 1–5: testování účinnosti pískové
filtrace (výsledky tab. 4) – testováno 17 dní, 11 SC;
Účinnost ČŠV PF ukazatele barvy byla v počátku testování naměřena v průměru 61,7 %. Po 7týdenním uvedení do provozu (probíhající
• vzorky 6–8: testování pískové filtrace po 7týdenním zavedení provozu s předpokladem vytvoření biofilmu sorpční náplně (výsledky
po ukončení testování MBR) byly testovány tři TK a analyzovány
tab. 4) – testováno 47 dní, 9 SC;
vzorky 6, 7 a 8. U těchto vzorků byla účinnost snížení hodnoty barvy
záporná, hodnoty barvy na výstupu z ČŠV PF oproti vstupu narostly.
• vzorky 9–22: testování účinnosti membránového bioreaktoru (výsledky tab. 5) – testováno 74 dní, 59 SC.
Účinnost ČŠV MBR ukazatele barvy v průběhu testování postupně
Hodnoty barvy byly měřeny nezávisle na odstínu a sytosti barvy
rostla z 58,0 % na téměř 93,0 %, průměrná hodnota účinnosti snížení
a odpovídaly měřítku Amerického institutu výrobců barviv ADMI,
barvy byla naměřena 73,3 %.
který používá platino-kobaltový standard jako standard pro barevZákal, neboli snížení průhlednosti vody nerozpuštěnými látkami, byl stanoven porovnáním se standardní formazinové suspenze
nou hodnotu. Barva šedé vody ze sprchování v rámci TG celků byla
naměřena v rozmezí 7–99 mg·l-1 Pt, s mediánem hodnot 19 mg·l-1 Pt
spektrofotometrickým měřením procházejícího záření. Zákal je vyjádřen v jednotkách ZF(n), které odpovídají výsledku měření zákalu
a průměrem hodnot 30 mg·l-1 Pt. Barva bílé vody po vyčištění ČŠV PF
formazinem nefelometricky (metodou měření rozptýleného záření).
byla naměřena v rozmezí 3–128 mg·l-1 Pt, s mediánem hodnot 45 mg·l-1
Jednotky ZF(n) lze označit také FNU (Formazine Nephelometric Unit)
Pt a průměrem hodnot 49,2 mg·l-1 Pt. Barva bílé vody po vyčištění ČŠV
a odpovídají 1 FNU=1 FTU (Formazine Turbidity Unit) =1 NTU
MBR byla naměřena v rozmezí 2–12 mg·l-1 Pt, s mediánem hodnot
(Nephelometric Turbidity Units) = 0,25 EBC (European Brewery
6 mg·l-1 Pt a průměrem hodnot 5,7 mg·l-1 Pt.
Tab. 2. Bezpečnostní faktory a cíle [4]
Cíle

Faktory
Expozice vdechnutím
Expozice pokožkou
Vypouštění do dešťových stok a vodních recipientů
Inkrustace, zanášení a koroze zařízení, potrubí
Estetické problémy (barva, zápach aj.)

Bezpečnost zdraví
Environmentální bezpečnost
Bezpečnost zařízení
Přijatelnost veřejností

Splachování toalet
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano

Zavlažování
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano*

* Pozn.: Stanoveno na základě vlastní úvahy.

Tab. 3. Doporučené ukazatele kvality vody pro různé účely opětovného využití OV [4]

Splachování toalet
Zavlažování

pH

BSK5

TDS/ elektrická
konduktivita

Zákal

Zbytkový chlor

Ano
Ano

Ne
Ano

Ne
Ano

Ano
Ano

Ano
Ano

Indik. bakterie,
E-coli nebo koliformní
bakterie
Ano
Ano

Pach
Ne
Ano

Tab. 4. Kvalita šedé OV na vstupu do TG celku s pískovou filtrací, kvalita bílé vyčištěné vody na výstupu z TG celku a účinnost čištění pro
vybrané ukazatele znečištění
Pořadí vzorku
pH

barva
zákal
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+
NH4+
N-NH4+
NH4+

ŠV
BV po PF
ŠV
BV po PF
ŠV
BV po PF
ŠV
BV po PF
ŠV
BV po PF
ŠV
BV po PF
ŠV
BV po PF
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–
–
mg·l-1 Pt
ZF(n)
mg·l-1
mg·l-1
mg·l-1
mg·l-1
mg·l-1

1

2

3

4

5

6

7

8

8,11
8,05
18
3
2,86
0,86
37,0
20,0
158
76
30
14
0,18
0,23
0,30
0,39

8,18
15
3,15
24,0
118
16
0,07
0,09
-

8,45
7,88
20
12
3,29
1,71
22,0
16,5
74
66
11
14
0,15
0,19
0,38
0,49

8,14
7,87
19,0
10,0
74
56
0
6
0,28
0,36
0,45
0,58

8,03
7,94
25,0
12,0
128
68
11
4
0,52
0,67
0,63
0,81

8,17
8,50
20
45
16,40
2,70
6,8
9,4
69
89
6
18
0,06
0,08
0,11
0,14

8,13
8,06
39
58
6,94
5,53
11,5
14,0
141
131
9
43
0,15
0,19
0,23
0,30

8,08
8,00
99
128
8,54
15,80
15,8
10,5
117
41
72
18
0,24
0,31
0,14
0,18
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Tab. 5. Kvalita šedé OV na vstupu do TG celku s membránovým bioreaktorem, kvalita bílé vyčištěné vody na výstupu z TG celku a účinnost
čištění pro vybrané ukazatele znečištění
Pořadí vzorku
pH
barva
zákal
BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+
NH4+
N-NH4+
NH4+

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ŠV

-

8,67

8,10

8,08

7,91

7,82

7,64

7,86

8,12

7,85

8,24

7,94

8,12

8,15

8,20

BV po MBR

-

8,16

8,41

8,61

8,24

8,60

8,67

8,63

8,59

8,65

8,52

8,68

8,47

8,67

8,60

-

17

29

8

11

11

7

8

15

-

42

52

47

82

-

7

12

3

2

3

3

3

3

10

8

8

6

6

-

1,60

2,47

2,72

1,34

1,24

1,27

1,70

2,98

37,60

6,05

7,60

6,42

14,70

ŠV
BV po MBR
ŠV
BV po MBR
ŠV
BV po MBR
ŠV
BV po MBR
ŠV
BV po MBR
ŠV
BV po MBR

mg·l-1 Pt
ZF(n)
mg·l-1
mg·l-1
mg·l-1
mg·l-1
mg·l-1

-

0,60

1,05

0,20

1,25

0,86

0,57

0,57

0,65

1,23

0,83

1,34

1,44

1,11

19,5

11,5

15,1

8,4

4,8

5,6

6,3

3,9

12,3

19,9

7,9

6,1

1,6

37,1

13,0

10,5

2,5

2,1

4,0

1,8

2,6

1,7

4,3

3,8

3,8

1,3

17,4

5,4

120

80

90

40

48

40

102

58

118

368

190

106

48

134

116

42

78

54

38

38

52

44

46

78

90

36

30

86

6

30

5

6

0

0

5

3

0

52

8

10

7

20

9

12

0

0

0

0

0

1

0

3

7

2

0

9

0,29

0,18

0,15

0,31

0,18

0,48

0,37

0,18

0,32

0,71

0,10

0,11

0,16

0,08

0,37

0,23

0,19

0,40

0,23

0,62

0,48

0,23

0,41

0,92

0,13

0,14

0,21

0,10

1,86

1,36

1,22

1,02

1,14

1,28

1,22

2,05

0,85

1,03

0,63

0,80

0,61

0,28

2,40

1,75

1,57

1,32

1,47

1,65

1,57

2,65

1,10

1,33

0,81

1,03

0,79

0,36

Convention). Zákal šedé vody ze sprchování v rámci TG celků byl
naměřen v rozmezí 1,24–37,60 ZF(n), s mediánem hodnot 3,15 ZF(n)
a průměrem hodnot 6,78 ZF(n). Zákal bílé vody po vyčištění ČŠV
PF byl naměřen v rozmezí 0,86–15,80 ZF(n), s mediánem hodnot
2,7 ZF(n) a průměrem hodnot 5,32 ZF(n). Zákal bílé vody po vyčištění
ČŠV MBR byl naměřen v rozmezí 0,2–1,44 ZF(n), s mediánem hodnot
0,86 ZF(n) a průměrem hodnot 0,9 ZF(n).
Účinnost snížení průhlednosti vody při ČŠV PF byla na začátku
měření 70,1 %, v průběhu testování se snížila na 48,0 % a při analýza
vzorků 6–8 po 7týdennním uvedení PF do provozu bylo dosaženo
účinnosti 83,5 %, která dále klesala. Účinnost ČŠV MBR ukazatele
zákalu v průběhu testování postupně kolísala, průměrná hodnota
účinnosti snížení barvy byla naměřena 68,1 %, medián účinnosti
snížení zákalu však dosahoval necelých 78,0 %, maximální hodnota
účinnosti dosáhla 96,7 %.
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) definuje hmotnostní koncentraci rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za určitých podmínek
k biochemické oxidaci organických, popřípadě anorganických látek ve
vodě během inkubační doby pěti dnů. Hodnota BSK5 pro šedou vodu
ze sprchování se pohybovala mezi 1,6–37,1 mg·l-1, s mediánem 11,9
mg·l-1 a průměrnou hodnotou 14,6 mg·l-1. Výsledná hodnota koncentrace BSK5 v bílé vodě po ČŠV PF byla naměřena v rozsahu 9,4–20,0
mg·l-1, s mediánem hodnot 12,0 mg·l-1 a průměrem 13,2 mg·l-1. Výsledná
koncentrace BSK5 v bílé vodě po ČŠV MBR byla naměřena v rozsahu
1,3–17,4 mg·l-1, s mediánem hodnot 3,8 mg·l-1 a průměrem 5,3 mg·l-1.
Při ČŠV PF byly hodnoty ukazatele BSK5 pro bílou vodu sníženy
o 25,0–52,0 % oproti koncentraci BSK5 v šedé vodě. Při analýze vzorků
č. 6 a 7 (tedy po 7týdenním zaběhnutí PF) byl prokázán nárůst BSK5
o 22,0–38,0%.
Při ČŠV MBR byla stanovena účinnost snížení ukazatele BSK5 mezi
8,0–85,0 %.
Ukazatel CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku) vyjadřuje množství
kyslíku pocházejícího z dichromanu draselného, které je za přesně
definovaných podmínek potřebné pro oxidaci organických látek.
Vzorky vody byly v rámci analýzy oxidovány horkým sirným roztokem dichromanu draselného, za použití síranu stříbrného jako
katalyzátoru. Koncentrace iontů Cr3+ byla stanovena fotometricky.
Hodnota CHSKCr pro šedou vodu ze sprchování se pohybovala mezi
40,0–368,0 mg·l-1, s mediánem 104,0 mg·l-1 a průměrnou hodnotou
110,0 mg·l-1. Výsledná hodnota koncentrace CHSKCr v bílé vodě po ČŠV
PF byla naměřena v rozsahu 41,0–131,0 mg·l-1, s mediánem hodnot
68,0 mg·l-1 a průměrem 75,3 mg·l-1. Výsledná koncentrace CHSKCr
v bílé vodě po ČŠV MBR byla naměřena v rozsahu 30,0–116,0 mg·l-1,
s mediánem hodnot 49,0 mg·l-1 a průměrem 59,1 mg·l-1.
Účinnost ČŠV PF ukazatele CHSKCr byla v začátcích testování
naměřena necelých 52,0 %. V průběhu testování dále kolísala mezi
11,0–47,0 %. Po 7týdenním uvedení do provozu (probíhajícím po
ukončení testování MBR) byla účinnost snížení hodnoty CHSKCr
u vzorku č. 6 záporná, až –29,0 %, tedy došlo k jejímu nárůstu. Kon-
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centrace CHSKCr u další analýzy vzorků (č. 7, 8) pak postupně narůstala mezi hodnotami 7–65 %. Průměrná hodnota účinnosti snížení
CHSKCr technologií ČŠV PF byla naměřena 34,3 %.
Účinnost ČŠV MBR ukazatele barvy v průběhu testování postupně
kolísala mezi 3,3–78,8 %, naproti tomu při analýze vzorku číslo13 byl
naměřen nárust hodnoty CHSKCr, kdy byla stanovena účinnost čištění
–35,0 %. Průměrná hodnota účinnosti snížení CHSKCr technologií ČŠV
MBR byla naměřena 38,1 %.
Ukazatel nerozpuštěných látek (NL), neboli suspendovaných látek,
představuje výskyt tuhých látek odstranitelných filtrací. Při analýze
vzorků byl použit filtr „Glass microfiber filters“, GF/C, 55 mm s velikostí pórů 1,2 µm. Hodnota NL pro šedou vodu ze sprchování se
pohybovala mezi 0–72 mg·l-1, s mediánem 7,5 mg·l-1 a průměrnou
hodnotou 14,0 mg·l-1. Výsledná hodnota koncentrace NL v bílé vodě
po ČŠV PF byla naměřena v rozsahu 4,0–43,0 mg·l-1, s mediánem
hodnot 14,0 mg·l-1 a průměrem 16,7 mg·l-1. Výsledná koncentrace
NL v bílé vodě po ČŠV MBR byla naměřena v rozsahu 0–12,0 mg·l-1,
s mediánem hodnot 0,5 mg·l-1 a průměrem 3,0 mg·l-1.
Výsledky analýzy nerozpuštěných látek ve vzorcích bílé vody po
ČŠV PF kolísaly mezi účinností jejich odstranění až 64,0 % a nárůstem
až 378 %. Při analýze bílé vody po čištění ČŠV MBR byl v v případě vzorku č. 9 na začátku testování zjištěn nárůst NL o 50,0 %. Při
dalším testování pak vždy došlo k poklesu koncentrace NL mezi
12,0–100,0 %, v průměru 76,8 %.
Celkový amoniakální dusík N(NH4++NH3) je dán součtem dusíku
amonného N-NH4+ a dusíku amoniakového N-NH3. Ve vodě je zastoupení nedisociované molekuly NH3 a disociované molekuly NH4+ závislé na teplotě a pH a odpovídá distribučnímu diagramu (obr. 5). Dle
diagramu se amoniakální dusík vyskytuje v silně zásaditých roztocích

Obr. 5. Distribuční diagram systému NH3-NH4+, kde křivka 1: T=
30 °C, křivka 2: T=20 °C, křivka 3: T=10 °C, křivka 4: T=0 °C. [9]
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pouze ve formě NH3. Koncentrace amoniakálního dusíku tedy, v takto
upravených vzorcích pro 0% zastoupení NH3, odpovídá N-NH4+.
Koncentrace amoniakálního dusíku pro šedou vodu ze sprchování se pohybovala mezi 0,06–0,71 mg·l-1, s mediánem 0,18 mg·l-1
a průměrnou hodnotou 0,24 mg·l-1. Výsledná hodnota koncentrace
amoniakálního dusíku v bílé vodě po ČŠV PF byla naměřena v rozsahu 0,11–0,63 mg·l-1, s mediánem hodnot 0,30 mg·l-1 a průměrem
0,32 mg·l-1. Výsledná koncentrace NL v bílé vodě po ČŠV MBR byla
naměřena v rozsahu 0,28–2,05 mg·l-1, s mediánem hodnot 1,09 mg·l-1
a průměrem 1,09 mg·l-1.

Účinnost ČŠV PF a ČŠV MBR při snížení amoniakálního dusíku
je ovlivněna probíhajícími procesy nitrifikace a denitrifikace v obou
technologiích čištění vody. Při ČŠV PF došlo pouze při analýze vzorku
č. 8 k poklesu N-NH4+, v ostatních případech došlo k jeho nárustu
mezi 21,0–158,0 %. Při analýze vzorků po ČŠV MBR byl vždy stanoven nárust amoniakálního dusíku mezi 45,0–1052,0 %.
4.1.1. Vyhodnocení kvality vody a čištění
K vyhodnocení kvality vyčištěné bílé vody po variantním čištění navazuje na kapitolu 3. Kritéria kvality vody a směrnice pro její využití.

Tab. 6. Splnění kritéria kvality vody dle normy ČSN ISO 20761 pro využití k zavlažování v několika zemích
Kvalita bílé vody z testování
Ukazatel

m.j.

pH

-

Barva

Pt/Co

Zákal

NTU

BSK5

mg·l-1

NL

mg·l-1

NH3-N

mg·l-1

OV

max.

medián

průměr

BV po PF
BV po MBR
BV po PF
BV po MBR

8,5
8,7
128,0
12,0

8,0
8,6
45,0
6,0

8,0
8,5
49,2
5,7

-

-

-

-

BV po PF
BV po MBR
BV po PF
BV po MBR
BV po PF
BV po MBR
BV po PF
BV po MBR

15,8
1,4
20
17,4
43,0
12,0
0,6
2,1

2,7
0,9
12
3,8
14,0
0,5
0,3
1,1

5,3
0,9
13,2
5,3
16,7
3,1
0,3
1,1

Hodnocení

Čína

Limit
Splnění limitu
Splnění limitu
Limit
Splnění limitu
Splnění limitu

6,0-9,0
Ano
Ano
≤30
Ne
Ano

Limit

≤10

Splnění limitu
Splnění limitu
Limit
Splnění limitu
Splnění limitu
Limit
Splnění limitu
Splnění limitu
Limit
Splnění limitu
Splnění limitu

Ne
Ano
≤20
Ano
Ano
≤20
Ano
Ano

Kritéria kvality bílé vody dle jednotlivých zemí
Izrael
Izrael
USA
Japonsko
(neomez.
(omezená
(omezená
oblast)
oblast)
oblast)
6,5-8,5
Ano
Ne
≤ 2 (medián)
≤5 (max.)
Ne
Ano
≤10
Ne
Ne
-

6,5-8,5
Ano
Ne
≤ 2 (medián)
≤10 (max.)
Ne
Ano
≤10
Ne
Ne
-

5,8-8,6
≤40
Ne
Ano

6,0-9,0
Ano
Ano
-

-

-

-

≤30
Ano
Ano
≤30
Ne
Ano
-

Tab. 7. Splnění kritéria kvality vody dle normy ČSN ISO 20761 pro využití k splachování toalet v několika zemích
Ukazatel

m.j.

pH

Barva

Zákal

-

Pt/Co

NTU

OV

max.

medián

průměr

-

-

-

-

BV po PF

8,5

8,0

8,0

BV po MBR

8,7

8,6

8,5

-

-

-

-

BV po PF

128,0

45,0

29,5

BV po MBR

12,0

6,0

5,7

-

-

-

-

BV po PF

15,8

2,7

2,7

BV po MBR

1,4

0,9

0,9

BSK5

NL

NH3-N

mg/l

mg/l

mg/l
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Kvalita bílé vody z testování

-

-

-

BV po PF

20,0

12,0

13,2

BV po MBR

17,4

3,8

5,3

-

-

-

-

BV po PF

43,0

14,0

16,7

BV po MBR

12,0

0,5

3,1

-

-

-

-

BV po PF

0,6

0,3

0,3

BV po MBR

2,1

1,1

1,1

Hodnocení
Limit
Splnění
limitu
Splnění
limitu
Limit
Splnění
limitu
Splnění
limitu
Limit
Splnění
limitu
Splnění
limitu
Limit
Splnění
limitu
Splnění
limitu
Limit
Splnění
limitu
Splnění
limitu
Limit
Splnění
limitu
Splnění
limitu

Kritéria kvality bílé vody dle jednotlivých zemí
Kanada

Čína

Izrael

Japonsko

Španělsko

USA

-

6,0-9,0

6,5-8,5

5,8-8,6

-

6,0-9,0

-

Ano

Ano

Ano

-

Ano

-

Ano

Ne

Ne

-

Ano

-

≤30

-

-

-

-

-

Ne

-

-

-

-

-

Ano

-

-

-

-

≤ 2 (medián)
≤ 5 (max.)

≤5

≤ 2 (medián)
≤ 5 (max.)

-

≤2

≤2

Ne

Ne

Ne

-

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

-

Ano

Ano

≤10 (medián)
≤20 (max.)

≤10

≤10

-

-

≤10

Ne

Ne

Ne

-

-

Ne

Ano

Ne

Ne

-

-

Ne

≤10 (medián)
≤20 (max.)

-

-

-

≤10

-

Ne

-

-

-

Ne

-

Ano

-

-

-

Ne

-

-

≤10

-

-

-

-

-

Ano

-

-

-

-

-

Ano

-

-

-

-
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Splnění hodnot a ukazatelů dle normy
ČSN ISO 20761 je uvedeno v tab. 6 a 7. Tyto
tabulky srovnávají kvalitu bílé vody vyčištěné
jednotlivými technologiemi s kvalitativními
limity hodnot ukazatelů v několika zemích
pro dvojí využití bílé vody, pro zavlažování
(tab. 6) a pro splachování toalet (tab. 7).
Limity pH pro kvalitu bílé vody určené k zavlažování jsou velmi podobné pH přírodních
vod. Vzorky bílé vody pro oba TG způsoby
čištění vykazovaly zásadité pH, přičemž hodnoty pH bílé vody z ČŠV PF splňují stanovené
limity ve všech zemích, naproti tomu pH bílé
vody z ČŠ MBR přesahují definované hodnoty pH v Izraeli (pH 6,5–8,5) a Japonsku (pH
5,8–8,6). V těchto případech není hodnota
pH dodržena v řádech desetin, případně setin.
Norma ČSN ISO 20761 definuje pro účely
splachování bílou vodou stejné limity, jako
pro její využití k zavlažování.
Barva a zákal jsou jedny z hlavních organoleptických ukazatelů, které ovlivňují přijatelnost veřejností. Limity pro tyto ukazatele
jsou přísnější zejména při využívání bílé vody
k splachování toalet. Srovnáním získaných
dat s výše uvedenou normou lze pro ČŠV PF
konstatovat nesplnění stanovených limitů
barvy a zákalu zejména při analýze vzorků č.
6, 7 a 8, tedy po 7týdenním uvedení do provozu po ukončení testování ČŠV MBR. Tyto
výsledky mohou být způsobeny ukončením
testování a tvorby biofilmu na filtračním loži,
jímž byla při následném uvedení do provozu
snížena průhlednost nerozpuštěnými látkami.
V případě testování ČŠV MBR splnily výsledky analýzy bílé vody limity ukazatelů barvy
i zákalu pro účely zavlažování i splachování
toalet.
Koncentrace BSK5, vyjadřující obsah biologicky rozložitelných látek v bílé vodě využívané pro zavlažování a splachování záchodů
testovaných vzorků, vyhověla normě ČSN ISO
20761 pouze částečně. Hodnoty BSK5 v bílé
vodě na výstupu z ČŠV PF splnily limit pouze
BSK5 ≤20 mg·l-1, pouze jedna z naměřených
hodnot splnila limit BSK5 ≤10 mg·l-1. Hodnoty BSK5 v bílé vodě na výstupu z ČŠV MBR
splnily limit BSK5 ≤10 mg·l-1 pouze u 79 %
analyzovaných vzorků, tři z testovaných vzorků přesáhly 10 mg·l-1, avšak splnily podmínku
BSK5 ≤20 mg·l-1.
Koncentrace nerozpuštěných látek ve vzorcích bílé vody po ČŠV PF nesplnily limit pro
zavlažování NL≤30 mg·l-1 a tedy nesplnily ani
přísnější limit pro splachování toalet. Bílá
voda po ČŠV MBR vykazovala koncentraci NL
splňující limit ČSN ISO 20761 pro zavlažování, pro splachování toalet nesplnila koncentrace NL limit předepsaný ve Španělsku (NL≤10
mg·l-1) pouze v případě jednoho vzorku.
V případě limitu koncentrace N-NH3 daném
normou ČSN ISO 20761 došlo ke splnění
podmínek u všech výstupů z jednotlivých
technologií čištění šedé vody.

Tab. 8. Účinnost systému rekuperace, vztažená k testovaným SC při variantním zapojení TG
celků, stanovení jako podíl rekuperované energie z celkové dodané energie

VAR

SC

Doba
trvání
SC
[s]

Objem
vody
[l]

QPřV/Qc

Účinnost
ZZTOV

Účinnost
ZZTOV

výsledky
měření

simulace

standardizovaná celoroční

Odchylka
výsledků
simulace od
naměřených
hodnot

2

1

330

40

40,80 %

15,35 %

15,40 %

36,20 %

0,33 %

2

2

320

40

50,40 %

18,35 %

15,70 %

34,80 %

-14,44 %

2

3

580

74

51,50 %

18,34 %

16,90 %

35,00 %

-7,85 %

2

4

330

41

43,90 %

22,00 %

16,30 %

35,90 %

-25,91 %

3

5

610

77

49,00 %

20,29 %

22,44 %

28,31 %

10,60 %

3

6

500

65

54,40 %

27,00 %

29,00 %

29,48 %

7,41 %

3

7

220

30

53,90 %

26,00 %

29,10 %

27,10 %

11,92 %

3

8

280

36

52,60 %

15,92 %

14,20 %

24,87 %

-10,80 %

3

9

370

44

58,10 %

18,05 %

15,91 %

29,38 %

-11,86 %

3

10

270

22

95,90 %

15,00 %

12,63 %

27,94 %

-15,80 %

4

11

270

22

100,00 %

15,50 %

15,24 %

40,46 %

-1,68 %

4

12

610

66

100,00 %

27,00 %

15,53 %

38,74 %

-42,48 %
-14,00 %

4

13

650

71

100,00 %

30,00 %

25,80 %

43,96 %

4

14

300

30

100,00 %

27,00 %

27,93 %

43,86 %

3,44 %

4

15

640

36

100,00 %

12,70 %

12,33 %

40,66 %

-2,91 %

4

16

340

38

100,00 %

23,50 %

21,54 %

41,01 %

-8,34 %

4

17

310

36

100,00 %

24,00 %

22,03 %

39,99 %

-8,21 %

4

18

320

35

100,00 %

27,90 %

25,33 %

40,84 %

-9,21 %

5

19

300

40

45,50 %

16,70 %

15,33 %

23,28 %

-8,20 %

5

20

300

40

47,10 %

19,50 %

17,97 %

23,39 %

-7,85 %

5

21

300

40

46,40 %

9,10 %

10,84 %

21,72 %

19,12 %

5

22

294

40

45,40 %

13,60 %

14,48 %

21,79 %

6,47 %

6

23

300

40

53,50 %

5,90 %

6,83 %

9,01 %

15,76 %

6

24

276

31

49,60 %

8,60 %

7,67 %

10,44 %

-10,81 %

6

25

300

40

48,30 %

10,60 %

9,28 %

12,57 %

-12,45 %

7

26

366

47

100,00 %

20,56 %

19,49 %

26,60 %

-5,20 %

7

27

384

47

100,00 %

17,23 %

17,22 %

24,49 %

-0,06 %

7

28

318

41

100,00 %

15,74 %

15,27 %

24,24 %

-3,01 %

7

29

294

37

100,00 %

21,43 %

19,49 %

28,63 %

-9,04 %

8

30

318

43

49,50 %

22,31 %

20,58 %

48,01 %

-7,77 %

8

31

372

49

48,60 %

24,64 %

23,29 %

48,26 %

-5,48 %

8

32

300

41

49,90 %

24,42 %

23,23 %

47,48 %

-4,87 %

8

33

324

30

52,90 %

25,76 %

24,05 %

45,69 %

-6,65 %

8

34

594

78

57,90 %

37,06 %

31,86 %

50,71 %

-14,03 %

8

35

294

39

45,50 %

22,81 %

20,60 %

43,87 %

-9,68 %

9

36

304

41

54,70 %

18,71 %

18,87 %

33,75 %

0,88 %

9

37

306

42

58,60 %

27,05 %

25,48 %

42,20 %

-5,80 %

9

38

372

49

59,20 %

31,71 %

33,12 %

41,49 %

4,45 %

9

39

270

37

56,90 %

24,77 %

23,39 %

39,92 %

-5,57 %

10

40

312

40

100,00 %

35,99 %

28,73 %

59,76 %

-20,18 %

10

41

312

40

100,00 %

39,58 %

36,55 %

59,79 %

-7,67 %

10

42

296

38

100,00 %

37,95 %

35,87 %

59,76 %

-5,47 %

10

43

304

41

100,00 %

30,26 %

25,33 %

59,46 %

-16,30 %

10

44

320

41

100,00 %

31,28 %

26,00 %

59,75 %

-16,87 %

10

45

296

41

100,00 %

24,90 %

24,73 %

59,73 %

-0,68 %

4.2 Získávání a opětovné využití tepla z odpadní vody
Přiváděná SV do systému rekuperace je předehřívána ve sprchovém
nebo spirálovém výměníku tepelné energie, nebo v jejich kombinaci.
Takto PřV je dále využívána trojím způsobem:
• k napájení zásobníku na teplou vodu (TV);
• k využití ve směšovací baterii sprchového koutu namísto SV;
• kombinovaně k dohřevu v zásobníkovém ohřívači TV a využití jako
SV ve směšovací baterii sprchového koutu.
Při využití PřV kombinovaně k dohřevu v zásobníkovém ohřívači
TV a využití jako SV ve směšovací baterii sprchového koutu byl pro

8

Účinnost
ZZTOV

výpočty účinnosti a úspory tepelné energie uvažován vyrovnaný
průtok. Účinnost při tzv. nevyrovnaném objemovém průtoku, který
představuje využití PřV pouze ve směšovací baterii sprchového koutu
namísto SV, anebo využití PřV pouze k napájení zásobníku na TV, je
závislá na více faktorech.
Teplota vody v zásobníkovém ohřívači TV určuje ředící poměr mezi
oběma stranami ve sprchové baterii, tedy i závislost způsobu využití
PřV. Dá se říci, že čím vyšší je teplota vody v zásobníkovém ohřívači
TV, tím větší význam má využití PřV ve směšovací baterii sprchového
koutu namísto SV. Napojení zásobníkového ohřívače TV na PřV má
tedy menší přínos, protože jeho přítok tvoří podpoloviční část celkové-
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ho průtoku. Opačně je tomu pak při relativně
nízké teplotě vody v zásobníkovém ohřívači
(50 °C a méně), kdy přítok do zásobníkového
ohřívače tvoří většinu z celkového průtoku,
a tudíž bojler profituje z napojení na předehřátou více než studená strana sprchová baterie.
U systémů s nevýhodným výběrem zapojení by se projevilo nízké využití výměníku
tepla sníženou účinností rekuperace, jako
např. u výsledků VAR 3, kdy byla PřV přiváděna do směšovací baterie sprchového koutu
pro využití namísto SV, zatímco teplota TV
v zásobníkovém ohřívači byla relativně nízká,
což zapříčinilo přítok do ohřívače o hodnotě
nadpoloviční většiny z celkového průtoku.
Neoptimální návrh systémů rekuperace v reálných projektech má za následek nevyužití
plného potenciálu a nižší energetické a ekonomické výhody daného úporného zařízení.
4.2.1. Vyhodnocení systému rekuperace
Pro každý samostatný SC byl kalorimetrickou metodou stanoven poměr rekuperované
energie z celkové spotřeby tepelné energie
v časových úsecích a ve vztahu k teplotám
SV, PřV, ŠV a TV naměřeným za daných
podmínek. Samotná úspora energie systému rekuperace tepelné energie je vyjádřena
procentuální účinností ZZTOV v tab. 8 jako
Účinnost ZZTOV (výsledky měření). V tab. 8
je rovněž vyjádřen poměr průtoku předehřáté
vody z celkového průtoku QPřV/Qc, kde pro za- Obr. 6. Koncepční technologické schéma prototypu
pojení při vyrovnaném průtoku byly hodnoty
zaokrouhleny na 100 %. Součástí výpočtu
úspory tepelné energie jednotlivých SC je výpočet energie vztažený
data a narušila jejich informativní hodnotu. Měření během letních
k variantě zapojení systému rekuperace VAR 1 (varianta bez zapojení
měsíců má na provádění SC vliv také s ohledem na teplotu vody na
tepelného výměníku), do něhož vstupuje průběh teplot na vstupu
výstupu ze směšovací baterie, která se během měření pohybovala mezi
do TG celků za stejných okrajových podmínek jako pro probíhající
34,1–41,2 °C, s mediánem a průměrem teplot 37,7 °C. Tento sezonní
variantní zapojení tepelných výměníků.
pokles teploty vody k sprchování dosahuje dle dostupných studií až
Pro analýzu získaných dat a jejich vyhodnocení při využití stan2–6 K [11].
dardních podmínek bylo využito výpočetního programu PHPP, ve kteNejvyšších hodnot účinnosti rekuperace dosáhlo měření varianty
rém byl vytvořen a kalibrován matematický model všech testovaných
VAR 10, která uvažuje kombinované zapojení spirálového a sprchovariant TG celků. Výsledná účinnost ZZTOV z matematické simulace
vého tepelného výměníku pro předehřev pitné vody a využití PřV
uvažující naměřené hodnoty a označující poměr rekuperované energie
kombinovaně k dohřevu v zásobníkovém ohřívači TV a využití jako
z celkové spotřeby tepelné energie na SC je znázorněna v tab. 8 jako
SV ve směšovací baterii sprchového koutu, a VAR 8, uvažující rovněž
Účinnost ZZTOV – simulace.
zapojení obou výměníků, avšak s využitím PřV k napájení zásobníPoužitý sprchový výměník AS–ECOshower tray dosahuje staciokového ohřívače TV.
nární účinnosti doložené standardizovaným certifikátem PHI [12].
Při srovnání výsledků účinností výpočtem kalorimetrickou metodou
Stacionární účinnost použitého spirálového výměníku byla stanoa simulací výsledků v matematickém modelu byla nalezena dobrá
vena empirickou metodou měření na 35 %. Stejným způsobem byla
shoda, pro jejíž vyčíslení je v tabulce znázorněna odchylka výsledků.
stanovena stacionární účinnost kombinace obou výměníků tepla na
Vzhledem k přetržitému čerpání šedé vody lze považovat vypočtené
73 % za standardizovaných podmínek. Standardizované stacionární
hodnoty odchylky za dobrý výsledek pro srovnání výpočtů z měření
účinnosti, dané v tomto případě podmínkami PHI založené na průa simulace.
měrných ročních datech teploty SV (10 °C), teploty vody na výstupu
5. Návrh prototypu
ze směšovací baterie (40 °C), teploty ŠV na odtoku ze sprchy (35 °C)
[10], se využívá pro vzájemné srovnání jednotlivých výměníků, ale
Výsledkem poznatků z testování čištění a získávání tepelné energie
neodpovídá skutečné tzv. dynamické účinnosti, tedy úspoře tepla,
z šedé vody je navržený prototyp, který je umístěn a testován v reálkterá závisí na okrajových podmínkách v daný okamžik a na způsobu
ných podmínkách rodinného domu (RD) se čtyřmi členy domácnosti.
zapojení. Stacionární účinnost je dosažena za stavu, kdy se teplota
Prototyp je navržen pro čištění šedé vody nejen ze sprchování, ale
předehřáté vody stabilizuje po počátečním růstu. Tato práce se zataké šedé vody z umyvadel a praček. V rámci návrhu není uvažovábývá měřením skutečné úspory energie pro dané varianty. Výsledky
no využití šedé vody z kuchyní vzhledem k předpokladu vysokého
jsou následně standardizovány pomocí simulace založené částečně
organického znečištění a jiných organických látek pocházejících ze
zbytků jídla.
na standardizovaných podmínkách Zavedením standardizovaných
Prototyp byl navržen tak, aby vyhovoval dispozici dvoupodlažního
podmínek bylo dosaženo průměrné roční účinnosti. Ostatní okrajoRD s několika zdroji šedé vody, jednou pračkou, dvěma sprchami
vé podmínky jako délka SC a objemový průtok byly stejné jako při
modelu s naměřenými daty, aby byla zachována jejich vypovídající
a jednou vanou, dvěma umyvadly. Schéma zapojení prototypu v rámci
RD je znázorněno na obr. 6.
hodnota o nahodilosti způsobu užívání. Výsledná účinnost ZZTOV
Pro technologii čištění šedé vody v rámci prototypu byl zvolen
z matematické simulace uvažující průměrné roční okrajové podmínky
testovaný systém ČŠV MBR, doplněný chemickým dávkováním
a označující poměr rekuperované energie z celkové spotřeby tepelné
energie na SC a je znázorněna v tab. 8 jako Účinnost ZZTOV – standezinfekce. Technolgie čištění je znázorněna v obr. 7. Šedá voda
dardizovaná celoroční.
přiváděná na zařízení je mechanicky předčištěna sedimentací v akumulační nádrži šedé vody (AN ŠV). Do prototypu je dále zaústěna
Využití standardizovaných podmínek při výpočtech matematickénátokovým potrubím s nornou stěnou do nádrže MBR se spirálovým
ho modelu bylo důležité zejména s ohledem na naměřenou teplotu
výměníkem tepelné energie. V reaktoru probíhá biologické čištění za
SV, která v době měření dosahovala teploty vyšší než 20 °C. Takto
vysoká teplota SV během letních měsíců by významně zkreslila
přístupu vzduchu z dmychadla. OV je filtrována přes podtlakovou
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membránovou stanici a po dávkování dezinfekce k hygienizaci permeátu přivádena do
akumulace bílé vody (AN BV).
Pro technologii ZZTOV byl v rámci prototypu použit centralizovaný systém se spirálovým výměníkem tepelné energie umístěným
v nádrži s membránovým bioreaktorem pro
efektivní využití tepelné energie z několika
zdrojů šedé vody v rámci RD.

6. Závěr
Současný aplikovaný výzkum na výzkumném
centru AdMaS se zaměřuje na rozdílné přístupy získávání tepelné energie z OV v kombinaci
s čištěním šedé vody pro její další využití.
V loňském roce proběhlo v laboratořích vý- Obr. 7. Vlevo: Schéma technologie čištění (1 – přítok do prototypu; 2 – odtah bílé vody; 3 –
zkumného centra AdMaS testování decen- bioreaktor; 4 – akumulace bílé vody; 5 – membránová stanice; 6 – membrána; 7 – čerpadla;
tralizovaného a centralizovaného systému 8 – průtokoměr; 9 – dávkování chlornanu sodného; 10 – přívod SV do výměníku; 11 – odvod
rekuperace tepelné energie z šedé OV. Decen- PřV z výměníku; 12 – přívod vzduchu; 13 – tepelný výměník; 14 – hladinový plovák), vpravo:
tralizovaný systém ZZTOV byl založen na tes- fotografie instalovaného prototypu v rámci RD
tování horizontálního sprchového výměníku
instalovaného ve vaničce sprchového koutu,
tedy neprodleně v místě vzniku OV. Dále byl testován centralizovaný
[4] ČSN ISO 20761. (2020). Opětovné využití vody v městských oblastech – Směrnice
přístup k rekuperaci tepelné energie z OV prostřednictvím spirálového
pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody – Hodnocené ukazatele
výměníku umístěného v nádrži šedé vody za svíčkovým filtrem, kam
a metody (01.04.2020). Česká technická norma (ČSN).
byla voda ze sprchového koutu přečerpávána.
[5] Arnell, M.; Lundin, E.; Jeppsson, U. (2017). Sustainability Analysis for Wastewater
Současně byly testovány dva technologické postupy čištění šedé
Heat Recovery – Literature Review. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27365.91364.
vody pro její další využití – čištění pomocí pískové filtrace a mem[6] Olsson G. (2012). Water and energy – Threats and opportunities. IWA Publishing,
bránového reaktoru. V příspěvku jsou srovnány výsledky fyzikální
London, UK.
a chemické analýzy OV na vstupu i výstupu z čištění.
[7] ČSN EN 1717. (2002). Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovoNa základě získaných dat a provozních poznatků byl navržen
dech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným
prototyp výměníku tepelné energie v kombinaci s technologií čištění
průtokem (01.04.2002). Česká technická norma (ČSN).
šedé vody, který je v současné době testován v reálných podmínkách
[8] Matuška, T.; Vavřička, R. (2016). Účinnost rekuperačního výměníku odpadní
rodinného domu.
vody není rovna úspoře tepla. TZB-info. https://voda.tzb-info.cz/uspory-voda-kanalizace/14105-ucinnost-rekuperacniho-vymeniku-odpadni-vody-neni-rovnaPoděkování: Tento článek byl vytvořen s finanční podporou TA ČR
-uspore-tepla
v rámci řešení projektu TJ02000190 Získávání a využití tepelné
[9] Pitter, P. (2009). Hydrochemie (4., aktualiz. vyd). Vydavatelství VŠCHT Praha.
energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody
[10] Kriterien und Algorithmen für die Zertifizierte Passivhaus-Komponente:
a Specifického výzkumu Vysokého učení technického v Brně v rámci
DuschwasserWärmerückgewinnung. (2020). https://passiv.de/downloads/03_zerřešení projektu FAST-S-21-7424 Řešení aktuálních problémů vodního
tifizierungskriterien_ww_wrg_de.pdf
hospodářství měst a obcí.
[11] Wong, L. T.; Mui, K. W.; Guan, Y. (2010). Shower water heat recovery in high-rise
residential buildings of Hong Kong. Applied Energy, 87(2), 703–709. https://doi.
org/10.1016/j.apenergy.2009.08.008
[12] Certifikát AS-ECOshower tray: Certifikované komponenty pasivního domu ID
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Technology tested the effectiveness of two technological approaches
to greywater treatment and two technological approaches to drain
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of heat exchangers for drain water heat recovery for immediate
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Kritická situace vodárenské nádrže Oplatil v létě 2020
Petr Vágner

Štěrkoviště Oplatil se nachází v oblasti,
které se dotýká historická minulost. V 15. až
16. století, za vlády majitele pardubického
panství pana Viléma z Pernštejna, byla tato
lužní oblast, nacházející se severně od Lázní
Bohdaneč, využívána ke stavbě rybníků.
K jejich napájení bylo postaveno významné
středověké vodní dílo, tzv. Opatovický kanál.
Jeho funkční tok v délce 32,7 km přivádí vodu
z řeky Labe od jezu u Opatovic nad Labem
a do Labe ústí u Semína. Stavitelem tohoto
díla byl pernštejnský fišmistr Kunát Dobřenský z Dobřenic (učitel známého jihočeského
rybnikáře Štěpánka Netolického). Doposud se
zachovaly zbytky Pernštejnské hráze velkého
rybníka Rozkoš z roku 1490, který zaujímal
plochu 272 ha. Napájela ho dosud částečně

Obr. 1. Vodárenská nádrž Oplatil
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zachovaná Rajská strouha, která protékala
prostorem štěrkovišť vybagrovaných v 60.
letech 20. století. Část štěrkoviště, známá jako
vodárenská nádrž Oplatil (viz obr. 1) slouží
od roku 1973 pro město Pardubice jako zdroj
surové vody pro úpravu na vodu pitnou.
Její zatopená plocha měří 53 ha a poskytuje
50–110 l·s-1 vody, čerpané na úpravnu vody
v Hrobicích.
Nádrž je dotována podzemní vodou protékající štěrkopískovým podložím ve směru od
severozápadu a severu [1]. V suchých letech
2014–2019 byla dotace vodou nízká, hladina
nádrže klesala a muselo být regulováno její
odebírané množství. Vlivem tohoto poklesu
a přibývajících sedimentů, zejména z bohaté
a následně odumírající submerzní makrove-

getace pokrývající cca třetinu až polovinu
dna, se původní hloubka 7,2 m v místě čerpání, snížila na současných 6 m. Mocnost
sedimentů je nerovnoměrná, pohybuje se od
0 m do 1 m.
Za celou dobu využívání nebyla nádrž
nikdy žádným technickým zásahem ovlivňována, kromě vysekávání břehových porostů
rákosu. Nádrž nebyla a není rybářsky obhospodařována (vyjma pytláků).

Biocenóza
Potravní řetězec je formován přirozenou
cestou. Vlivem přítomnosti rybích predátorů,
kterými jsou sumec a štika, klesla populace
ostatních ryb (i okounů). To se projevilo pozitivně na rozvoji všech složek zooplanktonu,
např. vířníků a korýšů (perlooček, buchanek,
vznášivek). Ve vegetačních obdobích byly
proto ve fytoplanktonu nacházeny jen velmi
nízké počty buněk chlorokokálních řas. Pravidelně se vyskytovaly skrytěnky, zejména
v souvislosti s výskytem velkých dafnií. Na
jaře a na podzim ovládly složení fytoplanktonu taxony zlativek, zejména Dinobryon
divergens, Chromulina atd. Řidčeji byly
zastoupeny centrické rozsivky. Silně sledovaným, ale málo kvantitativně významným či-

Obr. 2. Sirné bakterie druhu Chromatium okenii
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nitelem při pravidelném měsíčním sledování
lokality, byly planktonní sinice. Nejvyšších
počtů dosahovaly v červenci a srpnu, mimo
konkurenci ostatního fytoplanktonu. V letech
2014–2019 a v roce 2020 vykazovaly taxony
sinic stovky, ojediněle několik tisíc buněk
v 1 ml vody (několik taxonů rodu Dolichospermum s nejhojnějším D. lemmermannii,
několik taxonů rodu Microcystis např. M.
aeruginosa, M. wesenbergii, M. viridis, M. flos-aquae, dále pak Woronichinia naegeliana,
Aphanizomenon flos-aquae) [2].
Nejvýznamnějším činitelem z hlediska
eutrofizace nádrže je již zmíněná submerzní
makrovegetace [3], tvořená rozsáhlými porosty Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum
demersum, Elodea canadensis, řidčeji Ranunculus cf. circinatus, ojediněle i taxony
rodů Potamogeton, Polygonum, resp. Najas
major. Tuto makrovegetaci obalují v jejich
hladinových partiích vláknité zelené řasy
a dvojčatkovité řasy.

Kritická situace
Kritická situace pro kvalitu vody v nádrži
nastala v srpnu 2020. Začala se však pozvolna
nepříznivě vyvíjet již v průběhu července.
Velké lokální sucho, hodně slunečního svitu
a vysoké teploty vzduchu 25–30 °C způsobily
zvýšení teploty vody v hloubce 0,5 m na
24,2 °C a u dna pak 17,3 °C. Trvající teplotní
stratifikace vody měla za následek pokles hod-

not rozpuštěného kyslíku až na koncentraci
3,4 mg·l-1 v hloubce 3 m (30–40% nasycení
rozpuštěného kyslíku), což se v průběhu srpna
projevilo negativními změnami na složení
zooplanktonu, ze kterého vymizely téměř
všechny perloočky (zejména velké dafnie),
stavy buchanek a vznášivek se víceméně redukovaly na naupliová stadia. Situace v nádrži
postupně dospěla až do stavu mikroaerobie–
anaerobie.
Dne 4. 9. 2020 byly od hloubky 3,5 m a níže,
identifikovány tisíce purpurových sirných
bakterií druhu Chromatium okenii (viz obr. 2).
Zonačně odebraná voda zapáchala po sulfanu.
Po zjištění vzniklé situace byla dne 7. 9. 2020
provedena dvě možná opatření. Čerpání surové vody na úpravnu bylo sníženo ze 100 l·s-1
na 50–60 l·s-1 a výškově manipulovatelné
odběrové rameno bylo posunuto maximálně
k hladině (do aerobní zóny), cca do hloubky
2–2,5 m. Srážkově nadnormální říjnové počasí, pokles teploty vody na 10 °C a zrušená
teplotní stratifikace vodních vrstev pomohly
nádrži k pomalému zotavování. Fytoplankton
se projevil nástupem tisíců buněk kokálních,
ojediněle i koloniálních zlativek v 1 ml. Dne
6. 11. 2020 byly bakterie Chromatium okenii
nalezeny ojediněle, pouze těsně nad dnem.

Závěr
Vodárenská nádrž Oplatil je příkladem toho,
jak může štěrkoviště bez technických zásahů

Úprava vody pomocí
ultrafiltračních membrán
Ultrafiltrační (UF) membrány jsou společností G-servis Praha stále
častěji instalovány ve filtračních systémech, kde vzniká potřeba
zachytit částice o velikosti větší než 0,1–0,01 μm. Jedná se zejména
o záchyt vysokomolekulárních látek, koloidů, bakterií, virů ad. Menší
molekuly (jako např. nižší alkoholy) však tyto membrány nezachytí.
Hnací silou membránové filtrace je tlakový gradient. Ultrafiltrační
membrány mají vysoký rozsah využití od úpraven vod pro pitné účely
až po využití na čistírnách odpadních vod. Stále častější je využití této
technologie v různých průmyslových aplikacích. V potravinářském
průmyslu se používají v mlékárenství při úpravě syrovátky, ve strojírenství k úpravě vody v olejových lázních a při separaci ropných
látek. Případně mohou být použity k předúpravě vody předsazením
k jednotkám reverzní osmózy.
Hlavními sledovanými parametry při instalaci a provozu UF membrán jsou transmembránový tlak (TMP), pracovní tlak a permeabilita
(propustnost). Ultrafiltrační membránové moduly jsou vyráběny
a dodávány v rozsáhlé škále typů a velikostí.

Keramická membrána
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fungovat jako zdroj surové vody k úpravě na
vodu pitnou po dobu několika desítek let.
Podmínkou však je zdroj podzemní vody, absence rybářského obhospodařování a izolace
nádrže od všech zdrojů znečištění. Kritická
situace, která v nádrži vyvrcholila v září
2020, byla způsobena odumíráním velkého
množství léty nahromaděné organické hmoty
původu především ze submerzní makrovegetace. Její zrychlený rozklad nastartovala
vysoká teplota teplotně stratifikované vody
v nádrži. Loňský kritický stav se bude za
obdobné klimatické situace v příštích letech
opakovat. Tomu lze zabránit pouze revitalizací nádrže.
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Pro úpravu vody používá společnost G-servis Praha moduly
z dutých vláken a vinuté moduly, dalším využívaným typem jsou
diskové membrány. Energetická náročnost je u UF membrán výrazně nižší než u reverzních osmóz. Mechanická odolnost membrán;
snadná čistitelnost, vysoká výtěžnost permeátu, dlouhá životnost
nebo zachování obsahu důležitých minerálů při úpravě vody pro
pitné účely jsou dalšími výhodami při použití UF membrán. Největšími přednostmi ultrafiltračních membrán jsou nízké nároky
na prostor při zajištění dostatečně velké filtrační plochy a snadná
transportovatelnost, nízká energetická náročnost, zajištění hygienizace vody (odstranění mikrobiálního znečištění), v průměru
minimální požadavky na předčištění surové vody, dlouhá životnost
UF membrán a minimální požadavky na množství vody určené
k čištění membrán. Čištění membránových modulů se provádí
z důvodu obnovení původních vlastností membrány. Interval čištění je většinou automaticky v závislosti na poklesu transmembránového tlaku, nebo po určitém množství vyprodukovaného permeátu.
Rozmanitost použití ultrafiltračních membrán způsobila široké
rozmezí použitých materiálů, díky čemuž lze vyhovět specifickým
požadavkům zákazníků. Pro zajištění hydrofobnosti membrán se
provádí speciální povrchová úprava pomocí různých oxidů, např.
ZrO2, TiO2 ad. Nejběžnějšími materiály pro výrobu ultrafiltračních
membrán jsou: polyethylen (PE), polyvinylidenfluorid (PVDF),
polypropylen (PP), polyethylen sulfon (PES) ad. Dále se vyrábí
keramické ultrafiltrační membrány, které mohou být tvořeny z oxidu hlinitého (Al2O3), hliníkových kompozitů, oxidu titaničitého
ad. Keramické membrány jsou křehké, většinou dražší, odolávají
vysokým teplotám a vyšším koncentracím kyselin a zásad, rozmezí
hodnot pH je udáváno od 1 do 14.
Zapojení UF membrán využívá společnost G-servis Praha ve dvou
variantách. Tangenciální tok je využíván pro zajištění konstantní
propustnosti membrány způsobené neustálým odnosem nečistot z povrchu membrány. Takto provozovaný systém se používá pro typy vod
s nízkým znečištěním, u kterých je požadována dlouhá doba provozu.
Toto zapojení vyžaduje zajištění velké průtokové hodnoty. Dead-end
zapojení ultrafiltračních modulů je využito na čistírnách odpadních
vod, kde mohou sloužit pro terciérní čištění odtoku.
RNDr. Martin Guth
Guth@g-servis.cz
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EKOSYSTEM spol. s r.o. – Ohlédnutí
za uplynulými třiceti lety a představení
současné podoby společnosti
Historie
Společnost EKOSYSTEM spol. s r.o. byla založena před třiceti lety
v roce 1991. Navázala na činnost stejnojmenného konsorcia, které na
trhu působilo již od počátku roku 1990.
V prvních letech existence pracovníci společnosti řešili především zakázky v oblasti sanace starých ekologických zátěží. V následujících letech umožnil rozvoj společnosti rozšíření spektra
působnosti o další obory, a to především řešení vodohospodářské
problematiky. Další zakázky tak společnost EKOSYSTEM získala
a realizovala v oblastech úpravy pitných a procesních vod, čištění
komunálních a průmyslových odpadních vod a komplexního řešení
vodohospodářských systémů. Technické zázemí společnosti bylo
v roce 1999 podpořeno založením provozovny v Libuni (okr. Jičín),
určené pro výrobu svařovaných nádrží a dalších specializovaných
výrobků z plastů.
V roce 2017 došlo k převodu vlastnických podílů a postupné reorganizaci společnosti EKOSYSTEM. Výsledkem této změny je stabilizace
a upevnění pozice společnosti na trhu a její další růst. Cílem je rozvoj
aktivit zejména ve vodohospodářských oborech.
Za dobu své existence si společnost vybudovala EKOSYSTEM pevnou pozici na trhu a realizovala více než 100 významných sanačních
projektů a vodohospodářských staveb, zahrnujících i vývoj a aplikaci
vlastních technologických řešení.

Současnost

V současné době patří společnost EKOSYSTEM mezi přední firmy,
působící v oboru vodního hospodářství a odstraňování ekologických
zátěží a současně k významným dodavatelům technických a technologických celků pro domácí a zahraniční trh.
Zakázky v oblasti vodního hospodářství zahrnují technickou a projektovou přípravou, výrobu, dodávky a instalace technologických
zařízení včetně jejich provozování a zejména pak dodávky kompletních investičních celků. Společnost EKOSYSTEM poskytuje rovněž
odborně poradenskou činnost v oblastech ochrany životního prostředí.
Technologická a technická zařízení, která jsou společností vyráběna,
vznikají z větší části na základě vlastního vývoje a zkušeností.
Současná obchodní strategie společnosti je založena na poskytování
pestré škály kvalitních výrobků, dodávek a služeb ve výše uvedeném spektru a individuálnímu přístupu k potřebám a požadavkům
zákazníků. Cílem je navázání dlouhodobé spolupráce, podložené
vzájemnou důvěrou a oboustrannou spokojeností.
Ke klientům společnosti EKOSYSTEM patří významné podniky
z oboru strojírenství, automobilového průmyslu, leteckého a chemického průmyslu, skladování a distribuce pohonných hmot. V oblasti
veřejného sektoru jsou stále častěji významnými zákazníky společnosti orgány státní správy a místní samosprávy.

Budoucnost
Další působení společnosti EKOSYSTEM bude na trhu vodního
hospodářství zaměřeno na využívání moderních technologií, optimalizaci a definování investičně-provozních úspor stávajících řešení
pro své zákazníky. Společnost EKOSYSTEM bude nadále využívat
pro naplnění svých cílů zkušeností klíčových zaměstnanců a bude
rozšiřovat svoje aktivity v oblasti projekčních prací za současného
zvyšování počtu realizací kompletních dodávek vodohospodářských staveb a provozování
vodohospodářských technologií.
Důležitým zaměřením a cílem následujícího rozvoje společnosti EKOSYSTEM je
oblast recyklace a regenerace odpadních
vod, zejména pak komplexní řešení vodního
hospodářství průmyslových podniků a areálů
s využitím nejmodernějších technologií.
Ing. František Keclík
Ředitel vodohospodářské divize
EKOSYSTEM spol. s r. o.
Třanovského 622/11
163 04 Praha 6 – Řepy
keclik@ekosystem.cz

Zařízení pro likvidaci tekutých odpadů

Rekonstrukce a intenzifikace komunální ČOV
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VD Kamenička – průzkumné práce
Petra Suchopárková, Jan Svejkovský

Dlouhodobé sledování a hodnocení jevů
na historické zděné přehradě Kamenička
v Krušných horách začalo postupně ukazovat
její neduhy způsobené postupným stárnutím.
Od uvedení přehrady do provozu uplynulo
již 117 let, proto není divu, že jsou stárnutím
postiženy jak stavební, tak i technologické
konstrukce. Pro zajištění podkladů byl proveden inženýrsko-geologický průzkum.
Celý průzkum jsme zahájili postupným
vypouštěním nádrže, ke kterému se musel zajistit i transfer živočichů. Jednalo se zejména
o raky, obojživelníky a chráněné druhy ryb.
Ochrana obojživelníků se zajistila osazením
zábrany okolo celé nádrže a vybudováním
mělkých tůní uzpůsobených jejich rozmnožování. Raci se transferovali do přítoku do nádrže a do okolních nádrží. Ryby se slovily před
dokončením vypouštění nádrže. Celou dobu
probíhal v lokalitě nádrže biologický dozor.
Celkově se transferovalo 309 jedinců
obojživelníků a jejich 12 snůšek. Raků bylo

Tůň a zábrana pro obojživelníky

transferováno celkem 9 736, více než 250 kg
střevle potoční do VD Jirkov a 450 jedinců do
vodního toku nad VD Kamenička.
Inženýrsko-geologický průzkum podloží
u návodní paty hráze se provedl za pomoci
řady 13 vrtů včetně zpětné sanace průzkumnou injektáží. Bylo zjištěno hlubší založení
hráze do skalního masivu, než se doposud
předpokládalo. Celkově bylo provedeno
396,2 m vrtů. Vrty se prováděly z paty hráze,
částečně z koruny hráze v jejím zavázání
(2 ks) a z upraveného terénu (plošin) v nádrži VD.
Průměrná hodnota pevnosti betonu (zdiva)
odebraných vzorků v tlaku 32,3 MPa, v tahu
pak 0,3 MPa. Nasákavost zdiva byla v rozmezí
od 6,5 % do 14,7 % (průměrná 10,7 %). Průměrná hodnota pevnosti horniny odebraných
vzorků v tlaku 79,0 MPa.
Byla zjištěna zvýšená propustnost podloží, která svým charakterem nepředstavuje
riziko s ohledem na stabilitu vodního díla,

Tomáš Hofmeister
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Ing. Petra Suchopárková
Ing. Jan Svejkovský
jsvejkovsky@poh.cz
Povodí Ohře, státní podnik

Betonová konstrukce před nátokem do SV

Lesy ČR využívají dotační program na podporu
opatření na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích

Mezi hlavní činnosti při správě drobných
vodních toků určených Lesům ČR patří
zejména sledování stavu koryt a péče o jejich úpravy ochraňující majetek, občany
a infrastrukturu, tj. stavby v intravilánech
obcí a opatření v povodí nad sídly. Jedná se
převážně o podélné úpravy vodních toků,
příčnou stabilizaci nivelety dna, objekty
hrazení bystřin a obnovu vodních nádrží za
účelem zadržení vody v krajině. K financování těchto opatření využívají Lesy ČR od roku
2016 dotační program Ministerstva zemědělství ČR č. 129 290 „Podpora opatření na

ale na druhou stranu umožňuje pohyb vody
nekvalitní vrstvou návodního líce do věžového objektu a do zdiva hráze. To je dáno
zhoršenou kvalitou betonu mezi vlastním
zdivem hráze a stříkaným betonem na povrchu návodního líce.
Drenážní systém se celý detailně prozkoumal a vyčistil. Zjištěna byla celková délka
drenážních chodbiček 92,85 m, ze kterých se
odstranil nános v objemu 29,7 m3.
Objekt před vtokem do spodních výpustí
je tvořen betonovými konstrukcemi ve velmi
špatném stavu. Objekt byl dočasně zajištěn
proti havárii.
Doporučení plynoucí ze závěrů průzkumných prací:
– realizace injekční clony u paty hráze –
horninové prostředí nesplňuje zavedená
kritéria přípustné propustnosti,
– oprava návodního líce, věžového objektu
a těsnění hráze a zajištění jejich dlouhodobé životnosti,
– zajištění kompletního hloubkového spárování vzdušního líce,
– výstavba kompletně nového nátokového
objektu – zásadní priorita.

drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích“ a od roku 2020 jeho druhou etapu
č. 129 390 (obr. 1).
V první etapě v letech 2016–2020 bylo realizováno 116 staveb o celkových stavebních
nákladech 416,5 mil. Kč, dotace představují
62 % těchto nákladů. Výběr akcí byl zaměřen
na vodní toky převzaté v rámci transformace
ZVHS. Předmětem 82 akcí byla rekonstrukce
a oprava drobných vodních toků a souvisejících vodních děl za účelem stabilizace
odtokových poměrů, zvýšení bezpečnosti při
povodňových průtocích a zlepšení vodního

managementu krajiny. Celkově obnoveno
nebo opraveno bylo 34 malých vodních nádrží
za účelem posílení retence a akumulace vody
v krajině.
Příklad: V obcích Brumov a Návojná
u Zlína bylo v letech 2016–19 rekonstruováno podélné opevnění koryta toku Nedašovka
(obr. 2a). Kamenná rovnanina, obnovené
opěrné zdi a příčné objekty stabilizují niveletu dna toku (stavební náklady 20,9 mil.
Kč). Obdobně bylo na Frýdecko-Místecku
rekonstruováno opevnění koryta toku Ráztoka v obci Komorní Lhotka (2,3 mil. Kč)
(obr. 2b).
Příklad: V okrese Praha-východ proběhla
v letech 2018–2020 komplexní obnova soustavy Babických rybníků – Horního, Prostředního
a Dolního (stavební náklady 23,8 mil. Kč) – viz
obr. 2c. V blízkosti města Telč byla ve stejné
době realizována obnova dvou vodních nádrží – VN Šilhan Roštýn (obr. 2d) a VN Pařezitý
Roštýn (9,3 mil Kč).
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V roce 2020 byla otevřena druhá etapa programu plánovaná do roku 2024, v rámci které
Lesy ČR do května 2021 realizovaly již 25
staveb za téměř 21 mil. Kč a dále probíhá nebo
se připravuje dalších 88 akcí za 320 mil. Kč.
V plánu je do konce druhé etapy programu
připravit ještě cca 150 akcí.
Příklad: V letošním roce byla u Jaroměře
dokončena obnova dvou vodních nádrží –
Horní a Dolní rybník Nový Ples (4,8 mil. Kč)
(obr. 2e).
Ing. Tomáš Hofmeister
Lesy ČR, s. p.
tomas.hofmeister@lesycr.cz

Obr. 1. Přehled rozmístění dosud realizovaných staveb v rámci ČR

Obr 2a. Nedašovka v Brumově

Obr 2d. Rybník Šilhan Roštýn
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Obr 2b. Ráztoka v Komorní Lhotce

Obr 2c. Babické rybníky

Obr 2e. Rybník Horní Nový Ples
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Chumava v Hostomicích
Jaroslav Zuna

Úkolem zahrazovací úpravy z důvodu protipovodňové ochrany sídel nebo technické
a výrobní infrastruktury není jen bezpečné
převedení povodňového průtoku vody chráněným územím, ale také, a ve stejné míře,
efektivní úprava projevů splaveninového
režimu. Pokud se sebelépe upravené koryto
zanese, i jen částečně, pak se vodní proud
a jím nesené splaveniny za extrémního průtoku z koryta vychýlí, způsobí destrukci budov
a infrastruktury a území splaveninami zaplní.
Příkladů takových situací je mnoho. Je tedy
třeba splaveniny buď zastavit nad chráněným
územím, nebo zajistit jejich hladký průtok.
Proto je jedním z úkolů zahrazovací úpravy
zabránit sedimentaci splavenin v upravovaném korytě bystřiny. K tomu je třeba, aby
vodní proud byl soustředěný, plynulý a měl
dostatečnou unášecí schopnost. Protože splaveniny jsou v bystřinném korytě unášeny trvale, je to nutné zajistit i při nízkých, běžných,
průtocích vody.
Účinným způsobem, jak zajistit dostatečnou unášecí sílu vody za běžných průtoků,
je vložení kynety do dna koryta, dimenzovaného na povodňový průtok. Zabrání se tak
rozptýlení vody po širokém dně a jeho zanášení pískem a štěrkem a zarůstání mokřadní
a ruderální vegetací. Vzhledem k tomu, že
tečné napětí, a tím i namáhání stěn koryta,
vyvolané vodním proudem, roste s hloubkou
vody, je kyneta nejvíce namáhanou částí
koryta a je proto nezbytné kynetu důkladně
stabilizovat. Platí to zejména při úpravách
koryt bystřin, s obecně vysokou energií vodního proudu. Poškození kynety by většinou
vedlo k destrukci celého profilu, takže se ke
stabilizaci obvykle používá velmi odolné
opevnění, např. dlažby nebo rovnaniny z kamene. Je zřejmé, že jakákoliv „morfologická
pestrost“ a „tvarová poddajnost“ kynety by
v úzkém korytě bystřiny vedla k brzké zkáze
celé úpravy.

Úprava Chumavy – názorný příklad
Říčka Chumava pramení pod vrchem Písek
(691 m n. m.) a zaúsťuje do Litavky v obci
Libomyšl. V horní části nad městysem Hostomice má povodí Chumavy bystřinný charakter
s velmi aktivním splaveninovým režimem.
Plocha povodí k profilu, kde Chumava opouští
zástavbu Hostomic, je 11,632 km2, tvar povodí
je protáhlý, střední šířka povodí je 1,52 km,
maximální šířka 3,10 km a maximální délka
5,80 km. Zhruba dvě třetiny plochy povodí
pokrývají smíšené lesní porosty s mírnou
převahou jehličnatých dřevin. Podle odtokových dat ČHMÚ z roku 2003 je stoletá velká
voda Q100 = 18,1 m3s-1, to je 1,55 m3s-1 z 1 km2
plochy povodí.
V Hostomicích byla Chumava upravena
v letech 1905 až 1907. Pojednává o tom spis
Zpráva komise pro úpravy řek v království
českém 1905–1907: „ …V důsledku stále
rostoucích přívalů valounů a často se opakujících záplav na Litavce vypracovalo v letech
1889 a 1890 c.k. lesnicko-technické oddělení
pro hrazení bystřin, odbor Král. Vinohrady
z rozkazu ministerstva orby povšechný projekt
zahrazení četných strží a rozsáhlých zalesnění
jejich povodí. Na základě tohoto projektu byla
zákonem č. 62 z.z. ze dne 31. 8. 1892 zajištěna
realizace staveb, odbor LTM HB byl pověřen
provedením a následně byly vypracovány
podrobné projekty podle postupu financování.
V březnu 1900 předložil odbor LTM-HB ministerstvu orby povšechný projekt na zahrazení
horní tratě Chumavky, projekt byl přijat nově
jmenovanou zemskou komisí pro úpravu
řek v království českém dne 25.2.1901 a byl
schválen ministerstvem vnitra 28.12.1904. Po
schválení komisí v červnu 1905 byla ustavena
stavební správa odboru LTM-HB pro povodí
Litavky v Lochovicích, která zahájila práce na
zahrazení horní tratě Chumavky. Ve stavebním
roce 1905 byly zahájeny zahrazovací práce
v trati nad městem Hostomicemi až k Podbabě.

Kamenný stupeň v začátku úseku rekonstrukce překrytý štěrkovým
sedimentem s porostem ruderální vegetace (VII. 2009)
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Provedeny byly příčné objekty, tj. kamenné
a dřevěné základní prahy, jimiž bylo dno
potoka sestupňováno na sklon 5 promile, tím
se zastavilo podélné i příčné vymílání koryta.
Silně potrhané břehy potoka byly sesvahovány
a místy obloženy drnem.“
V intravilánu Hostomic byla provedena
souvislá úprava koryta Chumavy v lichoběžníkovém profilu se strmými břehy, s pobřežními
zdmi z lomového kamene na sucho. Sklon
nivelety dna byl upraven kamennými prahy
a stupni. Šířka koryta ve březích je 6,0 m, šířka
dna je 5,5 m a hloubka koryta je 1,3 až 1,5 m.
Takto upravený profil koryta, jehož průtočná
kapacita byla navržena pro převedení velkých
vod, byl, vzhledem k hydromodulu Chumavy
s velkým rozdílem běžných a povodňových
průtoků, z dlouhodobého hlediska nevhodný.
Běžné průtoky vody, pro které byl tento profil
velmi předimenzovaný, se v korytě rozplývaly a zvýšené průtoky, které přinášely velké
množství písku a štěrku z horské části povodí,
ztratily v upraveném úseku schopnost splaveniny dále transportovat. Upravené koryto se
proto zanášelo a ztrácelo průtočnou kapacitu.
Od let 2. světové války, kdy značně ochably
práce na údržbě upravených vodních toků,
bylo koryto Chumavy v Hostomicích z velké
části zanesené splaveninami a bylo zarostlé ruderální vegetací a skupinami keřů. Navíc, dík
nepovoleným kanalizačním výustím z objektů
na březích koryta, se zde vytvářely louže silně
znečištěné a zapáchající tekutiny.
V roce 2003 byla proto péčí tehdejší Zemědělské vodohospodářské správy vypracována zadávací dokumentace pro provedení
rekonstrukce původní úpravy Chumavy
v Hostomicích. Úkolem této dokumentace
bylo posoudit v minulosti provedenou úpravu
z hlediska protipovodňové ochrany Hostomic
a podmínek správy a údržby a navrhnout
opatření k zajištění ochranné funkce a zlepšení provozních podmínek.
Výpočty potenciální tvorby splavenin,
provedené v rámci této dokumentace, potvrdily intenzivní tvorbu a transport splavenin – průměrná roční produkce splavenin
byla stanovena na 910 m3 a objem splavenin
v intravilánu Hostomic v případě stoleté velké
vody až na 3 615 m3. Podle hydrotechnického
posouzení nedosahovala v porovnání s novými odtokovými daty průtočná kapacita upraveného koryta v intravilánu, za předpokladu
odstranění splavenin, ani průtoku Q20. Tvar

Průtočný profil koryta je z velké části zanesený štěrkem a valouny,
protipovodňová funkce úpravy se vytrácí (VII. 2009)
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V korytě se vytvořily louže, ve kterých stagnuje domovní odpad
(VII. 2009)

Profil koryta Chumavy po rekonstrukci (VII. 2009)

Zdrsněný skluz s tůňkou (V. 2011)

Poškození koryta za povodně v roce 2011 (VIII. 2011)

Akumulace splavenin po povodni pod silničním mostem, kde nebyla
kyneta provedena (VIII. 2011)

Obdélníkový profil koryta pod úsekem rekonstrukce zanesený
splaveninami (V. 2017)

a dimenze koryta byly trvale velmi náchylné
k ukládání splavenin, což byl stav provozně
velmi nevýhodný.
S ohledem na tyto skutečností byla navržena rekonstrukce původní úpravy, spočívající
ve vložení kynety lichoběžníkového profilu
šířky dna 1,0 m o hloubce 0,6 m se sklony
svahů 1:1. Aby nedošlo ke zvětšení sklonu
nivelety dna, byly ponechány dosavadní kamenné prahy a stupně o spádu 0,3 až 0,6 m
ve dně koryta, a v nově zřizované kynetě byl
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spád překonán zdrsněnými skluzy a tůňkami.
Přestože je podélný sklon upraveného
koryta Chumavy velmi malý, je namáhání
kynety při povodňových průtocích značné.
Při sklonu 0,3 % bude protékat plným korytem
16,2 m3s-1, což je 90 % Q100, a to při střední
profilové rychlosti vody 1,64 ms-1. V oblasti
kynety však bude rychlost vody 1,95 ms-1. Při
průtoku Q50 = 14,5 m3s-1 bude hloubka vody
1,57 m a střední profilová rychlost vody 1,57,
resp. 1,88 ms-1. Při takovém namáhání vod-

ním proudem je nezbytná dostatečně odolná
a trvanlivá stabilizace dna a boků kynety, Bylo
proto navrženo opevnění dna a břehů kynety
kamennou dlažbou na c.m. (cementovou maltu). Při průtoku plnou kynetou bude protékat
830 l s-1 vody rychlostí 0,86 ms-1.
Rekonstrukce upraveného koryta Chumavy
byla v tomto smyslu vyprojektována a zhotovena v letech 2008 až 2010. Původní a současný stav Chumavy v Hostomicích ukazuje
několik obrázků.
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Stav koryta Chumavy 6 let po rekonstrukci (V. 2017)

Skluz s tůňkou (V. 2017)

Průtočný profil silničního mostu (V. 2017)

Skluz s tůňkou 10 let po rekonstrukci (IV. 2021)

Obecné závěry
Úpravy koryta, zejména drobného vodního
toku, je třeba koncipovat z ekologického hlediska co nejšetrněji. Je přitom nutné vycházet
z charakteru vodního toku předurčeného přírodními podmínkami. To se týká jak návrhu
tvaru průtočného profilu, tak stabilizace dna
a břehů koryta. Při úpravách koryt bystřin
z titulu protipovodňové ochrany zastavěných
území je to ale velmi obtížné. Navrhování
úprav, umožňujících další morfologický vývoj
stabilizovaného koryta a využívání inundací
ke snížení povodňových průtoků, není v této
souvislosti z principu věci možné. V případě
vysoké energie vodního proudu je nezbytná
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odolná stabilizace koryta, působící svou drsností její efektivní tlumení.
Jakkoliv bude možno při souvislé zahrazovací úpravě v intravilánu zabezpečit podmínky pro trvalý výskyt odpovídající vodní
fauny v korytě jen ve velmi omezené míře, je
třeba usilovat o zachování migrační spojitosti
koryta, aby se úprava jako taková nestala migrační bariérou. Příkladem může být uvedená
rekonstrukce zahrazovací úpravy Chumavy
v Hostomiciích, kde hydrotechnicky funkční
kyneta svými průtokovými parametry a krátkými zdrsněnými skluzy s tůňkami umožňuje
za normálních i zvýšených průtoků migraci
významné části vodní fauny.

Řešení kolize mezi zahrazovacími úpravami v intravilánech a požadavky vodních
ekosystémů není korektní vymáhat nátlakem
na projektanty, aby využívali hydrotechnicky
nevhodná a nedostatečná opatření, protože
zodpovědnost za dílo nesou oni, a v případě
neúspěchu by mohli být citelně postiženi.
Rozumné řešení spočívá ve stanovení priorit,
kdy má větší význam ochrana území před
škodami z velké vody nebo ochrana aktuálně
se vyskytujících ekosystémů.
doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc.
konzultant
zuna.cifa@seznam.cz
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Sněmovna zřídila vyšetřovací komisi k havárii
na Bečvě
Martin Tománek

Poslanecká sněmovna 21. dubna 2021
schválila zřízení vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Návrh
podpořila opozice a poslanci ČSSD, poslanci
ANO 2011 se zdrželi nebo hlasovali proti.
Členové komise byli plénem Sněmovny zvoleni 26. května, každý poslanecký klub má
v komisi jednoho zástupce.
Zřízení komise navrhlo čtyřicet poslanců
v reakci na pomalé vyšetřování kauzy. Ačkoliv
ministr životního prostředí Richard Brabec
v prvních hodinách po katastrofě tweetoval,
že viník bude dopaden v řádu hodin (později
ve Sněmovně prohlásil, že by si za tato slova
„nejradši nafackoval“), ještě v době, kdy Sněmovna vyslovila souhlas se zřízením komise,
nebyl hotový klíčový znalecký posudek, který
měl určit, odkud se jedovaté látky do řeky
dostaly. Podle přijatého usnesení by komise
ve lhůtě pěti měsíců od svého zřízení měla
předložit svá zjištění a návrhy Poslanecké
sněmovně. Poprvé by se komise měla sejít
v polovině června.
Ministr Brabec v rozpravě k návrhu na
zřízení vyšetřovací komise upozornil, že
poprvé v historii Sněmovny má být vytvořena vyšetřovací komise k živému případu,
který vyšetřuje Policie České republiky. Na
začátku května navíc došlo k významnému
posunu ve vyšetřování – soudní znalec Jiří
Klicpera dokončil svůj posudek a do médií se
vyjádřil, že zná viníka; s obsahem posudku
se nyní seznamují policejní vyšetřovatelé.
Jak ale upozorňuje jeden z iniciátorů vzniku
komise poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL),
podle usnesení Sněmovny, kterým byla komise zřízena, není jejím úkolem jen vyšetření
okolností havárie, ale i zhodnocení, jak při
podobných událostech spolupracují dotčené

orgány a případně návrh legislativních změn
směřujících k lepšímu nastavení této spolupráce. Komise by také měla doporučit mechanismy, které by do budoucna měly opakování
podobných událostí zamezit; v té souvislosti
Jurečka zmiňuje zmapování kanalizačních
soustav a instalaci monitorovacích systémů
do průmyslových areálů s intenzivním provozem. Podle jeho názoru bude ale potřeba
zabývat se vedle legislativního zajištění také
otázkami personálního a finančního zajištění
nepřetržité dostupnosti příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností a dalších
osob, které se na likvidaci havárií tohoto
typu mají podílet. „Případ Bečva také ukázal,
že při haváriích, ke kterým dojde na hranici
dvou krajů, nemusí dobře fungovat kooperace
mezi hejtmany a krizovými štáby dotčených
krajů – i na to bude potřeba se podívat,“ upozorňuje Jurečka.
Ministerstvo životního prostředí reagovalo
na havárii na Bečvě návrhem novely vodního
zákona, který již prošel mezirezortním připomínkovým řízením ukončeným 3. května.
Podle důvodové zprávy je cílem předloženého
návrhu zpřesnění kompetencí státních orgánů
při řešení havárií mimořádného rozsahu, aby
bylo do budoucna možno takové situace efektivně řešit. K zajištění uvedeného cíle návrh
zákona nově
• definuje pojem havárie mimořádného rozsahu s tím, že v případě pochybností o tom,
zda nastala, rozhodne Hasičský záchranný
sbor ČR,
• stanoví kompetence Hasičského záchranného sboru ČR v případě řízení záchranných
a likvidačních prací při havárii mimořádného rozsahu,
• upřesňuje ohlašovací povinnosti při havárii,

Revitalizační akce na Říčanském potoce
Tomáš Just

Říčanský potok neboli Říčanka teče od
Říčan ku Praze. U Běchovic ústí zleva do Rokytky, jíž dává většinu průtoku. Říčany totiž
berou vodu z horního povodí Rokytky a svoje
odpadní vody vypouštějí do Říčanky. Takto
to v moderní době neměla Říčanka jednoduché ani s kvalitou vody. Ještě po roce 2000
dokázala říčanská čistírna, „povzbuzovaná“
příležitostnými úniky problematických vod
a závadných látek z místních výrob, produ-
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kovat mimo jiné i masivní havarijní úniky
kalů, po nichž bylo nutné nejen odbahňovat
rybníky v níže ležící Uhříněvsi, ale také
pročišťovat samotný potok. Svoje samozřejmě přidávala potoku i další sídla, ležící již
na pražském území – Kolovraty, Uhříněves
a Dubeč, a další výrobní provozy. Pamětníci
si vybaví třeba „jedovou strouhu“ od uhříněveských Barev a laků. Do dnešní doby se
nakládání s odpadními vodami v povodí do

• rozlišuje šetření příčin havárie a likvidaci
jejích následků (tj. řízení prací při jejím
zneškodňování),
• navyšuje finanční prostředky na zvláštním
účtu kraje na částku 20 000 000 Kč,
• staví najisto příslušnost krajských úřadů
k řešení havárií, které přesahují hranice
správního obvodu jednoho kraje,
• znovuzavádí schvalování provozních řádů
u vybraných vodních děl vodoprávními
úřady,
• v návaznosti na uvedené změny se upravují
také sankční ustanovení.
K návrhu se sešlo značné množství zásadních připomínek, a to i od Ministerstva zemědělství, které má nakládání s vodami s MŽP ve
společné gesci. Resort zemědělství kromě jiného nesouhlasí s návrhem MŽP, podle kterého
by příčiny běžných havárií měly vyšetřovat
místně příslušné vodoprávní úřady, zatímco
havárie mimořádného rozsahu by měl šetřit
Hasičský záchranný sbor ČR, a doporučuje
v obou případech přesunout tuto kompetenci
na ČIŽP, která podle MZe na rozdíl od vodoprávních úřadů a hasičského sboru disponuje
(nebo by alespoň disponovat měla) potřebným
personálním, odborným i materiálním vybavením. MZe také upozorňuje, že návrh novely
neřeší zásadní problém, kterým je prodlení při
odběru vzorků vody po havárii.
Při úniku toxických látek (pravděpodobně
kyanidů) do Bečvy dne 20. září 2020 došlo
k úhynu všech živých organismů (mj. 40 tun
ryb) na mnoha kilometrech řeky. Vyšetřování
provázejí pochybnosti a kontroverze – není
například jasný osud vzorků vody odebraných
rybáři, kteří dorazili ke kontaminované řece
jako první a měli je předat České inspekci životního prostředí, což ale ČIŽP popírá. Spekuluje se také o roli chemičky DEZA z holdingu
Agrofert, z jejíhož areálu vede kanalizační
potrubí ústící u pravděpodobného místa vzniku havárie, a o tom, zda nedochází ke snahám
případ „zamést pod koberec“ nebo vyšetřování
protahovat s ohledem na blížící se sněmovní
volby a na vztah holdingu Agrofert k současnému předsedovi vlády Andreji Babišovi.
Martin Tománek
asistent poslance Mgr. Jana Čižinského
TomanekM@psp.cz
603 531 688
značné míry konsolidovalo a některé zdroje
technologických vod zanikly. Kvalitě vody
nepochybně pomohlo odbahnění několika
rybníků v Říčanech a v Uhříněvsi. Jako příměstský potok, odvodňující poměrně silně
urbanizované území, je Říčanka stále vystavena nezanedbatelnému zbytkovému znečištění a odtokům dešťových vod, vyloučit
nikdy nejde ani havarijní úniky nedostatečně
vyčištěných odpadních vod nebo dokonce
kalů. Nicméně v dnešní době již není třeba
vnímat Říčanku jako vysloveně špinavý potok, jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti.
Kvalita vody snad již není primárním limitem ekologické obnovy tohoto vodního toku.
Ve většině své délky byla Říčanka v minulosti postižena morfologickou degradací. Po
léta a staletí působil tradiční selský a mlynářský útisk vodního toku, spočívající v napřimování trasy, zahlubování koryta a zjednodušování jeho příčných profilů. Na některých
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Obr. 1. Únor 2015: Trhání polovegetačních
tvárnic z „vězeňské úpravy“ koryta Říčanky
na dolním okraji Říčan. Revitalizační akce
Povodí Vltavy, s. p., financovaná v rámci
operačního programu Životní prostředí

Obr. 2. V hrubých rysech dokončené revitalizační koryto Říčanky, 2015. Za zdí v pozadí
leží opuštěné staveniště věznice

Obr. 3. Revitalizované koryto Říčanky na
dolním okraji Říčan v roce 2017. V tomto
dílčím úseku jde o kompromisní revitalizaci.
Prostorové podmínky neumožnily opustit
rámec technicky upraveného koryta, kyneta
však byla provedena jako přírodě blízká

místech byly stavěny rybníky, a když pak
zanikaly, korytem potoka se stávaly jejich
odvodňovací strouhy. Během 20. století byly
různé úseky toku flikovány všelijak pojatými
úpravami, včetně vysloveně provizorních,
jako bylo třeba vyložení koryta betonovými
panely ve středu Dubče. Zřejmě nejnovější
a také nejtvrdší byla technická úprava koryta
potoka na dolním okraji Říčan, k níž došlo na
sklonku socialistického období v souvislosti
se zahájenou a po převratu zastavenou výstavbou nové věznice.

Prknovkou, mezi Kolovraty a Uhříněvsí. Stalo
se tak v reakci na zmiňovaný havarijní únik
kalů z Říčan. Starší rozpadající se technická
úprava koryta včetně navazující zamokřené
nivy byla brutálně zanesena čistírenským
kalem. Správce toku řešil situaci obnovením
starého paralelního koryta či náhonu, který
býval součástí předválečného parku, příslušejícího k vile Prknovce. (Vilu postavil a park
založil kolem roku 1900 uhříněveský učitel
František Prkno, horlivý osvětář a pěstitel
stromoví. Ve druhé polovině 20. století se
park rozpadal a postranní koryto potoka bylo
suché.) Do tohoto koryta, kterému byl ponechán přírodě blízký charakter, byly převedeny
běžné průtoky z hlavního koryta, zaneseného
kaly. Na tuto akci pak navazovalo odbahňování Uhříněveského rybníka Vodice.

Revitalizace „vězeňské úpravy“ na
dolním okraji Říčan

Revitalizace pod Prknovkou
Za první dílčí revitalizaci na Říčance lze pokládat akci, kterou kolem roku 2004 provedl
tehdejší správce toku, Zemědělská vodohospodářská správa, v úseku pod někdejším parkem

Obr. 4. Pokračování „vězeňské úpravy“ nad
říčanskou čistírnou odpadních vod – čeká na
druhou etapu revitalizace

Obr. 5. Říčanka v Dubči do roku 2018. Koryto
místy obložené betonovými panely

Obr. 7. V roce 2019 překrývá novou úpravu
Říčanky v Dubči vegetace

Obr. 8. Technicky upravené koryto pod Lítožnicí představovalo v roce 2018 jeden z morfologicky a ekologicky nejvíce poškozených
úseků Říčanky. Přímé, zahloubené, „připasované“ k levé straně nivy. Lichoběžníkový
příčný průřez. Skromné zbytky doprovodného porostu dřevin, jinak hlavně kopřivy
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Významný revitalizační počin se odehrál
v roce 2015. Povodí Vltavy, s.p., jako nový
správce toku po hranice hl. města Prahy, uskutečnilo první etapu revitalizace zmiňované
„vězeňské“ úpravy koryta na dolním okraji
Říčan. Tato stavba byla financována v rámci
operačního programu Životní prostředí a významně jí napomohla součinnost města Říčan,
které tak zahájilo dodnes postupně probíhající

Obr. 6. V roce 2018 nechává hlavní město
Praha provádět přírodě blízkou úpravu
Říčanky v Dubči. Po odstranění panelů bylo
koryto v rámci skromných prostorových
možností rozvolněno. Břehy jsou opevněny
rovnaninou z balvanů, což je v zastavěném
území přijatelné. (Ve volné krajině by to bylo
neodůvodněně tvrdé a nákladné.) Dno bude
přírodě blízké, kamenité

Obr. 9. Léto 2019: Zatím nasucho vyhloubené
nové revitalizační koryto Říčanky pod obnovovaným Lítožnickým rybníkem. K dispozici je
celá šířka nivy, z níž byla sňata ornice. Široké,
podélně velmi mírně sklonité nivě odpovídá
široké koryto meandrujícího typu. Revitalizaci
staví hlavní město Praha za svoje peníze
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Obr. 10. Nově vyhloubené revitalizační koryto zatím plní jenom nivní podzemní voda.
Nárazový břeh v oblouku je strmější, k němu
přiléhá poměrně hluboká tůň. Vnitřní – jesepový – břeh v oblouku je naopak mírně
sklonitý. Do přechodů trasy mezi jednotlivými oblouky budou později, po zprůtočnění koryta, vloženy dnové kamenité pasy,
napodobující přirozené brody. Takto jsou
tvarována i přirozená meandrujcí koryta
rehabilitaci prostoru někdejšího staveniště, zasahujícího mimo jiné i nivu Říčanky. V úseku
délky několika set metrů bylo vytrháno opevnění koryta betonovými tvárnicemi. V části
řešeného úseku setrvala revitalizace v průřezu
někdejšího technicky upraveného koryta, ale
dala mu přírodě blízkou kynetu, stabilizovanou nepravidelnými kamenitými strukturami.
Uprostřed úseku umožnila pozemková situace
opustit půdorys starého koryta a vyhloubit
větší průtočnou tůň. Vyznění této revitalizace
bylo zprvu poněkud rozpačité, hlavně vzhledem k malým množstvím nepříliš čisté vody
v potoce. (Říčanka „začíná víc téct“ až o kus
níž, díky odtoku z čistírny odpadních vod.)
Přinejmenším kvalita vody se zlepšila, když se
Říčanům podařilo k roku 2016 rekonstruovat
a odbahnit větší Mlýnský rybník, který byl do
té doby ve velmi špatném stavu, plný bahna.
K lepšímu zapojení revitalizace do prostoru
pomohl časem bujný nástup vegetace.
Pod Říčany teď zbývá zvládnout ještě
druhou etapu, kterou by revitalizace postoupila o dalších několik set metrů pod čistírnu
odpadních vod. Část tohoto úseku pokrývají
ještě betonové tvarovky „vězeňské úpravy“,

Obr. 11. Významný okamžik v září 2019 – pod
hrází obnovovaného Lítožnického rybníka
pan bagrista uvolňuje pro vody Říčanky
nové, revitalizační koryto a vstup do koryta
starého zasypává

Obr. 12. Čelo napouštěcí „vlny“ se pod dohledem pracovníků pražského Magistrátu,
Povodí Vltavy a Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR rozvážně posouvá novým
korytem

zatímco kolem vlastní čistírny teče potok
hlubokým, erozně aktivním zářezem. Ten
byl údajně provizorně vyhlouben za účelem
odvodnění prostoru čistírny, když se ukázalo, že se její objekty nepodařilo nějakým
technicky kultivovaným způsobem ochránit
před vztlakem mělké podzemní vody. Tento
aspekt bude muset vzít budoucí revitalizace
v potaz. Jejímu provedení údajně brání pozemkové komplikace, ale něco dělat je potřeba, současný stav koryta je nevyhovující až
ostudný. Nedaleko pod říčanskou čistírnou
již vstupuje potok na pražské území. V těchto
místech potvrzuje nově zpracovávaná Studie
odtokových poměrů povodí Rokytky vhodnost
výstavby průtočné, nejspíše suché povodňové
retenční nádrže. Pak se samozřejmě nabízí pojednat zátopu takové nádrže přírodě blízkým
způsobem, včetně posilování členitosti koryta
Říčanky a vytváření tůní a mokřadních ploch.

nepravidelně strukturovaným pohozem.
Pro posílení členitosti bylo aplikováno říční
dřevo – do břehů je zapuštěno a do řečiště
vyčnívá několik kmenů ze stromů, které tu
dříve rostly na břehu a v rámci stavby musely
být pokáceny.

Intravilánová úprava koryta
v Dubči
V roce 2018 provedlo město Praha přírodě
blízkou úpravu několika stovek metrů koryta
Říčanky v Dubči. Hanebné obložení betonovými panely bylo odstraněno, koryto bylo
rozšířeno a vystrojeno lomovým kamenem.
Břehy stabilizuje v intravilánu únosná balvano-kamenitá rovnanina, dno je pokryto

Obr. 13. Voda teče novým korytem, v nivě mezi meandry jsou
vyhloubeny biotopní tůně. Začne důležitá fáze vkládání dnových
kamenitých pasů, převážně do přechodů mezi oblouky trasy. Koryto
bude vyplněno běžnými průtoky, jakékoliv průtoky větší by se měly
rozlévat do okolní nivy
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Krajinný park Dubeč - Běchovice
Rozsáhlejší krajinářský a revitalizační program se odehrává podél Říčanky pod Dubčí,
směrem k ústí do Rokytky, respektive k Českobrodské, tedy staré státní silnici na Kolín.
V tomto prostoru vlastní hlavní město Praha
velké množství pozemků, které obhospodařovala Pražská agrární společnost. Té v roce
2016 skončila pachtovní smlouva a město
hledalo další využití těchto pozemků. Odbor
ochrany prostředí Magistrátu navrhl pozemky
využít pro nový lesopark a revitalizace. Tak
mohl vzniknout projekt rehabilitace území
o celkové ploše 135 ha. Soubor tvoří tyto části:
• zalesnění na Robotce – realizováno v roce
2016–2017;
• obnova Lítožnického rybníka – v roce 2020
spěje k dokončení;
• revitalizace Říčanky pod Lítožnickým rybníkem – provedeno na podzim 2019;
• revitalizace Rokytky nad soutokem s Říčanským potokem;
• revitalizace Běchovického potoka a soutoku

Obr. 14. Vsypávanými a lžicí bagru pěchovanými dnovými pasy z lomového kamene se bagristovi podařilo nastavit hladinu vody v korytě
téměř do úrovně terénu. Pasy jsou nenápadné, protože je překrývá
voda, ale nešetřilo se na nich. Důležité je, aby pas pokrýval celou délku
proudnější pasáže koryta, zasahoval až pod následující klidnější hladinu obloukové tůně a na jeho spodním okraji se nevytvářel přepad. Takto
je pas funkční napodobeninou přirozeného brodu, stabilizuje koryto
proti zahlubování a vytváří detailní biotop proudné vody
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Obr. 15. Letecký snímek revitalizace Říčanky pod hrází obnovovaného Lítožnického rybníka (foto archiv odboru ochrany prostředí
MHMP, 2019)

Rokytky a Říčanky;
• soustava tůní na Rokytce – provedeno na
podzim roku 2019;
• založení ovocného sadu historických regionálních odrůd;
• založení luk;
• založení lesních ploch;
• výstavba cestní sítě – postupně probíhá.
Za vstup do budovaného krajinného parku
lze pokládat Panskou zahradu, park, vybudovaný již kolem roku 2011 na dříve ruderalizovaných plochách na severním okraji Dubče.
Dotované investice do rozmanitých prvků
zahradní architektury tu byly snad až příliš
štědré. Ovšem součástí výstavby zahrady byla
také revitalizace dílčího úseku Říčanky, kterou
lze pokládat za poměrně zdařilou.

Obnova Lítožnického rybníka
Vodohospodářsky významná je obnova velkého Lítožnického rybníka, asi kilometr pod
Dubčí. Při levém břehu Říčanky tu ve středověku, na ještě podstatně starším sídelním
místě, stávala obec Lítožnice, s tvrzí a kostelem. Od 16. do 18. století zanikla, zanechavši
po sobě jen velmi skromné stopy. Na úrovni
někdejší obce pak vznikla na Říčance hráz
velkého Litožnického rybníka, jehož zátopa
překryla i část někdejší zástavby. První známé
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Obr. 16. Revitalizační koryto Říčanky v červnu 2020, první vegetační sezóně po dokončení výstavby. V popředí v přechodu mezi
oblouky trasy jeden ze sledu dnových kamenitých pasů. Pasy koryto
hloubkově stabilizují, nastavují vhodně vysokou běžnou úroveň
hladin vody a napodobují ekologicky významná proudná stanoviště
kamenitých brodů

záznamy o tomto rybníce jsou z roku 1542.
V první polovině 19. století byl rybník vysušen a v jeho zátopě vznikly louky. Ve druhé
polovině 20. století byly v jeho ploše, s využitím tělesa staré hráze, postupně vytvořeny
tři menší rybníky – Nový (1953), Myslivecký
a V Mejtě (1969–1970). Všechny tři rybníky
byly vybudovány jako boční a potok Říčanka
protékal mezi nimi, vymezen geometricky
pravidelnými hrázemi. Charakter nádrží jako
rybochovných bazénů nebyl nijak zastírán.
Nádrže však byly stavěny zřejmě spíše s dobovým nadšením než odborně, a následně ani
nebyly příliš udržovány. Začátku 21. století se
tak dočkaly v havarijním stavu.
Pozemky všech tří nádrží po roce 2015
postupně získalo město Praha a na základě vodohospodářské studie pardubické firmy Envicons s.r.o. dospělo k záměru obnovit v daném
prostoru jeden velký průtočný rybník o ploše
zhruba 10 hektarů. (Varianta obtočné nádrže
nebyla shledána vhodnou. Podstatně hůř by
využívala prostoru, obtokové koryto by nevhodně oddělovalo nádrž od okolních ploch.
Ochrana nádrže před usazeninami by neměla
význam, protože ty by stejně skončily v následujícím Počernickém rybníce – jehož případné
odbahňování je placeno také z městské kasy.)
Na rozdíl od erodovaných ničemných dělících

hrází nádrží z 20. století historická hráz původního rybníka byla v dobrém stavu a bylo
jí možné využít. Práce začaly v roce 2016,
jeden z dílčích rybníků byl během prací co
nejdéle udržován na vodě jako útočiště vodní
bioty. Při odbahňování zátopy byly objeveny
pozůstatky germánské vesnice z římské doby.
Intenzivní archeologický výzkum zde ostatně
trval až do roku 2020 a byly při něm objeveny
neolitické hroby, rozsáhlé germánské osídlení
i části středověké vesnice. Celkem bylo na
okolní městské pozemky vyvezeno téměř
80 000 m3 materiálu. V místech, kde se na
dělících hrázích nacházely hodnotné stromy,
které by bylo škoda zničit, byly vybudovány
ostrovy. Ostrovů bylo na Lítožnici vybudováno celkem pět. Některé stromy byly ponechány i přímo v zátopě k samovolnému rozkladu.
Na podzim roku 2018 začaly práce na obnově
staré rybniční hráze. Její levé zavázání a pravostranné umístění mohutného kašnového
bezpečnostního přelivu bylo upravováno
mimo jiné s ohledem na ochranu některých
nacházených archeologických pozic. Hráz
s bezpečnostním přelivem byly dokončeny
v roce 2020. Protože je území také přírodní
památkou, byly na nátoku do rybníka ještě
vyhloubeny 4 tůně a vedle rybníka vznikla
písčitá duna s úkryty pro živočichy. Oproti
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třem původním rybníkům se vodní plocha
rozšířila o více jak 3,5 ha.

Revitalizace Říčanky pod Lítožnicí
Již mapy z roku 1848 zachycují pod hrází někdejšího Lítožnického rybníka koryto Říčanky
napřímené. Nejstarší úpravy potoka mohly
souviset s výstavbou původního Lítožnického
rybníka a s potřebou využití zemědělské půdy
v nivě. V 60. letech 20 století dostal potok,
zřejmě v souvislosti s odvodněním okolních
pozemků, hluboký, zcela pravidelný lichoběžníkový průřez koryta a opevnění kynety
podélnými dřevěnými plůtky. (To bylo v minulosti považováno za přírodě blízké opevnění, jelikož dřevo je přírodní materiál. Což je
ovšem podobná nepatřičnost, jako pokládat
bobra za rybu vzhledem k tomu, že žije ve
vodě. „Truhlíkovitý“ příčný průřez kynety, bez
příbřežních mělčin a možností přirozeného
rozvoje břehů, ve skutečnosti nijak přírodní
není.) Koryto bylo přisazené k levé straně nivy,
aby co nejméně vadilo jejímu využívání. Byly
podél něj vysázeny pyramidální topoly. Na
jaře roku 2019, před zahájením revitalizace,
šlo o jeden z úseků Říčanky, nejhůře morfologicky degradovaných. V nivě se ještě do
nedávné doby oralo, ale efekty zřejmě nebyly
uspokojivé. Mimo jiné vzhledem k tomu, že
koncový úsek Říčanky nad soutokem s Rokytkou uzavírá silniční výpadovka Českobrodská,
jejíž těleso působí jako povodňová hráz. Celá
niva takto spontánně funguje jako povodňový
retenční prostor – a ukončení jejího zemědělského využívání nemuselo město Praha
vnímat jako velkou ztrátu.
V rámci projektu „Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanky“, byl celý úsek Říčanky
pod obnovovaným Lítožnickým rybníkem navržen k revitalizaci. Celá plocha nivy tu patří
městu Praze, je poměrně široká a její podélný
sklon je 0,35 %. Revitalizaci tedy bylo možné
pojmout jako plnohodnotnou obnovu vodního
toku meandrujícího typu. V ploše nivy bylo
možné rozvlnit zcela nové, přírodě blízké
koryto, tvarově a rozměrově odpovídající
danému hydromorfologickému typu, zatímco
dřívější geometricky pravidelné koryto mohlo
být následně opuštěno a zasypáno. Realizaci
provedla ve druhé polovině roku 2019 firma
Stavby rybníků, s.r.o., podle projektu firmy
Envicons, s.r.o.
Revitalizace začíná pod hrází obnovovaného Lítožnického rybníka a končí na dohled
od Českobrodské. Ponejprv byla v rozsahu
budoucího meandrového pásu skryta ornice.
V obnažené ploše pak bylo vymodelováno
výrazně zvlněné, mělké a ploché koryto. Délka koryta se zvlněním prodloužila o 300 m
na celkovou délku 1 075 metrů. Při hloubení
koryta byla popřetínána, a v rozsahu meandračního pásu pokud možno eliminována, síť
drenážních trubek, kterými byla z minulosti
niva odvodňována. Zemní polotovar nového
koryta byl orientačně navržen na průtočnou
kapacitu o něco přesahující úroveň Q1. Po
vyhloubení v zemině nivy však bylo koryto
vystrojeno sledem dnových kamenitých pasů
tak, aby bylo dostatečně vyplněno běžnými
průtoky – výsledná kapacita se může orientačně pohybovat kolem úrovně Q60d. Revitalizační
koryto prostě není určeno k tomu, aby se do
něj vešly nějaké povodňové průtoky, ty se
budou rozlévat do plochy nivy. V obloucích
trasy jsou vyhloubeny poměrně výrazné, hlu-
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boké tůně. Kamenité pasy charakteru záhozů
a pohozů jsou do dna koryta uloženy obvykle
v přechodech mezi oblouky trasy. Stabilizují
koryto proti nežádoucímu souvislému zahlubování a napodobují stanoviště přirozených
kamenitých brodů s mělčí a proudnější vodou. Pasy byly do dna vyhloubeného koryta,
počínaje horním okrajem revitalizace, ukládány a lžící bagru pěchovány až po zavedení
průtoku. Voda tak panu bagristovi ukazovala,
kde dát víc a kde méně a umožnila mu vyladit
velmi mělké nastavení běžných poloh hladin
proti okolnímu terénu. Hladiny vody v korytě
jsou takto mělce nastavovány, aby nivní prostor nebyl zbytečně odvodňován a naopak byl
podpořen ekologicky žádoucí vývoj terénu a
vznik mokřadních porostních společenstev.
Některé pasy jsou delší, pak lze hovořit o kamenitých dílčích úsecích koryta. Hluboké
tůně zase představují důležitá stanoviště řady
vodních živočichů, jejich přítomnost a rozsah
jsou významné pro celkovou valenci oživení
vodního toku.
Při mělkém nastavení hladin vody v korytě
proti terénu a současné přítomnosti hlubokých
tůní se zde můžeme trochu potýkat s pojmoslovným problémem, jak takové koryto
výstižně popisovat. Nejde říct, že je mělké,
takový popis by opomíjel i hluboké korytní
tůně. Nejspíš je to „koryto s mělce, respektive
vysoko nastavenými hladinami vody a hlubokými tůněmi“. Toto pojmologické cvičení není
samoúčelné, při navrhování revitalizačních
koryt je správné pochopení právě těchto záležitostí zásadní.
Břehy koryta, zvláště pak v obloucích trasy,
v podstatě nebyly opevňovány. Takto má koryto předpoklady pro to, aby se dál horizontálně
vyvíjelo, přetvářelo a posouvalo oblouky svojí
trasy, jak odpovídá meandrujícímu vodnímu
toku. Geometrie koryta by neměla podporovat
souvislé zahlubování a pojistkou proti němu
jsou kamenité dnové pasy. Místně, v tůních,
se koryto zahlubovat může, podobně jako se
některé tůně mohou zanést. Měly by tak být
vytvořeny předpoklady pro to, aby se koryto
dál vyvíjelo v přírodě odpovídajícím režimu
dynamické stability – bude moci měnit dispozici oblouků trasy v nivě, ale v zásadě by
nemělo měnit svůj základní tvarový a rozměrový vzorec a na něj vázané vodohospodářské
a ekologické funkce. (Změny vzorce a funkcí
by působilo zahlubování koryta – kromě
změny průtokových charakteristik a vlivu na
okolní mělkou podzemní vodu by bylo nejspíše spojeno s úbytkem tvarové a hydraulické
členitosti, což by znamenalo i ztrátu nabídek
prostředí pro potoční biotu).

Na několika místech byly do nového koryta
umístěny části stromů jako základ vybavení
tzv. říčním dřevem. Dříky ležících kmenů
jsou zapuštěny do břehů, zatímco vršky trčí
do vody. Použity byly stromy, které musely
být pokáceny v prostoru revitalizace nebo
obnovy výše ležícího rybníka. Celkově však
je aplikace říčního dřeva ještě dost opatrná, jak bohužel odpovídá dosud ve správě
vodních toků značně přeháněným obavám
z nežádoucího odplavení. Nové meandrující
koryto bylo doplněno soustavou 11 větších
a menších tůní o celkové ploše 5 980 m2
a objemu zadržené vody 2 169 m3. V jedné
větší tůni, přiléhající k okraji nivy, byl vyšší
břeh upraven tak, aby vznikla kolmá stěna
pro ledňáčky. Původní koryto potoka bylo až
na jedno místo, kde vznikla tůň, zasypáno.
Vzhledem k tomu, že niva byla v minulosti
využívána jako pole, byla celá plocha oseta
travní směsí květnatých luk. Přes potok byly
provedeny dva konstrukčně velmi jednoduché
brody z balvanité rovnaniny.
Nové, přírodě blízké koryto má průměrnou
šířku (b) 4,5 m, poloměr oblouků trasy 7 až
14 m (2 až 3 b), vzdálenost mezi vrcholem
oblouku trasy a následujícím brodem 14 až
32 m (5 až 7 b). Meandrový pás dosahuje šířky
až 50 m (cca 11 b).
Elementární rozměrové revitalizační efekty
(prodloužení koryta, zvětšení běžných hladinových ploch a běžně zadržovaných množství
vody) jsou zřejmé ze srovnání starého a nového koryta, jak je zachycuje tabulka 1.
Revitalizované koryto takto proti korytu
dřívějšímu nabízí za běžných průtokových
poměrů téměř trojnásobnou plochu vodní hladiny a zadržuje téměř trojnásobné množství
vody. (Celkový údaj oproti údaji na běžný metr
postihuje vliv prodloužení koryta zvlněním.)
Množství vody, přirozeně zadržované v korytě
potoka, není významnou položkou v hydrologické bilanci krajiny, ale je velmi významné
z hlediska ekologické hodnoty vodního toku
– rozsahu prostředí, jaký vodní tok nabízí
svému oživení. Z hlediska přežívání bioty
pak je podstatné množství vody, zadržované
v korytě za sucha. Podobně množství mělké
podzemní vody, zadržované v nivě díky vysokému nastavení hladiny vody v revitalizačním
korytě, není v objemové bilanci povodí příliš
významné, ale místně jde o velmi cennou
vodu, bezprostředně využitelnou přírodními
i kulturními společenstvy. Podobně ekologicky
významná je velikost hladinových ploch, která
rovněž charakterizuje koryto toku jako biotop.
Zajímavý je řádek tabulky „úhrnný objem
koryta“, který má postihovat součet objemu

Tab. 1. Některé základní charakteristiky toku před a po revitalizaci – za středního průtoku Qa

osová délka koryta (m)
plocha hladiny (celkem a na
jednotku délky koryta)
zadržený objem vody (celkem
a na jednotku délky koryta)
úhrnný objem koryta (celkem
a na jednotku délky koryta)
celkový objem tůní
celková plocha tůní

Původní
koryto

Revitalizované
koryto

775
1 845 m2
2,38 m2/bm
340 m3
0,44 m3/bm
7 285 m3
9,4 m3/bm
0
0

1 075
5 200 m2
4,83 m2/bm
890 m3
0,83 m3/bm
2 200 m3
2,04 m3/bm
2 169 m3
5 980 m2

Efekt revitalizace
(poměr hodnot
po a před)
1,4
2,8
2,0
2,6
1,9
0,3
0,2

23

zatopeného a suchého. Výrazné zmenšení
celkové i měrné hodnoty vlivem revitalizace
vypovídá o tom, že staré koryto disponovalo
zbytečně velkým objemem, běžně nevyplněným vodou. (Jeho kapacita měla být v ideální
stavu, před zanesením sedimenty a zárůstem
vegetací, 9 m3/s, což přesahuje úroveň Q5,
která je při ústí do Rokytky uváděna hodnotou
7,6 m3/s.) S tím nutně souviselo jeho poměrně
výrazné zahloubení, hydromorfologicky nepřirozené. Revitalizační koryto je pak méně
objemné a mělčí, i za běžných průtoků podstatně více „napumpované“ vodou.
Na kraji nivy do budoucna vznikne cesta
pro pěší a cyklisty, spojující městské části

Dubeč a Běchovice, která přes revitalizovaný
potok přejde dvěma povalovými lávkami
a kamennými brody. Celá niva bude udržována zemědělskou technikou a kosena dvakrát
ročně na seno. Vzorem nového charakteru
nivy není překultivovaný a přeudržovaný
městský park, ale spíše tradiční předindustriální krajina.
Autor snímků – není-li v popisu uvedeno
jinak: Ing. Tomáš Just.
Ing. Tomáš Just1)
(autor pro korespondenci)
Ing. Jiří Karnecki2)
Ing. Jiří Šubrt3)

Odborný seminář Nové metody a postupy
při provozování ČOV letos online
Filip Wanner

Ve dnech 13.–14. 4. 2021 proběhl dlouhodobě zavedený Odborný seminář Nové
metody a postupy při provozování ČOV, který
se věnoval problematice odvádění a čištění
odpadních vod. Jubilejní 25. ročník semináře,
který je pořádán jako Memoriál Ing. Jakuba S.
Čecha, CSc., uspořádala společnost VHOS a.s.
ze skupiny ENERGIE AG BOHEMIA, s.r.o., ve
spolupráci s odbornou skupinou Čištění a recyklace městských odpadních vod (ve zkratce OS
ČR MOV) Asociace pro vodu ČR, z.s. (CzWA).
Letošní ročník je částečnou náhradou za neuskutečněný seminář z minulého roku, kdy
vzhledem k nepříznivé pandemické situaci
nebylo možné se sejít v tradičním místě konání
semináře v Moravské Třebové, a to ani v původním dubnovém, ani v náhradním zářiovém
termínu. Bohužel i v letošním roce není situace
pro pořádání odborných konferencí příznivá,
v mnoha ohledech je situace bohužel ještě
horší. Organizátoři semináře však usoudili, že
zrušit další ročník není řešením a seminář se
přece jen uskutečnil online formou přes platformu Microsoft Teams. Účastníci tak byli bohužel ochuzeni o jeden z významných aspektů
předchozích ročníků, neboť seminář se v uplynulých letech stal i významnou platformou
pro setkávání odborníků z řad provozovatelů
a vlastníků vodohospodářské infrastruktury,
zástupců státní správy a samosprávy či doda-
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vatelů technologií. Během formálních i méně
formálních schůzek byl vyřešen nejeden technický problém, domluven společný výzkum či
dohodnuta obchodní spolupráce. Odborní garanti semináře prof. Jiří Wanner a Ing. Vlastimil
Langer z OS ČR MOV ale připravili zajímavý
a pestrý program, který vycházel z připraveného a zrušeného semináře v loňském roce, který
pro účastníky semináře byl zcela jistě přínosem
i bez možnosti osobních setkání.
Program semináře byl rozdělen do dvou
půldenních bloků. V úvodu prvního dne vystoupil Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.,
s přednáškou Aktuální stav revidovaných či
nově navrhovaných právních předpisů v oblasti „voda“ v ČR a EU. Ve svém příspěvku
upozornil na přijatý plán na podporu oživení
Evropy z následků koronavirové pandemie.
Pro ekologickou a digitální transformaci je pro
ČR připraveno celkem 188 mld. Kč. Velmi důležitá pro náš obor bude chystaná revize směrnice o čištění městských odpadních vod. Mezi
nové výzvy bude bezesporu patřit sledování
a vyhodnocování energetické účinnosti odvádění a čištění odpadních vod, regulace pro
aglomerace pod 2000 EO či nová parametrizace tzv. mikropolutantů, zavedení cost benefit
analýzy pro realizaci opatření či požadavek
na udržitelnost budované infrastruktury. Také
revize směrnice o čistírenských kalech, která

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky
Regionální pracoviště Střední Čechy
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160 00 Praha 6
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reaguje na narůstající evidenci přítomnosti
znečištění chemického i biologického charakteru v kalech, využívaných formou přímé
či nepřímé aplikace na půdu, bude pro další
fungování oboru zásadní. Z národní legislativy
Dr. Beneš připomněl novelu vodního zákona,
která nabyla účinnosti 1. 2. 2021. Tato novela
zavedla plánování a krizové řízení v obdobích
sucha včetně omezování povolení k nakládání
s vodami. Hojně diskutovaným tématem na
minulém ročníku semináře v roce 2019 byla
problematika povolování a zpoplatňování
odlehčovacích komor. Nově přijatá novela
rozšiřuje osvobození z povinnosti povolení
na všechny odlehčovací komory včetně
havarijních přepadů. Do roku 2022 platí přechodné období pro nezpoplatnění, od roku
2023 pak budou osvobozeny od zpoplatnění
ty odlehčovací komory, které plní podmínky
vyhlášky č. 428/2001 Sb. a zezávazněné části
normy ČSN 75 6262. Nový zákon o odpadech
pak mění především evidenci kalů a dalších
odpadů při dopravě a dalšího využití.
Jako druhý měl vystoupit jeden ze zakladatelů semináře a pravidelný přednášející prof.
Ing. Jiří Wanner, DrSc., s přednáškou Vývoj
čistírenských technologií za posledních
25 let. Bohužel ze zdravotních důvodů se
nemohl semináře zúčastnit, a tak jej s přispěním Ing. Miroslava Kose, CSc., MBA, zastoupil Ing. Filip Wanner, Ph.D. V úvodu své
přednášky porovnal Dr. Wanner základní statistické ukazatele (počet obyvatel napojených
na kanalizaci, počet ČOV) z období prvního
ročníku semináře v roce 1996 se současností.
Dominujícím způsobem biologického čištění
odpadních vod je v současné době aktivační
proces. To je dáno i díky dobře prostudovaným základním parametrům aktivačního
procesu, jako je přestup kyslíku, hydraulická
charakteristika reaktorů, kinetická selekce
či populační dynamika aktivovaného kalu
včetně mikrobiologické analýzy aktivovaného kalu. Také proces separace aktivovaného
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kalu v dosazovacích nádržích je detailně
prostudován, což se dnes odráží v návrhu
jednotlivých konstrukčních prvků dosazovacích nádrží. Stále častěji se dnes můžeme
setkat s náhradou dosazovacích nádrží membránami. Implementace směrnice o čištění
městských odpadních vod a vyhlášení celého
území ČR jako citlivé území bylo jedním ze
zásadních rozhodnutí v oblasti čištění odpadních vod, které si vynutilo výstavbu řady
ČOV schopných odstraňovat dusík a/nebo
fosfor. V závěru své přednášky se Dr. Wanner
věnoval technologickému uspořádání ČOV,
která v ČR našla širší uplatnění, jako je aktivační proces s regenerační zónou, oběhová
aktivace a aktivační proces s bioaugmentací
nitrifikace in-situ.
Na tuto přednášku navázal Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., společně s Dr. Benešem
příspěvkem Další směřování čistírenských
technologií: Potřeby, současný výzkum,
vývoj a reálně dosažitelné aplikace. Ve
svém příspěvku se zabývali problematikou
odstraňování nutrientů s cílem zabránění
eutrofizaci. Pozornost by měla být věnována
všem zdrojům nutrientů v povrchových vodách. Další snižování odtokových limitů pro
dusík nemá zásadní dopad na omezení eutrofizace, v případě fosforu je nutné v případě
požadavku snížení současných odtokových
koncentrací doplnit stávající technologickou
linku terciárním stupněm čištění. Mezi další
témata budoucího vývoje autoři zařadili problematiku hygienizace odtoku či odstraňování mikropolutantů z důvodu recyklace vody.
Velkým tématem v následujících letech bude
i energetická efektivita a uhlíková neutralita
či online měření, zpracování a modelování
nejrůznějších provozních dat. Do budoucna
je nutné na ČOV pohlížet i jako na zdroj
energie a materiálů, které lze využít.
Ing. Vilém Žák se ve svém příspěvku Strategie oboru VaK v oblasti odpadních vod
a kalu v kontextu SOVAK ČR věnoval aktuálním a chystaným změnám legislativních
požadavků na úpravu čistírenských kalů na
národní i evropské úrovni. V úvodu Ing. Žák
upozornil na běžící proces revize směrnice
o čistírenských kalech i skutečnost, že platné
nařízení o hnojivech 2019/1009/EU vylučuje
ze své působnosti čistírenské kaly. Zajímavé
srovnání limitů těžkých kovů v upravených
kalech ukládaných na zemědělskou půdu
v jednotlivých členských zemí ukázalo,
že naše legislativa patří v rámci EU spíše
k přísnějším. Změna zákona o odpadech povede k výrazné transformaci jednotlivých
dotčených vyhlášek, nicméně přechodové
datum 31. 12. 2022 pro ukládání kalů na zemědělskou půdu i nadále zůstává v platnosti.
V současné době dochází ke změně vyhlášky
o stanovení požadavků na hnojiva, kterým se
sníží procentuální podíl čistírenských kalů na
40 %. Podle Ing. Žáka budoucnost nakládání
s čistírenskými kaly v ČR spočívá v jejich
přímém použití na zemědělské půdě, jako
přídavná složka kompostů či jejich termického
a energetického využití (spoluspalování) ve
stávajících zdrojích.
Na tuto přednášku pak navázala dvojice
Dr. Beneš a Dr. Wanner s příspěvkem Nakládání s čistírenskými kaly z pohledu národní
a evropské legislativy. Ve svém příspěvku se
nejprve věnovali již několikrát zmíněné revizi
směrnice o kalech, která by měla umožnit
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zachovat možnost ukládání kalů při splnění
podmínek na půdu. V případě jiného využití je nutné pokládat kal jako zdroj energie
z obnovitelných zdrojů. V rámci chystané
revize nařízení o hnojivech byla zpracována
zpráva STRUBIAS, která zavádí nové materiály jako součást hnojivých přípravků, mezi
nimiž jsou navrhovány i vysrážené fosfátové
soli z čistírenských kalů a odpadních vod
i produkty termické oxidace kalů. V ČR se
v současné době připravuje řada projektů
sušení čistírenských kalů, hygienizace kalů,
výroba a spalování směsných paliv. V provozu
je i systém založený na předsušení a pyrolýze.
Kromě mikrobiologických parametrů je potřeba se věnovat i těžkým kovům či PAU, které
mohou významně ovlivnit budoucí směřování
čistírenských kalů.
První den konference uzavřel Ing. Jan Ševčík s příspěvkem Materiálová transformace
čistírenských kalů na registrované hnojivo.
V úvodu své přednášky se nejdříve věnoval
možnostem využití technologie solárního
sušení čistírenských kalů v ČR včetně základních technologických parametrů. Poté
Ing. Ševčík představil technologii peletizace
sušených čistírenských kalů se suchou zbytkovou biomasou. Výsledkem tohoto procesu
je tvarované organické hnojivo plnící stávající
platné legislativní požadavky.
Druhý den konference zahájil Dr. Wanner
se svou přednáškou Mikrobiální rezistence
a viry v odpadních vodách. Ve svém příspěvku nejprve uvedl aktuálně platné regulatorní požadavky v oblasti mikrobiálního
znečištění povrchových vod. Také připomněl
nedávno publikované výsledky analýz z minulého roku, které provedl Výzkumný ústav
veterinárního lékařství a Výzkumný ústav
vodohospodářský, zaměřené nejen na analýzu
SARS-CoV-2 v odpadních vodách. S rostoucí
spotřebou a dostupností antibiotik je v posledních letech probírána otázka antibiotické rezistence a přenosu genů antibiotické
rezistence. V závěru svého příspěvku se Dr.
Wanner zabýval možnostmi odstranění mikrobiologického znečištění. Již publikované
výzkumy naznačují možnost využití technologií využívaných ve vodárenství v kombinaci
s membránovou filtrací.
Ing. Jiří Lipold ve svém příspěvku ČOV
Horažďovice – anabáze obnovy čištění škrobárenských odpadních vod popsal administrativní náročnost až téměř nemožnost záměru
znovu napojit odpadní vody ze škrobárny na
městskou ČOV, které trvalo 22 měsíců a vynutilo si kromě zpřísnění limitů na odtoku z ČOV
i zpracovat EIA a provedení biologického
hodnocení recipientu autorizovanou osobou.
Ing. Jiří Kašparec se věnoval problematice
provozně-ekonomického řízení dávkování
chemikálií s využitím moderních prostředků (na příkladu ČOV Blansko). Tato ČOV
prošla v uplynulých letech modernizací,
v jejímž rámci bylo zavedeno online měření
fosforečnanů s intervalem 15 minut. Na
základě tohoto měření je řízeno dávkování
síranu železitého. Při vyšší stabilitě odtokové
koncentrace fosforu bylo dosaženo v roce
2020 snížení spotřeby chemikálií z cca 120
tun na 82 tun, což představuje úsporu cca
150 tis. Kč za rok.
Zajímavý příspěvek s názvem Rekonstrukce
nebo zrušení ČOV, aneb když se do ceny započítají i budoucí odpisy a provozní náklady

přednesl Ing. Michal Žahour ze společnosti
VaK Beroun. V úvodu svého příspěvku se věnoval Plánům rozvoje vodovodů a kanalizací
a stávající praxi jejich zpracování a úpravě,
které v řadě případů vedou k nesystémovým
a nekoncepčním řešením odvádění a čištění
odpadních vod v dané lokalitě. Typickým
případem je například Radotínský a Loděnický potok, kde v rozmezí 10 km dochází
k vypouštění z 10 obecních ČOV. Následně
Ing. Žahour prezentoval studii rekonstrukce
ČOV Komárov, kde nižší provozní i investiční
náklady představovala varianta zrušení ČOV
a vybudování přepojení v délce cca 3 km na
ČOV Hořovice.
Ing. Vladimír Habr, Ph.D., představil ve
svém příspěvku Hydraulický a látkový vliv
srážkových vod na ČOV. Na území města
Brna je od roku 2003 zaveden plošný monitoring srážek. Na základě měření bylo spočteno,
že cca 15 % všech spadlých srážek na území
Brna je odváděno přímo na ČOV Modřice,
která je vybavena retenční nádrží. Na základě
výpočtů lze konstatovat, že akumulované dešťové vody v retenční nádrži a trubní retenci
představují 5–14 dnů bezdeštného nátoku
odpadních vod.
Závěrečnou přednášku s názvem Optimalizace provozních nákladu v oblasti
čištění odpadních vod přednesl Ing. Vlastimil Dvořák. Jednou z výrazných možností
provozních úspor je řádný návrh a provoz
aerace, od použitého typu dmychadel po
aerační technologie a řízení dodávek vzduchu. Optimalizace dodávek vzduchu může
dosáhnout návratnosti investice i za méně jak
2 roky. Další možností dosažení významných
úspor může být instalace moderních čerpadel
odpadních vod s funkcí samočištění a online
monitoringem.
Po skončení obou bloků následovala diskuse, kterou řídili moderátoři bloků Ing. Bc.
Martin Srb, Ph.D., a Ing. Martin Pečenka,
Ph.D. I přes online formu seminář zaznamenal velký zájem, když semináře se zúčastnilo
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cca 190 účastníků. Sborník z konference je
dostupný na stránkách www.vhos.cz, záznam
z obou dnů je pak k vidění na YouTube kanále
CzWA. Organizátoři konference by chtěli poděkovat všem partnerům semináře, bez jejichž
přispění by nešlo tento seminář uspořádat,
moderátorům obou dnů, kteří se skvěle zhos-

tili prováděním celého dne včetně závěrečné
diskuse, přednášejícím za jejich trpělivost
a spolupráci při přípravě jejich vystoupení
a pochopitelně i všem účastníkům za jejich
hojnou účast. Organizátoři mají zájem uspořádat příští, v pořadí již 26. ročník semináře
v reálném prostředí, pokud to bude jen možné.

On-line vzdělávání, výzkum, setkávání
Václav Stránský

Zkraje roku jsem položil v časopise otázku:
Jak dál? Jak to vidíte? 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 máte zkušenosti?
Co byste doporučovali?
Dostal jsem dvě eseje, které jsou dle mého
exaktní analýzou, ale i syntézou stavu. Dosud
se mi do časopisu příspěvky nevešly. Autorům
se za to omlouvám, ale je možná dobře, že
jsou otištěny na začátku dovolených. Zájemci
tak snad o nich budou více moci přemýšlet.
Rád bych byl, pokud by svůj názor řekli i další,
lidé z praxe a najmě mladší, kteří mají k těm
virtuálním technologiím mnohem blíž – až
bych řekl, že vztah je bezprostřední– než třeba
já, který je považuje za silně odosobněné…

prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
Česká zemědělská univerzita
v Praze
Začnu u první otázky „Jak dál a jak to vidíte?“ Situace trvá už rok, to je doba velmi
dlouhá, pro většinu lidí úmorná a velmi často
nepřehledná. Pominu komentář politické
situace v době covidu. Vzhledem k množství informací, které se objevují v médiích,
včetně internetu, nejen ke covidu (jedná se
o vyjadřování odborníků a „odborníků“), je
pro laika velmi obtížné v situaci se zorientovat a hledat skutečně relevantní informace,
řešení a východiska (hledat naději na vrácení se k „normálnímu“ předcovidovému
životu). Sledováním rozhovorů a komentářů
v televizi i na internetu jsem si osobně nalezl
několik lidí, jejichž přístupy, vyjadřování
se k situaci a ev. doporučování, komentáře,
mně (subjektivně, což je samozřejmě o vnímání každého člověka) dávají smysl (to platí
i v odborné oblasti) a většinou jim i věřím,
co říkají a jak to říkají. Snad nebude vadit,
že zmíním jen malý příklad těchto mediálně
známých lidí (vnímám je jako odborníky
bez uvozovek): prof. Konvalinka, prof. Šedo
a MUDr. Smejkal.
Jak dál a jak to vidím? Protože se celý svůj
profesní život pohybuji v technické oblasti
(věnuji se výzkumu a výuce technických
předmětů), věřím tzv. „vědeckému přístupu“
k řešení problémů, tomu, že proočkování
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populace je možné východisko z dané situace
a návratem k „normálnímu“ životu (ale asi
úplně normální, jak jsme to chápali v minulosti, už nebude nikdy i bez hrozby onemocnění způsobené covidem). Nicméně bychom
si (můj laický komentář), jako civilizace, měli
vzít ponaučení v tom, jak jsme zranitelní (války, možná i horší epidemie, citlivost internetu,
otázky klimatu – sucha a vody – nedostatku
i nadbytku) a snažit se být připraveni k řešení
krizových situací – jak se říká, „štěstí přeje
připraveným“.
Protože učím, pokusím se popsat krátce
zkušenosti z oblasti „Výuka on-line, vliv
omezení kontaktní výuky… změna výchovy
studentů, dojmy s on-line přenosy“. Na jaře
minulého roku byla přerušena kontaktní výuka a přešlo se v zimním semestru skokově
na „on-line“ výuku. Bylo to náročné období
(učím pomocí MS Teams, systém MOODLE).
Řešil jsem řadu problémů, např. při výuce
pomocí notebooku – kamera zobrazuje zrcadlově obráceně a čtení studenty z obrazovky
bylo nemožné. Zkusil jsem řešit situaci
koupí myši ve tvaru tužky a přes whiteboard
zkusil psaní – tato cesta byla slepou uličkou
(kostrbaté psaní…). Myš jsem záhy vyhodil
a zakoupil druhou kameru, na kterou jsem si
připravil zavěšení, aby studenti viděli na papír
– kreslení a psaní. Tato cesta se mi osvědčila
a přepínání mezi prezentací a „psaním“ fungovalo v pořádku. Ze strany studentů se ke mně
nedostaly žádné výhrady. Takto jsem dokončil
letní semestr, a protože situace nevypadala
nadějně, spoléhal jsem na naše IT odborníky,
že připraví cvičebny a posluchárny na on-line
výuku. Zpočátku to i vypadalo, že vše bude
fungovat – přípravy byly měsíc před začátkem
semestru, neboť bylo zřejmé, že situace způsobená covidem bude pokračovat. Pomohlo mi
to, že jsem viděl, daleko před covidem, řadu
natočených přednášek i ze svého oboru. Bylo
to velmi pěkné – kombinace tabule a dataprojektoru. Od října jsem měl tři předměty, každý
v jiné cvičebně, a brzy přišlo vystřízlivění.
V první byl problém s mikrofonem, v druhé
chyběla kamera a třetí se nedařilo zprovoznit
ani odborníkům z IT. Vrátil jsem se tedy
opět k výuce pomocí notebooku a z letního
semestru připraveného podomácku „zkonstruovaného“ zařízení na zavěšení druhé kamery.
Zkoušky studentů jsem zrealizoval přes náš
univerzitní systém Moodle (musím pochválit
jeho funkčnost), kde je možné zadávat nejen
odpovědi a, b, c, ale i psané odpovědi, ev.

O podobě a místu konání ještě není rozhodnuto, předpokládaný termín je jako tradičně
první polovina dubna 2022.
Ing. Filip Wanner, Ph.D.
ENERGIE AG BOHEMIA, s.r.o.
Filip.Wanner@vakberoun.cz
odesílat soubory se zpracovanou otázkou.
I přes zřejmé nedostatky tohoto typu zkoušení
lze říci, že vše proběhlo v pořádku a výsledné
známky nebyly moc odlišné od klasického
zkoušení v minulých létech.
Přístup studentů k výuce byl ve „studentské
normě“. Záleží na zodpovědnosti studenta.
Vyučuji i předmět v AJ a zde mám studenty
např. z Itálie, Malajsie, Gruzie, Ukrajiny
a Francie. Byl vidět rozdíl oproti českým studentům v přístupu (kromě některých českých
výjimek). Již během semestru byli studenti
velmi iniciativní – v chatech na MS-Teams
a e-mailech. Výsledky studia (zkoušek) tomuto
přístupu i odpovídaly (drtivá většina měla
výbornou), a nebyl to výsledek opisování.
Výhodou on-line výuky studentů je i to, že
se přednášky u nás nahrávají a studenti je
mají k dispozici. Neteř, která studuje první
ročník magisterského studia, byla s touto
formou spokojena, protože se může v přednášce vracet k nepochopeným částem. Když
jsem se jí ptal, jak vnímá on-line výuku, byla
s formou většinou spokojena, ale má velký
problém s chybějícím osobním kontaktem jak
s kantory, tak hlavně se spolužáky a rovněž se
cvičeními –vedenými v laboratořích aj.
Co se týče „konferencí a seminářů“ –
v rámci projektů, kde kromě školy jsme měli
i subjekty z praxe, se nám osvědčily schůzky
(Skype, MS Teams). Stačilo dohodnout datum
a jednání (v malém kolektivu 3–5 lidí) bylo
velmi efektivní a plně nahradilo scházení se
osobně – i zasílání dokumentů např. podepsaných (díky současné technice) fungovalo bez
problémů. Co se týče konferencí, dle mého
názoru chybí osobní kontakt, který je nenahraditelný – to se ale netýká „velkých“ konferencí
(řádově tisíce lidí), kde je asi třeba se ptát, zda
je natolik potřebné být týden na druhém konci
světa ve velkém „mumraji“. Zase můj osobní
vhled: je třeba se ptát, zda zatěžování životního prostředí – např. letecké přesuny atd.
– jsou vyváženy výstupy z těchto konferencí
a přináší odpovídající efekt. Obdobu vidím
i u dnes již velmi štědře placeného „průmyslu
IF“ – peníze vynaložené na otisknutí článku
by našly určitě daleko lepší uplatnění…
Lze nahradit on-line přenosy osobní setkání?...
Částečně on-line přenosy mohou nahrazovat osobní setkávání (viz výše), umožňují
víceméně řešit většinu věcí (pokud však
nevypadne internet), je tu i otázka, zda při
kolapsu „techniky“ budou lidé umět spolu
znovu komunikovat osobně. Osobní setkávání nelze nahradit, ale on-line setkávání je
na počátku 21. století asi přirozený posun
v kontaktech lidí umožněný technickým vývojem. Tato „technologie“ přináší řadu výhod
(časových i finančních). Pokud však chtějí
lidé zůstat „lidmi“, osobní kontakt bude nezbytností i v budoucnu. Nicméně i v dnešní
době při kontaktním setkávání bývá častým
problémem si vůbec rozumět, i když lidé
mluví stejným jazykem.
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Poznámka na závěr: dříve, když člověk
někam odcestoval a chtěl poslat zprávu
domů, použil písemné formy, napsal, kde je
a zda je vše v pořádku a zpráva často přišla
až po návratu. Mladá generace je díky „mobilové technice“ v kontaktu a pod dohledem
nepřetržitě.

RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka
Odborná práce se do značné míry přesunula
do virtuální sféry. On-line porady a konference jsou na denním pořádku. On-line spojení
není podle mého názoru ideální, připouštím
ale, že se zde může už projevovat názor starší
generace, k níž patřím. Mladší kolegové tato
elektronická propojení používají mnohem
častěji a účelněji. Přesto si ale myslím, že jde
o náhražku – když není možné se setkat osobně, je to lepší, než si zdlouhavě psát e-maily
nebo telefonovat, a diskuse může probíhat
ve větším kolektivu, ale není to ideální. Není
vždy zaručeno, že všichni účastníci mají stejně dobré připojení a že tedy někdo nepřijde
o důležité části diskuse, ne každý se také doma
může dobře soustředit a je různě vyrušován.
Kdo se nechce zapojit, má to on-line jednodušší, prostě mlčí, naopak dominantní členové si
mohou uzurpovat většinu času on-line konference, když chce někdo sdělit námitky vůči
řídícímu, ten ho nemusí připustit ke slovu
atd. On-line konference jsou dobré možná pro
běžné pracovní porady, kde se řeší provozní
a administrativní věci, nejsem si ale vůbec jist,
že jde o ideální formu tvůrčí diskuse, jak konkrétně postupovat (tzv. brainwashing), protože
on-line připojení člověka nutí se vyjadřovat
úsporně a stručně, zatímco při skutečné diskusi různě hledá slova, myšlenky, odbočuje,
fabuluje, nahlas uvažuje atd. atd., a přitom
jsou i důležité neverbální reakce posluchačů
kolem – jak se tváří, zda je tam údiv, nuda,
nesouhlas, zájem… O to při on-line spojení
přicházíme.
I zde ale budou jistě pozitivní zkušenosti,
které přetrvají – pracovní kolektivy i manažeři
si zvyknou na tento způsob práce, a podle
mého názoru mnohé pracovní porady budou
do budoucna vedeny tímto způsobem, aspoň
částečně (část účastníků bude připojena na
dálku, protože nebude moci být z různých důvodů na místě porady). Jde také o vzdálenost
– pokud např. probíhá u nás v ústavu porada
s pobočkami v Brně a Ostravě, pravděpodobně toto už zůstane, protože do budoucna už
nevhodnou alternativou by byla dlouhá a nákladná cesta lidí do Prahy přes celou republiku, dvě hodiny porady a zase cesta zpět – už
z dnešního pohledu je to nesmyslné řešení,
kdy se plýtvá časovými i finančními zdroji,
velká uhlíková stopa atd.
V diskusi odborných, vědeckých tvůrčích
týmů ale vidím prostor pro on-line spojení
výrazně menší. Dovedu si představit, že
kolega z jiného pracoviště se spojí do jiného
města a sdělí svůj názor, myšlenku, návrh,
doporučení apod., třeba i ve větším množství
připojených lidí, ale na skutečně sofistikovanou debatu nad nějakým tématem to nevidím
jako vhodné. Takže zde videokonference také
zůstanou, ale jen v omezené míře. Ale i tato
omezená míra bude mít jistě dopad na úsporu
času a cestovních nákladů.
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Pokud bych si měl zkusit odhadnout
budoucí vývoj, různá on-line spojení, videokonference apod. se stanou běžnou součástí
našeho pracovního a odborného profesního
života, vedle všech ostatních prostředků
komunikace (osobní setkávání, neformální
schůzky, psaní, e-maily, telefony, semináře,
konference, porady apod.), a poměr používání
mezi všemi těmito prostředky bude čistě dán
potřebami praxe: co bude lidem vyhovovat,
co bude nejvýhodnější, nejefektivnější,
co bude šetřit čas apod. Je také možné, že
mladší týmy budou tyto moderní prostředky
přebírat mnohem více než týmy se staršími
pracovníky, ale to je asi pouze otázka nějakého přechodného období. V každém případě
už dnes platí, že když má člověk někam
jet, s někým se setkat, napadne ho, zda by
nestačilo se jen spojit videohovorem – ušetří
to čas i peníze. V tomto smyslu by to i mohlo
pomoci lepšímu propojování lidí mezi sebou
– videohovor lze vést prakticky s kýmkoliv
na zeměkouli a nemusí člověk uvažovat, jak
sehnat peníze, aby se dostal někam daleko,
kde je třeba pracoviště nebo odborníci, které
by chtěl poznat, zkonzultovat s nimi problém
apod. Velká vzdálenost určitě relativně sníží
význam těch nedostatků on-line konferencí,
jak píšu v úvodu, protože za cenu nesrovnatelně nižších nákladů je možné se s těmi
vzdálenými lidmi spojit, byť to nebude na
úrovni osobního setkání.
Toto vše ale platí, když se bavíme čistě na
platformě pracovní činnosti. Lidé mezi sebou
ale nevstupují do kontaktu jen pracovně, ale
vznikají mezi nimi i osobní vztahy různých
úrovní. A i když nelze vyloučit, že takové
osobní vazby mohou být navázány i přes
internet, vzhledem k nižší intenzitě osobního
propojení i většího „odosobnění“ takových
kontaktů mezi účastníky to bude jistě mnohem méně časté. Takže mně z toho plyne, že
i když si on-line spojení najdou a udrží své
místo i do budoucna, osobní setkávání lidí,
zvláště v odborné tvůrčí sféře, není dlouhodobě nahraditelné, a že tedy osobní setkávání
spolupracovníků, pracovních týmů, kolegů
bude pokračovat. Nemám obavy o to, že by zanikly osobní schůzky, semináře a konference
s osobní účastí. Jak už jsem se snažil napsat
výše, tato setkání jsou někdy čistě pracovní
a rutinní (tam si dovedu představit jejich
přesunutí do virtuálního prostoru), ale někdy
mají větší či menší sociální, společenský
rozměr – setkávání lidí se společnými zájmy,
názory, směřováním, kteří touží po blízkosti
lidí, se kterými si mají co říct, v běžném rozhovoru, „klábosení“, společenské diskuse, včetně
navázání soukromých osobních či rodinných
vazeb… Ale z takto navázaných vztahů se
pak rekrutují mezinárodní řešitelské týmy
různých projektů atd. Troufám si říci, že řešitelský tým jakéhokoliv projektu (tuzemského,
mezinárodního, to je jedno) bude vždy celkově
a dlouhodobě úspěšnější, pokud mezi jeho
účastníky budou užší osobní vazby, případně
až přátelské vztahy, než v týmu vedeném čistě
technokraticky – ten se při prvním problému
rozpadne, protože lidé nebudou mít důvod
tam dále setrvávat.
Jak se u nás změnily činnosti v pracovním
kolektivu? Dnes na rozdíl od minulosti je
většina úkolů multidisciplinárních a je řešena
týmově. Z principu tedy není možné trvale
odejít na home office – to je snad možné u čin-

ností, které jsou rutinní a kde pracovník má
přesně stanovenou náplň prací, a tyto práce
jsou navíc zdigitalizovaé do té míry, že je lze
provádět odkudkoliv za předpokladu dobrého
datového spojení. V odborných a tvůrčích
činnostech toto ale není možné. Lidé musí
diskutovat, vyměňovat si názory, zkušenosti,
data, postřehy, nápady, protože jedině tak se
lze účinně posouvat dopředu.
Je tedy možné na omezenou dobu se odebrat domů a ucelenou část práce v klidu zpracovat. Někdy to je i účelné v případech, kdy se
člověk potřebuje soustředit na nějakou činnost
a nebýt vyrušován telefony, kolegy, hlukem
kolem apod. Jak máme zkušenosti ve VÚV
TGM, nutným předpokladem takto vymezené
práce z domova jsou ale podmínky pro tuto
práci. A mnozí kolegové je doma nemají – klid
k práci narušuje výuka dětí, práce druhého
z partnerů, běžný chod domácnosti (vaření,
úklid, praní, domácí zvířata, pošta, kurýři,
opravy…), hluk od sousedů, o jediný počítač
doma se střídá několik lidí atd. Troufám si
proto říct, že většině kolegů trvalý home-office
nemůže vyhovovat ani osobně, ani z hlediska
kvality odváděné práce. A to je všechno důvod
(tedy nevyhovující podmínky doma na straně
jedné a potřeba být v úzkém neformálním
kontaktu s kolegy na straně druhé), proč – přes
vyhlášený home office – většina pracovníků
v našem odboru hydrologie, hydrauliky
a hydrogeologie VÚV TGM v práci pobývá
i v současném období.
Na mnoha pracovištích by to mohlo mít
i některé pozitivní dopady do budoucna – lidé
si zvyknou na to, že různá práce vyžaduje
různé podmínky k jejímu efektivnímu vykonávání, tedy že někdy je potřeba být v pracovním
kolektivu, někdy je zase efektivnější, když člověk pracuje sám doma (za běžných podmínek,
když děti odejdou do školy a je klid). Klade to
i jiné nároky na řídící činnost, kdy snad tradiční manažeři přestanou podezřívat pracovníky,
že home office znamená, že dostávají volno,
ale i někteří zaměstnanci si toto musí přestat
myslet. Neměl by být problém pro moderního manažera (vedoucího oddělení, odboru
apod.), aby své zaměstnance natolik znal a odhadl, že bude vědět, koho může úkolovat jen
rámcově a může se spolehnout, že své úkoly
bude plnit samostatně, včas a v potřebné kvalitě, a naopak kdo potřebuje častější kontrolu,
častější zadávání konkrétní činnosti, a tedy
i častější osobní styk. Je to pravděpodobně
i generační záležitost, kdy manažeři ve věku
kolem 50–60 jsou těmto novým návrhům
nakloněni méně než manažeři mladší. Pro
odborný tvůrčí kolektiv ale myslím není možný trvalý home office. To fungovat nebude!
Ale 1–2 dny v týdnu by neměl být problém
umožnit lidem práci doma. Samozřejmým
předpokladem je dobrá organizace práce.
Je třeba stanovit jednoznačně dny, kdy se
v práci většina lidí potká, mohou proběhnout
porady, diskuse, konference, předat informace,
naplánovat činnosti apod. Koncepční práce,
výpočty, vyhodnocení, práce s daty apod. si
nechat na domácí klid ve zbývajících dnech.
Ptáte se, zda se změnily vazby mezi spolupracujícími subjekty? Jsou tyto změny
výraznější u tuzemských partnerů, nebo
u zahraničních? V současné době se bohužel
tyto kontakty výrazně zhoršily. Tam, kde už
jsou kontakty navázané, stagnují a všichni
doufáme, že se to brzy zase obnoví a vrátí do
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starých kolejí. Těším se, až se zase podívám
za kolegy a přáteli na vzdálená pracoviště –
do Ostravy, do Brna, do Bratislavy… Bohužel
tyto kontakty jsou dnes velmi utlumené
a jsem moc rád, když aspoň formálně se občas
vzájemně ozveme. Pokud to má pokračovat,
musí se brzy situace otevřít a zase se začít
navštěvovat navzájem. Technokraté to možná
neradi slyší, ale většina těchto kontaktů je
založena na osobních vztazích lidí, kteří jsou
si vzájemně sympatičtí, a kteří jsou svým
odborným zaměřením, povahami, znalostmi
a zkušenostmi schopni spolupracovat. Zda je
horší situace u tuzemských nebo zahraničních
partnerů, těžko říci, spíše bych řekl, že jde
o funkci vzdálenosti a dostupnosti. U pracovišť v Praze je možné ještě omezené osobní
vazby jakžtakž udržovat, jednou jsem byl za
poslední rok i v Brně, dále už si ale netroufám,
tam ty vazby opravdu jen stagnují a je možné,
že se i pomalu vytrácejí, zvlášť pokud to bude
trvat ještě nějakou dobu.
Zvláště navazování nových kontaktů je
velmi problematické, protože tam vždy hrají
podstatnou roli osobní vazby – člověka, který
mi je sympatický (názory, vzhledem, zájmy
apod.), mnohem pravděpodobněji znovu
kontaktuji se zájmem o spolupráci. K tomuto
účelu elektronické formy kontaktu moc nepřispívají, často spíše jsou kontroverzní – komu
se chce zabývat nějakými návrhy nebo nabídkami, které přijdou elektronicky (a je to jedno,
jestli telefonem, mailem nebo videopřenosem
– možná ten videopřenos je ještě horší, protože
vás navíc obírá mnohem více o čas).
Jak situace změnila výchovu studentů?
Změnily se nám plány na semináře a konference? Odpovídám, že u studentů – to obecně
považuji za velmi tristní situaci – vzniká
nám covidová generace, což jsme někde četl
v označení dětí na základních a středních
školách, ale bohužel ono se to týká i vysokoškoláků v našich oborech. Na jaře nebo v létě
by měli promovat magisterští studenti, kteří
v případě dvouletého navazujícího magis
terského studia – zažili pouze jeden normální
semestr výuky – zimní semestr 19/20, tedy
v jejich pojetí první semestr studia. Co si
takoví studenti mohou odnést do praxe, když
většina studia probíhala ve formě přednášek
on-line? A nedělejme si iluze – nebyli jsme jiní
– řada studentů není zrovna vzorem v řádné
účasti na přednáškách, ale za běžného režimu
se k nim větší část informací dostala, o čemž
vůbec nejsem přesvědčen, že se tak děje od
března 2020… V našich oborech jsou důležitá
různá praktická cvičení, výpočty, laboratorní
práce atd., kde studenti získávají nezbytné dovednosti potřebné pro praxi. Toto už je úplná
tragédie, protože tyto věci nelze získat bez úzkého osobního propojení s učitelem. Protože
už na fakultě od podzimu 2019 nepůsobím,
nevím, zda se aspoň částečně daří tato praktická cvičení nějak v omezené míře realizovat,
anebo ne. Doufám, že snad ano, a že studenti
nebudou odcházet do praxe zcela nevybaveni.
V každém případě firmy, které budou zaměstnávat tyto absolventy covidové doby, budou
muset počítat s delší dobou na zapracování,
případně i dostudování některých věcí. To
bude pro tyto absolventy složitější v tom, že
jejich pracovní postup bude zákonitě pomalejší, protože nejdříve si budou muset získat
potřebné dovednosti, zacelit mezery ve znalostech a teprve pak budovat kariéru.
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Semináře a konference byly vesměs odsunuty do lepších časů, nejodvážnější organizátoři je plánují již na tento rok. Vysokoškolské semináře jsou zrušeny na neurčito. Pár
konferencí proběhlo on-line – mám hluboký
respekt před jejich organizátory, že se do toho
pustili, a nevím, jakou mají satisfakci z jejich
uskutečnění. Já bohužel dobré zkušenosti
nemám: organizovali jsme seminář na závěr
výzkumného projektu který jsme byli povinni
realizovat – z asi 40 pozvaných účastníků se
připojilo pět… Jako účastník jsem se připojil
k jedné mezinárodní globálně zaměřené
vodohospodářské konferenci, bylo nás připojených z celého světa dvacet: lidé z Japonska,
Švýcarska, Brazílie přednášeli své příspěvky
a mně bylo smutno, v hlavě mi běžely myšlenky, že už se potřebuji odpojit, protože chci jít
z práce domů, ale pak jich zůstane jen 19 posluchačů… Když si představím to úsilí s zorganizováním takovýchto akcí, úsilí vlastních
aktivních účastníků, kteří si připravovali své
přednášky, myslím, že to není ta pravá cesta.
Aby se na nějakou akci přihlásili lidé ze své
kanceláře, musí to být akce úplně jiného typu:
musí jít k jádru věci, která mě zajímá a kterou
potřebuji pro vykonávání mé práce, pro řešení
projektu, kterým se zrovna zabývám. Nemůže
to být dlouhé, protože jsem v práci a mám
i jiné povinnosti, mám telefony, maily, kolegové za mnou chodí do kanceláře atd., takže
pokud je to delší než 2–3 hodiny, nemohu se
tomu už věnovat. Doba konference by se měla
přizpůsobit mé pracovní době, což je problém,
pokud to je organizováno někde na druhé straně zeměkoule a přednášky běží v noci… Ano,
někdy si to lze vyslechnout ze záznamu, ale
to si pak mohu pustit kdykoliv a společenský
rozměr konference je fuč. Prostě dnešní doba
nepřeje mezinárodním kontaktům a spolupráci. A to ani v tom on-line světě!
Česká asociace hydrogeologů pořádá každé
čtyři roky národní hydrogeologický kongres,
v posledním období s propojením s národním inženýrskogeologickým kongresem, jako
vrcholnou odborně-společenskou akci oborů
aplikované geologie. Poslední kongres se měl
konat v letošním roce, v září 2021. V září
2020 jsme se shodli se všemi organizátory
na posunutí termínu kongresu o rok na rok
2022. S ohledem na aktuální vývoj situace toto
rozhodnutí zatím vidím jako velmi moudré
a prozíravé. Nejenže snad bude v roce 2022
už epidemiologická situace vyřešena (všichni
v to jistě doufáme, byť jistotu nemáme), ale
vzniká zde časový prostor, abychom nadcházející hydrogeologický kongres pojali už
moderněji, ve smyslu dnešních výzev – tzn.
vedle klasického fyzického setkání účastníků
mít i potřebný virtuální rozměr kongresu,
který umožní účast i kolegům, kteří by se
jinak účastnit nemohli, a zároveň zanechá
mnohem trvalejší otisk svého průběhu pro
další pozdější využití a čerpání znalostí, informací a zkušeností v následujících letech – ve
formě streamů z kongresu, elektronických
verzí přednášek, příspěvků, možná i tvůrčí
práce s prezentovanými myšlenkami, návrhy,
závěry apod.
Zcela jistě tato naše zkušenost bude mít
i pozitivní dopady – vyzkoušíme si, jaký formát on-line konferencí se chytá, co má smysl
takto organizovat a co ne. Co ano: praktické
konference a semináře on-line regionálního
dosahu, případně trvalé výukové aktivity, kde

nejde o konkrétní společný čas akce (výukové
přednášky, webináře apod., na které se už
dnes mnohé společnosti zaměřují). Možná tato
internetová výuka by mohla pomoci s rychlejším nastartováním těch ne úplně ideálně
připravených studentů covidové generace.
A kdo ví, možná to celé přispěje k nastartování opravdového celoživotního vzdělávání
odborníků z celého oboru vodního hospodářství, hydrologie, hydrauliky a hydrogeologie,
jehož absenci jsme všichni zainteresovaní
pociťovali jako palčivý problém již mnoho
let před počátkem covidové doby. Pokud se
rozšíří různé výukové portály, on-line kurzy
na nejrůznější témata, webináře, kde účastníci
mohou konzultovat s lektory konkrétní problémy a otázky, bude to jen dobře. Stejně jako
pokud se rozšíří konferenční a kongresové příspěvky a budou on-line k dispozici mnohem
širšímu publiku, než byli jen účastnící té akce.
Jistě nejen mě už dříve napadlo, že na mnoha
konferencích zaznívají velmi zajímavé příspěvky, které se ale příliš nedostávají do povědomí
široké odborné obce, pokud se přímo té konference neúčastnili. Takže do budoucna bych
očekával, že konference se sice vrátí do formátu
fyzických akcí s osobním setkáním účastníků,
ale že tam zároveň zůstane i určitý on-line rozměr – např. streamování průběhu konference,
příspěvky a záznamy z konferenčních diskusí
a zasedání k dispozici ke stažení on-line, archívy příspěvků a prezentací on-line apod.
Celkově se tak naše lidské aktivity více
a více přesouvají do virtuálního prostoru, to
ale vůbec neznamená, že tento virtuální prostor nahrazuje skutečnost – ne, nenahrazuje,
ale doplňuje, rozvíjí, obohacuje. Už když vznikalo rádio a televize, mnozí předpovídali, že je
to konec knih a novin, ale ono to tak není, jen
se to všechno stále znovu a znovu přeskupuje,
a každá aktivita si hledá to svoje správné místo
a důraz. A tak to nepochybně bude i s on-line
aktivitami, které se i do budoucna budou dále
překotně vyvíjet (i bez vlivu covidu, ten to jen
trochu urychlil), což bude mít zpětný dopad
i na všechny ostatní dřívější způsoby aktivit
a šíření informací, které si budou muset uhájit
to jedinečné, čím se vyznačují a co je opravňuje míst své místo ve světě.
Na otázku ohledně zkušenosti s on-line
přenosy, jaké jsou moje dojmy? Lze jimi nahradit osobní setkání? jsem částečně odpověděl. Z předchozího textu plyne, že jsem toho
názoru, že on-line přenosy nemohou nahradit
osobní setkání. Ale jistě mají své místo a budou ho mít i do budoucna. Mnohem větší než
v předcovidové době. Mnozí lidé, kteří – jako
já – mají určitý respekt až averzi před novými
technologiemi, si byli nuceni tyto technologie
vyzkoušet, proniknout do nich (aspoň na základní uživatelské úrovni) a zjistit, že opravdu
mají své výhody a místo svého použití. Nepochybně i my tyto technologie nebudeme již
ignorovat, ale budeme je používat tam, kde to
budeme považovat za smysluplné a užitečné.
V tomto smyslu nám to obohatí život a možnosti, které máme. Je nesporné, že mladší kolegové jsou novým postupům a technologiím
mnohem přístupnější, tedy se mezi nimi nové
metody propojování a šíření myšlenek budou
šířit mnohem rychleji, budou tak intenzivně
přispívat k vytváření základů nové budoucí
doby, která se už dnes začala stavět.
Ing. Václav Stránský
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Nastává čas prázdnin, dovolené…
…a velká část z nás namísto k moři vyrazí za krásami vlasti.
Mnozí navštíví i Šumavu. Je to má srdeční záležitost. Znám ji docela
dobře, nejen místopis, ale i děje, které se na různých jejích místech
skutečně odehrály, ale i děje vznikající v myslích lidí, kteří v tom
tajemném syrovém světě žili obklopeni
prapůvodními nezkrocenými živly.
Jsou ale lidé, kterým bylo dáno
do těch příběhů a živlů proniknout
ještě hlouběji a niterněji. Vládnou
slovy, které ostatním přiblíží tu
neopakovatelnost místa, času, života
skutečného i vybájeného. Třeba Ondřej
Fibich, který nedávno vydal knihu
Cesta k Šumavě. Je to nádherná kniha.
Dovolím si tady uvést několik úryvků
z kapitoly týkající se vodního živlu.
…V představách pravěkých civilizací
byla horstva, v nichž pramenily četné
toky, matkou, která ze svých prsou
napájela svým průzračným mlékem
zelené plochy země. Ne nadarmo se
hoře Ostrý říkalo Prsa Matky Boží.
Tato končina posílala do rovin říčku
Úhlavu, zatímco vodorodé slatiny stály
u vzniku řeky Otavy. Lunatický les pak
vyprovodil na dlouhou cestu Vltavu.
Nenáhodná trojnost šumavských
základních řek také zformovala dílčí
území v rámci pohoří.
Jiným obrazem byla vědma –
bába, která předla z pramínků nit
života a tkala pak dlouhá vlnící se
plátna vodních světů. Jinde se voda
považovala za plodovou tekutinu
Matky země.
…K doplnění je třeba říci, že voda
představuje zároveň merkurovský svět
překladů, přeposílání a transformace hmotného do oblasti ducha.
Už její schopnost přirozeně měnit skupenství napovídá flexibilitu
a možnosti různých výkladů stran jejího významu pro člověka
a svět přírody. Proudící voda vedla kroky osadníků směrem vzhůru,
její výrony umožňovaly založit na patřičném místě osídlení a také
zaručovala bujnost vegetace.
…Na Šumavě sídlili často ve studánkách různí skřeti a démoni. To
opravdu nebyli ti malební čeští vodníci. V těchto hrůzných zjeveních
se jevila všechna nevyzpytatelnost vody a jejího hlubinného světa.
Zároveň toto tekuté médium sloužilo za věštební plochu i léčivý
prostředek. Odvary a výluhy bylinářek. I hojivé vlastnosti poutních
studánek. Víra do vody často vkládala různá přání i volání o pomoc.
Studánka, u níž se našlo shozené paroží, byla považována za
posvátnou. Zkrátka ve zdrojích vody odráží se nejen lidský svět, ale
i ten divoký, založený na mýtickém spojení dějin a času.
…Zdroje vody jsou však v posledních letech ohroženy. Každá
druhá posvátná studánka již vyschla a každý třetí šumavský
potůček se proměnil v suchou strouhu. Bije to do očí, zvláště když
dokážeme z horského povrchu číst. Jsou zde zaniklá četná vodní
díla původních horalů. Napajedla a rybníčky určené dobytku na
pastvě jsou již permanentně vyschlé. Hroutící se důmyslné náhony
k mlýnům, pilám a hamrům. Zarostlé retenční rybníčky a nádrže.
Zbytky elektrárniček.
…Voda nás může provázet v mnoha formách a tím nemyslím
jen její tři skupenství. Emocemi nabitá voda, dokáže své pohnutí
zjevovat v různé geometrii zmrazených kapek, z nichž vznikají
krystalické vločky. Bolest i radost mají odlišné vzory. Emoce posílají
do vody i kněží, kteří ji zkvalitňují na vodu posvěcenou. Její energie
je výrazná, ale rituál se nesmí odbývat.

…Voda je sílou, která umenšuje. Nemyslím tím jenom živelnou
erozi, ale také sílu, která umenšuje přírodniny v lidských rukách.
Pohání totiž různá zařízení, vytvořená lidským důmyslem.
V mlýnech ze zrna vytváří moučný prach, klády v pilách dělí na
trámy, prkna a latě, v hamrech pomáhá odjímat z železné rudy
strusku. Je to zajímavý fenomén. Transmutovat přírodninu na
prvosoučástku a z ní skládat úplně něco jiného. Buchty, střechy
či podkovy. Je to způsob alchymický a týká se vlastně většiny
obyčejných lidských činností. Nejvíce se však projevil v šumavských
sklárnách.
…Mou oblíbenou činností jsou
besedy se školáky… Tuhle přišlo na
přetřes zvětšující se sucho. Vybral
jsem mezi žáky zástupce Sucha,
Vody, Krajiny a Lidí. Jak tam tak stáli,
nikomu se moc dobře nedařilo a cítili
se divně. Sucho bylo totiž vyloučeno
z celého obrazu a stálo otočené zády
k ostatním. Teprve když se navrátilo
do systému a postavilo se vedle vody,
cítili se všichni dobře. Neboť nelze
proti suchu bojovat, protože je pevnou
součástí celé naší planety.
…Pokud zaslechnete sousloví Dobrá
voda, neváhejte. Pod tím to názvem se
skrývají četné prameny, které už naši
předkové sobě oblibovali pro jejich
výtečné účinky. Chutě se vydejte za
nimi. Kdybych vám vše servíroval
jako na talíři, chybělo by vám pak
objevování v portfoliu vlastního
růstu. A také zasloužené občerstvení
propojené s poznáním, neboť co
studánka, to malý vesmír.
…Jestliže Ježíš chodil po vodě, bylo
to v pořádku, vždyť byl tažen vzhůru
svým předurčením. Já, jako obyčejný
živáček chodím vodou. Respektive
koryty potoků až k jejich pramenům.
Putuji jako ta bylina otvírací proti
proudu a naslouchám vodě, neboť
je takto lépe slyšet její hudba, než
kdybych šel po proudu. Napil jsem
se postupně ze všech mýtických pramenů Šumavy a naučil se
postupnému slábnutí.
Když se tak brodím a přemáhám sílu proudu, moje chůze je
zpomalena a já mohu cítit společně s potokem jeho energii i pnutí,
jeho proudění i tryskání a zejména se tu jeví nová perspektiva! ta je
naprosto jiná, než kdybych kráčel po březích.
Voda potoka nemá stejnou teplotu. U pramene, ochlazována
podzemím, je ledová. Čím je cesta vody delší, tím více se ohřívá
přetřásáním peřejemi, kdy mezi tříšť proniká teplejší vzduch.
A v otevřenějších pasážích zase čaruje slunce. Když se dá do
pořádného deště, potok se probudí a zařve jako lačná šelma. Náhle
tě děsí jeho kalné spousty a filigránsky vykroužené okraje břehů se
ztrácejí pod hladinou. Nehraj si se mnou!
Staré mapy promlouvají také do našeho vztahu k běhuté vodě.
První vojenské mapování i Císařský otisk zobrazují všechny toky
v přirozených meandrech, které jdou jedny za druhými. Než těmi
zátočinami i oblouky proud uplynul, vše se zpomalilo. Zkrátka čas
vody byl v krajině dlouhý. Jedinými rovnými úseky byly mlýnské
náhony a jízky. K tomu se navraťme.
Já se také vracím, neboť jít vodou proti gravitaci, nadmořské výšce
a také něčím, co nebylo stvořeno pro lidský pohyb, znamená vracet
se k divokému v sobě.
Knihu doporučuji jako průvodce pro ty, kteří nechtějí být jenom
turisty po povrchu, nýbrž i poutníky nořících se do hloubky krajiny,
dějin, příběhu. Nejen na Šumavě, ale kdekoliv u nás, v kraji
bohumilém. Krásný čas dovolených…
Václav Stránský
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