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Čertova kopýtka a zakopaní psi
Tuhle jsem četl: srovnáme-li prý plastovou lahev a sklenice pomocí
LCA analýzy, vyjde na tom lépe ten plast. Bylo to takové to sdělení,
kterého se nám ve virtuálním prostoru dostává dnes a denně. Moc
o nich nepřemýšlíme, bereme je jako fakt. V tomto případě to pro
mnohé byla berlička, ujišťující, že až tak nehřeší, když balí balené
do sáčku. Čert mě může trefit, jak lidé si balí třeba banány. Přemýšlí
u toho, ptají se, pochybují, vrtá jim to v hlavě? Mně tedy jó. Zajímají
je okrajové podmínky tohoto srovnání? Zajímalo by mě, jak moc se
při tom LCA hodnocení počítá jen s ekonomikou životního cyklu
toho či onoho výrobku, jak se počítají dopady na životní prostředí,
externality? Je v tom výpočtu zohledněno to, že plasty jsou vyráběny
z neobnovitelného a z u nás nepřístupného zdroje – ropy? Ze suroviny, která se někde těží, dopravuje na horentní vzdálenosti, těžbou se
znečisťuje prostředí někde daleko, kam my nedohlédneme (a je nám
to povětšinou „šumák“)! Kdežto sklářské písky máme za nosem tady
u nás a produkce je hlídána ze všech úhlů. Plast dříve nebo později se
spálí, „zanikne“, zanechá za sebou jen tu uhlíkovou stopu, kdežto sklo
je recyklovatelné do nekonečna (byť je k tomu potřeba energie, která
za sebou zanechává také stopu uhlíkovou, to si uvědomuji!). A hlavně: je ta LCA analýza dělána pro jednorázové obaly třeba u limonád
či jogurtů, nebo uvažuje i vratné lahve? Jak by to dopadlo v případě
srovnání LCA piva ve sklenici a v PETce?!
Člověk musí být ostražitý při těch mediálních výrocích neustále.
Jednu dobu se v mediálním prostoru pravidelně opěvoval zisk energie
z biomasy. Jak ty dřeviny rychle před očima rostou. Ano topoly, vrby
opravdu rostou jako z vody, ale jak je to s výhřevností? Topím dřívím,
tak vím, že vrba naroste rychle, ale teplo nedá. Zajímat by nás tedy
neměla produkce objemu biomasy, ale produkce biomasy přepočítaná
na kilowatt/plocha/čas.
Nebo za jakou cenu mají auta tak čisté výfukové plyny? Nedávno
mi jeden automobilový vševěd vysvětlil, že je to prý proto, že určitá
část benzínu, nafty se u těch nejnovějších aut spotřebuje na to, aby
ty výfukové plyny byly dokonale spáleny – v podstatě na kysličník
uhlíku, dusíku a vodu. Je správné čistit na nula celá nula nic? Ovšemže důsledkem je zvýšená spotřeba neobnovitelného fosilního paliva,
zvýšení uhlíkové stopy, zvýšený dopad na klimatické změny!
Doprava je opravdu hrozivě levná. Je zhrozeníhodnou skutečností,
že se vyplatí dovážet, příčí se mi říci, pitnou vodu, lepší je říci plastovou vodu (s nízkou přidanou hodnotou) stovky kilometrů daleko. Že
u nás si můžu koupit (já bych si ji tedy nikdy nekoupil!!!) nejen vodu
z Novohradských hor, ale i z Adršpachu, nebo i od Nízkých Tater, ba
dokonce i z Francie. Na jaře v jednom super/hyper/marketu nabízeli
ctěnému zákazníkovi cibuli z Nového Zélandu. Říká se, náš zákazník,
náš pán. Tak bychom měli při nákupech myslet na budoucnost, třeba
i tak vzdálenou, že my tady nebudeme.
Úplně nakonec: komputerizace je dobrodiním. Odbourala rutinní,
ubíjející administrativní činnosti. Pamatuji se, jak ženy v zásobovacím
oddělení v podniku, kde jsem dělal, celý den ťukaly do psacího stroje
a psaly opakující se objednávky. Stačila jim k tomu jedna á čtyřka.
Nyní ty objednávky, smlouvy, protokoly obsahují stále více stran.
Jednou přibude strana o GDPR, podruhé ono či tohle. Trpce mě rozesmálo, když jsem nyní podepisoval objednávku na odběr časopisu
(za cca 1000 korun českých) v rozsahu šesti stran, z nichž „nejšprýmovnější“ byla poslední strana, kde se psalo, jak firma najela na jakýsi
systém šetření životního prostředí. Požadovala vrátit všechny strany
vytištěné a parafované.
Přemýšlíme nad tím, co činíme? Přemýšlejme o tom, kdeže je
zakopaný pes nebo čertovo kopýtko.

30
let na trhu

• průmyslové čístírny
odpadních vod
• komunální čistírny
odpadních vod
• dekontaminační jednotky
• plastová výroba

EKOSYSTEM spol. s r. o.
Třanovského 622/11,
163 00 Praha 6 - Řepy

www.ekosystem.cz

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

G-servis Praha, s.r.o.

Václav Stránský

Třanovského 622/11,
163 00 Praha 6 - Řepy

www.g-servis.cz

vodní 10/2021
hospodářství
®

OBSAH







–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–

Porovnání technologií odstraňování a recyklace fosforu
na komunálních čistírnách v ČR (Kotzurová, I.; Holba, M.;
Pospíšková, K.; Kolařík, J.; Filip, J.)................................................. 1
Biologická dostupnost fosforu z upraveného čistírenského
kalu a gastro odpadu (Chorazy, T.; Raček, J.; Žižlavská, A.;
Hlavínek, P.; Mravcová, L.; Kučerík, J.; Vršanská, M.;
UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠE APLIKACE
Lónová, K.; Brtnický, M.).................................................................. 7
Výsledky ze zkušebního provozu první keramické
membránové úpravny vody na Slovensku
(Hrušková, P.; Hnojna, K.)............................................................... 13
Různé
Ohlasy: K slovu úvodem v dvojčísle 7–8/2021:
Mluvit o provaze... (Koubek, P.; Křenek, D.).................................... 16
Přístroje nové generace s integrovanými inteligentními funkcemi:
Rozhovor: Richard Brabec, ministr životního prostředí
plynulé spouštění a doběh čerpadel
(Stránský, V.)..................................................................................... 18
automatická parametrizace
Rekonstrukce Staroměstského jezu v Praze v plném proudu
monitorování provozních podmínek
(Roldán, H.; Šimůnek, J.)................................................................. 21
funkce čištění čerpadel jako ochrana proti zablokování
Lesy ČR rekonstruují vodní nádrže (Hopjan, P.)............................. 23
zastavení čerpadel bez vodního rázu
VD Kamenička – transfer raků (Brejšová, D.).................................. 24
snadná integrace do automatizačních systémů
Blešivec studniční a pastrunovec potoční ve filtrační náplni
software Soft Starter ES V17 Basic zdarma
granulovaného aktivního uhlí (Klimtová, M.)................................ 28
vodarenstvi.cz@siemens.com, +420 732 446 709
Voda ve městě (Šušlíková, L.; Tománek, P.)..................................... 31
siemens.cz/voda
Firemní prezentace
Unikátní řešení monitoringu čistíren odpadních vod
holešovské firmy získalo prestižní ocenění z Chile
(Tomšů, J.)........................................................................................ 17
Řada dmychadel SECOH JDK Vám uspoří náklady (Fux, J.).......... 26
Umělá inteligence: I vodou můžeme šetřit chytře..........................voda_inzerce_Sirius_3RW55.indd
27
1
17.09.2021
Dešťovka pod jednou střechou........................................................ 30

Softstartéry
SIRIUS 3RW55

CONTENTS









Comparison of technologies for phosphorus removal
and recycling at municipal treatment plants in the
Czech Republic (Kotzurova, I.; Holba, M.; Pospiskova, K.;
Kolarik, J.; Filip, J.)............................................................................ 1
Biological availability of phosphorus from treated
sewage sludge and food waste (Chorazy, T.; Racek, J.;
Zizlavska, A.; Hlavinek, P.; Mravcova, L.; Kucerik, J.;
Vrsanska, M.; Lonova, K.; Brtnicky, M.).......................................... 7
Results from the test operation of the first ceramic
membrane treatment plant in Slovakia
(Hruskova, P.; Hnojna, K.)............................................................... 13
Miscellaneous..............................................16, 18, 21, 23, 24, 28, 31
Company section...........................................................17, 26, 27, 30

Společně s redakční radou časopisu Vodní
hospodářství začínáme připravovat ediční
plán na rok 2022. Budeme rádi za podněty od
Vás čtenářů na témata, autory, co by podle Vás
v časopise mělo být?! Pomůže nám i sdělení,
jaký byl podle Vás letošní ročník? I kritika
je užitečná, proto se rádi seznámíme i s tím,
co se podle Vás časopisu nepovedlo, co mu
chybí?
Názory zasílejte na
stransky@vodnihospodarstvi.cz.

13:20:29

Porovnání technologií
odstraňování a recyklace
fosforu na komunálních
čistírnách v České
republice
Iveta Kotzurová, Marek Holba, Kristýna Pospíšková,
Jan Kolařík, Jan Filip

Souhrn

V rámci výzkumného projektu byl vyvinut selektivní sorbent na
odstranění fosforu z komunálních odpadních vod. Tento sorbent
na bázi křemičitanu vápenatého byl v laboratorním i provozním
měřítku srovnán s dalšími sorbenty využitelnými pro sorpci fosforu
z odpadní vody. Sorpční technologie byla poté kriticky srovnána
v provozním měřítku s dalšími technologiemi odstranění fosforu
uplatnitelnými pro menší zdroje znečištění (čistírny odpadních vod
menší než 10–15 000 EO), konkrétně s koagulací, koagulací s následnou pískovou filtrací, koagulací s následnou flokulací a sedimentací
a koagulací s následnou membránovou filtrací. Testování proběhlo
na dvou komunálních čistírnách odpadních vod (jedna s chemickým
odstraňováním fosforu, druhá pouze s odstraněním fosforu inkorporací do biomasy přebytečného kalu).
Klíčová slova
odstranění fosforu – technologie – komunální odpadní vody – sorpce

Úvod
V posledních desetiletích se zvýšená trofizace recipientů v důsledku
rozvoje průmyslu, intenzifikace zemědělství a zvýšené produkce
odpadních vod ukazují jako závažný problém pro vodní ekosystémy.
Fosfor a v menší míře i dusík jsou důležité živiny pro růst rostlin a jejich koncentrace ve vodě ovlivňují trofické složky životního prostředí
vodních ekosystémů [1]. Fosfor je považován za klíčovou živinu, která
vede k eutrofizaci nádrží a jezer, kdy eutrofizace vod je kritickým environmentálním problémem na celém světě v současné době a uvádí
se, že k ní dochází, pokud je koncentrace fosforu v nádržích jezerech
vyšší než 25 µg/l [2]. Fosfor se do vodního prostředí dostává z různých
zdrojů (bodových i nebodových zdrojů), což zahrnuje především
komunální odpadní vody, zemědělství i s nadměrným používáním
chemických hnojiv, vypouštění průmyslových odpadních vod, důlní činností apod. Jeho zvýšená koncentrace vede k růstu vodního
květu a proliferaci sinic, což vede k tvorbě zdraví škodlivých toxinů
a zhoršení kvality vodních toků. Pro zajištění odpovídající ochrany
před eutrofizací existuje legislativní nařízení 401/2015 Sb. [3], které
nařizuje, že hodnota koncentrace fosforu ve vyčištěných odpadních
vodách nesmí překročit 3 mg P/l pro čistírny odpadních vod (ČOV)
v rozmezí 2000–10 000 EO, 2 mg P/l v rozmezí 10 000–100 000 EO
a 1 mg P/l pro ČOV větší než 100 000 EO.
Na čistírnách odpadních vod se fosfor může odstraňovat dvěma
hlavními mechanismy. První mechanismus předpokládá zachycení
přitékajícího fosforu na biomasu aktivovaného kalu, příp. jeho inkorporaci do biomasy a jeho následné odstranění ve formě přebytečného
biologického aktivovaného kalu, čehož je využíváno především u malých čistíren odpadních vod. U velkých čistíren lze tento mechanismus vylepšit, kdy předřazením anaerobní zóny vyvoláme u bakterií
aktivovaného kalu potřebu zvýšeného biologického odstraňování
fosforu a fosfor je následně odstraněn zvýšenou inkorporací do biomasy ve formě přebytečného kalu. Druhý mechanismus se používá
hlavně u menších ČOV, kde se používá srážení fosforu, v naší oblasti
především solemi železa, vzácněji solemi hliníku a výjimečně solemi
Ca a Mg. Fosfor je převeden z rozpuštěné formy do partikulované a je
odstraněn ve formě tzv. chemického kalu společně s biologickým přebytečným kalem. Pro odstranění fosforu ovšem může být využita řada
dalších technologií, které mají větší či menší omezení v porovnání
se dvěma nejčastěji používanými mechanismy odstranění fosforu.
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Metody jsou přehledně shrnuty v řadě review [4, 5] a zahrnují např.
adsorpci, iontovou výměnu, krystalizaci nebo membránovou separaci
chemického kalu v terciárním stupni.
V současné době můžeme v celosvětovém měřítku pozorovat tři
hlavní trendy v souvislosti s fosforem na komunálních čistírnách
odpadních vod, které jsou vyvolány vedle ekologických aspektů
i fosfátovou krizí, která je způsobena předpokládaným nedostatkem
fosfátových rud v evropském měřítku [6] protože Evropa je schopna
pokrýt ze svých zdrojů cca 8 % spotřeby [7].
Prvním trendem je recyklace fosforu, což dokládají změny právních
předpisů v sousedních zemích. V Německu se v novelizaci vyhlášky
o čistírenských kalech objevují poprvé komplexní požadavky na využití fosforu z čistírenských kalů a popílků ze spalování čistírenských
kalů, které musí provozovatelé čistíren odpadních vod a spaloven
čistírenských kalů dodržovat nejpozději od roku 2029. Povinnost
zpětného získávání fosforu platí v případech, kdy kaly z čistíren odpadních vod obsahují více než 20 g P/kg sušiny [8]. Ve Švýcarsku je
recyklace fosforu z čistírenských kalů povinná dokonce od roku 2016,
kdy příslušné organizace a společnosti musí připravit funkční řešení
do konce roku 2026 [9]. V Rakousku je platný od roku 2017 v přechodném desetiletém období zákaz přímé aplikace čistírenských kalů na
půdu nebo kompostování čistírenských kalů vznikajících v čistírnách
odpadních vod s kapacitou vyšší než 20 000 EO. Tyto čistírny budou
muset recyklovat fosfor z kalů na místě nebo budou muset své kaly
dodávat do spaloven, kde se fosfor bude muset znovuzískávat z popílků. Pomocí tohoto nařízení se zrecykluje 90 % fosforu přítomného
v čistírenských kalech v Rakousku [10].
Druhým trendem je zpřísňování limitů odtokových koncentrací
fosforu pro vypouštění do recipientů ve světě, z důvodu ochrany vodárenských nádrží, kdy výjimkou nejsou ani požadavky na odtokové
koncentrace celkového fosforu okolo 10 µg/l [11]. V tomto kontextu
jsou využívány především terciární stupně dočištění a odstranění
fosforu z vyčištěné odpadní vody.
Třetím trendem je využívání přírodních nebo odpadních materiálů,
a to zejména v ekologickém i ekonomickém kontextu, kdy jsou srážecí
metody běžně nahrazovány metodami založenými na filtračních,
sorpčních a biofiltračních procesech, při nichž se používají přírodní
nebo modifikované sorpční materiály jako Leca®, Polonite®, Rockfos®,
Pollytag® nebo Filtralite® [12].
V kontextu těchto třech trendů jsme se začali zabývat myšlenkou
vyvinout vlastní sorbent z odpadních materiálů, který by umožnil
odstranit fosfor na odtoku z komunálních čistíren odpadních vod na
velice nízké hodnoty a zároveň po jeho regeneraci umožnil i následné využití jak eluátů, tak odpadního materiálu sorbentu. Adsorpce
je složitý proces závislý na mnoha různých faktorech. Adsorpce na
povrch adsorbentů závisí na jeho použitém typu, tj. na funkčních
skupinách přítomných na povrchu adsorbentu. Proces zachycování
iontů nebo molekul přes povrch adsorbentu může být výsledkem
fyzikální nebo chemické adsorpce, vodíkové vazby, iontové výměny,
mikrosrážení nebo kondenzace v pórech adsorbentu [13]. Za určitých
podmínek probíhá adsorpční proces tak dlouho, dokud se nedosáhne dynamické rovnováhy mezi koncentrací adsorbátu zbývajícího
v roztoku a koncentrací na vnitřním povrchu sorbentu. Parametry
rovnovážné adsorpce na hranici pevná látka-kapalina se určují analýzou procesu za stacionárních nebo dynamických podmínek. Statické
experimenty spočívají ve stanovení koncentrací výchozího roztoku
a roztoku v rovnováze s adsorbentem, který se získá protřepáváním
roztoku s adsorpčním materiálem. Kolonové experimenty spočívají
v průchodu roztoku filtrační vrstvou, která je sorpčním materiálem.
Oddělení adsorbátu mezi roztokem a adsorbentem je popsáno rovnicemi adsorpční izotermy, které určuje poměr mezi adsorbovanou
látkou a rovnovážnou koncentrací roztoku. Rovnovážné parametry
umožňují pochopit povahu a mechanismus adsorpce, typy interakcí
a určit proces na molekulární úrovni pomocí teoretické rovnice nebo
empirické hodnoty [12].
V současné době existuje řada sorbentů, které jsou schopny v terciárlním stupni dosáhnout velice nízkých koncentrací fosforu, viz tabulka 1. I proto jsme se v rámci naší hypotézy rozhodli jak s modelovou,
tak s reálnou vodou v laboratorním a poloprovozním měřítku proměřit
několik dalších sorbentů, pro kritické porovnání s námi vyvinutým
sorbentem. Sorpce přirozeně není jediná technologie, která umožňuje
naplnit požadavky hlavních trendů v čistírenství v kontextu fosforu,
a proto jsme se rozhodli v poloprovozním měřítku sorpční technologii
srovnat s dalšími potenciálními terciárními technologiemi na odstranění fosforu, jmenovitě koagulací, koagulací s následnou flokulací
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Tab. 1. Přehled sorbentů
Sorbent
GEH 104
FHO
Opuka
Opuka
Rockfos®
Filtralite®
Filtra P

Specifikace
Granulovaný hydratovaný oxid železitý
bohatý na akaganeit
Granulovaný hydroxid železitý
Přírodní – surová opuka
Kalcinovaná opuka při 1000 °C
Tepelně zpracovaná opuka při 700 °C
Komerčně dostupný expandovaný jíl
Granulovaný materiál na bázi vápníku

Max. sorpční
kapacita
(mg P/g)

Velikost
částic (mm)

Reference

98

0,6–1

[14]

56,8
19,6
119,6
45,6
2,5
4,3

1,4–1,7
< 2,5
< 2,5
2–5
0,5–4
4–13

[15]
[16]
[16]
[17]
[18]
[19]

a sedimentací, koagulací s následnou pískovou filtrací a koagulací
s následnou membránovou filtrací.

Použité materiály, metody a technologie:
Sorpce a vývoj sorbentů
Prvním krokem pro výběr vhodných sorbentů pro poloprovozní
srovnání bylo jejich laboratorní otestování. Byla provedena kritická
rešerše, na jejímž základě bylo zařazeno do srovnání přes deset materiálů. Testovány byly například přírodní sorbenty na bázi křemičitanu
vápenatého nebo přírodního apatitu určené primárně pro sorpci
fosforu, dále několik neselektivních průmyslových sorbentů. Tyto
průmyslové sorbenty jsou většinou vyráběny za účelem odstranění
zejména těžkých kovů a jiných polutantů, proto existuje velká pravděpodobnost kompetice s jinými ionty, což vede ke snížení sorpční
kapacity vůči fosforu v reálných podmínkách oproti laboratorním.
Nejdůležitějším faktorem je ovšem vždy skutečné složení odpadní
vody, a proto výrobci ve většině případů údaje o maximální sorpční
kapacitě sorbentu vůči fosforu vůbec neposkytují.
Část našeho výzkumu byla zaměřena na vývoj vlastních sorbentů. Cílem bylo vyvinout materiál, který by byl schopný efektivně
a spolehlivě snižovat koncentraci fosforu ve vodě a zároveň by byl
schopný cenově konkurovat sorbentům průmyslovým. Celkem byly
vybrány na základě svých vlastností dva materiály a jejich příprava
byla přenesena do poloprovozního měřítka. Prvním byl sorbent na
bázi křemičitanu vápenatého, druhým byla jeho modifikace přírodním FeO(OH). Oba byly vyrobeny v množství desítek kilogramů,
zgranulovány a následně testovány s cílem zjistit charakter jejich
sorpčních vlastností. Výroba sorbentu zahrnovala několik fází, jako
je srážení vodního skla s roztokem chloridu vápenatého, promývání
vzniklé suspenze, odstraňování přebytečné vody, sušení a granulace.
Právě ta je vhodná pro lepší manipulaci se sorbentem při testování na
sorpčních kolonách a zabránění výrazným tlakovým ztrátám. Sorbenty
byly granulovány na velikost částic 6 a 4 mm. Na obr. 1 je zobrazeno promývání sorbentu, odstraňování přebytečné vody a nakonec
výsledný produkt – granulovaný sorbent křemičitanu vápenatého
modifikovaný přírodním FeO(OH).
Charakterizace sorbentů v laboratoři zahrnovala statické i kolonové
testy. Jednalo se o stanovení chemické rovnováhy, maximální sorpční
kapacity na základě adsorpční izotermy a kinetické testy, u nichž
byla sledována rychlost odstranění fosforečnanů v závislosti na pH.
Veškeré testování probíhalo za stejných laboratorních podmínek
s použitím modelové vody – roztoku fosforečnanu draselného. Při
stanovení chemické rovnováhy byl sledován úbytek koncentrace
fosforu v modelovém roztoku (o počáteční koncentraci 10 mg P/l) po
24hodinovém kontaktu s různými navážkami sorbentu. Navážky sorbentu se pohybovaly od 0,5 do 10 gramů. Na základě tohoto testu byla
vybrána optimální navážka, která byla následně použita v ostatních
statických a kolonových testech.
Kinetický test měl za úkol porovnat rychlost odstraňování fosforu
z roztoku při různém pH. Optimální navážka sorbentu byla v Erlenmeyerových baňkách společně s 100 ml roztoku o koncentraci
10 mg P/l a při šesti různých hodnotách pH (5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8)
umístěna na třepačku. Po zahájení třepání (100 ot/min) byly odebírány
vzorky po 5, 15, 30, 60, 180, 360 minutách a 24 hodinách a měřena
zbytková koncentrace fosforu. Pro jednotlivé sorbenty byla na základě
výsledků stanovena doba poklesu koncentrace fosforu na polovinu při
optimálním pH (nejrychlejší průběh). Kinetické údaje jsou kritickým
parametrem provozního návrhu sorpce.
Stanovení maximální sorpční kapacity na základě adsorpční
izotermy bylo provedeno při optimálním pH a navážce sorbentu
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známých z předchozích testů. Na laboratorní
třepačku byly umístěny Erlenmeyerovy baňky
s navážkou sorbentu a 100 ml modelového
roztoku o koncentracích 1, 10, 50, 100, 500,
1000, 2000, 3500 a 5000 mg P/l. Po 24hodinovém kontaktu a třepání při 100 ot/min byla
stanovena zbytková koncentrace fosforu ve
všech baňkách. Adsorpční izoterma popisuje
závislost adsorbovaného množství látky na povrchu sorbentu na její rovnovážné koncentraci
v roztoku za konstantní teploty. Ke kvantitativnímu popisu se používají v jednoduchých
případech Freundlichova či Langmuirova
izoterma, na jejichž základě bylo následně vypočteno adsorpční maximum, tedy maximální

adsorpční kapacita.
Ke stanovení doby průniku a sorpční kapacity testovaných materiálů byl proveden kolonový test s kontinuálním dávkováním reálné
odpadní vody. Skleněná kolona s fritou byla naplněna známým
množstvím sorbentu tak, aby výška sorbentu v koloně dosahovala
zhruba poloviny celkové výšky kolony. Do kolony byla pomocí laboratorního peristaltického čerpadla kontinuálně přiváděna odpadní voda
z testované ČOV o známé koncentraci a při konstantním povrchovém
zatížení. Koncentrace fosforu byla stanovena každých 24 hodin, a to
na přítoku i odtoku z kolony a tak dlouho, dokud nedošlo u úplnému nasycení sorbentu v koloně (vstupní a výstupní koncentrace se
vyrovnaly). Cílem toho testu bylo získat průnikovou křivku, která má
typický esovitý tvar a vyjadřuje závislost poměru výstupní a vstupní
koncentrace adsorbátu (c/c0) v závislosti na čase. Sorpční kapacita
byla vypočtena na základě údajů o vstupní a výstupní koncentraci
při známém konstantním průtoku [20].
Koncentrace fosforu byla stanovena pro všechny experimenty
spektrofotometrickou metodou s molybdenanem amonným podle
ČSN EN ISO 6878 (2005). Při testování s reálnou odpadní vodou byly
stanovovány a porovnávány také jednotlivé frakce fosforu uvedené
v této normě.

Obr. 1. Výroba sorbentu a výsledný produkt
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Na základě laboratorních testů jsme byli schopni porovnat potenciál jednotlivých materiálů vázat na sebe fosfor a vybrat ty nejlepší
pro testování v pilotním měřítku s reálnou odpadní vodou. Srovnání
přírodních, modifikovaných a komerčních sorbentů bylo velmi důležitým pilířem pro naši studii.
Použité přístroje a zařízení: třepačka (GFL 3005), magnetická
míchačka (MR Hei-End, Heidolph), spektrofotometr (Hach Lange,
DR3900), multimetr (Hach, HQ40d), peristaltické čerpadlo (Kouřil,
PCD-1083,2).

Poloprovoz sorpce
Jednotka sorpce se skládá ze dvou samostatných testovacích kolon
o objemu 32 l, součástí systému je měření pH, vodivosti a tlaku, a to
na vstupu a výstupu z nich. Konstantní objemové zatížení kolon je
zajištěno podávacím čerpadlem s průtokoměrem a pro konkrétní
sorbenty se pohybovalo v rozmezí 1–2,5 BVh (bed volume per hour
= objem vody, který proteče sorbentem za jednu hodinu). Nastavení
objemových zatížení byla volena individuálně dle charakteru sorbentů a výsledků laboratorních testů. Pro většinu sorbentů testovaných
v rámci pilotní studie bylo aplikováno velmi nízké zatížení, které
se pohybovalo kolem 1 BVh, čímž se zajistila delší doba kontaktu.
Poloprovoz sorpce zobrazuje obrázek 2.
V rámci poloprovozu bylo celkem otestováno šest sorbentů označených jako Sorbent 1–Sorbent 6. Sorbent 1 je vysokokapacitní granulát
na bázi oxohydroxidů železa, používaný převážně na odstranění
těžkých kovů, ale i jiných kontaminantů včetně fosforu. Sorbent 2 je
polyesterový gel v hydroxidové formě o velikosti částic 300–1200 µm.
Jelikož se nejedná o selektivní sorbent, je zde velká pravděpodobnost
kompetice s jinými ionty, tedy na reálných vodách dochází ke snížení
sorpční kapacity vůči fosforu. Regenerace tohoto sorbentu je možná
4–6% roztokem NaOH. Sorbent 3 je průmyslově vyráběným sorbentem na přírodní bázi. Jedná se o křemičitan vápenatý, vyznačuje se
velkým specifickým povrchem a silnou schopností redukovat bakterie.
Velikost částic se pohybuje mezi 2–6 mm. Maximální sorpční kapacita je udávána 12 mg P/g. Podle prodejce může být tento materiál po
nasycení použit okamžitě v zemědělství jako účinné hnojivo, a to jak
díky vysokému obsahu fosforu, tak i vápníku a křemíku. Sorbent 4 je
granulovaný materiál složený z více než 90 % přírodního apatitu určený k sorpci fosforu. Výrobce uvádí sorpční kapacitu kolem 6 mg P/g
při dodržení doby kontaktu materiálu s testovanou kapalinou alespoň
6 hodin. Sorbenty 5 a 6 jsou materiály na bázi křemičitanu vápenatého
vyvinuté v rámci projektu. Sorbent 6 vznikl modifikací křemičitanu
vápenatého přírodním FeO(OH).
Vzorkování probíhalo stabilně 2–3x týdně v závislosti na průběhu
sorpce. Stabilně bylo ve vzorcích sledováno kromě parametru Pcelk
a rozpuštěného fosforečnanového fosforu (P-PO4) také CHSKCr, NL
a N-NH4 – kvůli posouzení funkčnosti sledovaných čistíren a kvality odpadní vody a pravidelnému monitoringu. Sorpční kapacity
byly vyhodnoceny na základě reálných měřených průtoků, rozdílů
koncentrací celkového fosforu na nátoku a odtoku odpadní vody ze
sorpčních kolon.

Poloprovoz koagulace + separace kalu
Vedle sorpce jako alternativní technologie pro terciární odstranění
fosforu byla testována i skupina klasických technologií, a tedy koagulace následovaná flokulací a sedimentací, koagulace s pískovou filtrací
a koagulace s následnou membránovou separací. Schéma uspořádání
jednotlivých technologií je zobrazeno na obr. 3. Pro poloprovozní testování byla část vyčištěné vody z čistírny odpadních vod přečerpávána
do homogenizační nádrže, která sloužila jako zdroj odpadní vody pro
následující technologie.
Koagulace – Při chemickém srážení fosforu bylo využíváno síranu
železitého dávkovaného proporcionálně vůči průtoku odpadní vody
během rychlého míchání v koagulačním reaktoru (250 rpm, doba zdržení 2–4 min). Při koagulaci bylo měřeno, zaznamenáváno a případně
upravováno pH. Pro tuto aplikaci bylo pH udržováno na hodnotách
pH = 6–7. Zkoagulovaná odpadní voda byla následně odebírána
z koagulačního reaktoru podávacími čerpadly ostatních technologií
– písková filtrace, flokulace s následnou sedimentací a membránová
separace. Dávka koagulačního i flokulačního činidla byla odvozena
na základě laboratorních koagulačních a flokulačních testů.
Flokulace s následnou sedimentací – Dávkováním vhodného anionického flokulantu při pomalém míchání (50 rpm) ve flokulačním
reaktoru bylo dosaženo vzniku větších agregátů, které byly následně
gravitačně odstraněny v sedimentačním stupni při době zdržení
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Obr. 2. Poloprovoz sorpce

Obr. 3. Schéma uspořádání poloprovozů technologie pro terciární
odstranění fosforu
1,5 hodiny a konstantním průtoku 1 m3/hod.
Písková filtrace – Pískový filtr je tvořený tlakovou nádobou naplněnou pískovým ložem o třech různých zrnitostech písku (0,2–0,4 mm,
0,4–1,6 mm a 1,6–4 mm) a automatickou řídící jednotkou, která řídí
praní pískového filtru. Filtrační fáze probíhala při průtoku 1 m3/hod,
fáze praní 20 minut denně při průtoku 3–4 m3/hod.
Membránová separace – Pro vzájemné porovnání vhodnosti aplikace byly testovány celkem tři typy membrán (komerční deskové,
komerční keramické a nanovlákenné membrány). Jednotlivé typy
membrán byly testovány při konstantním průtoku 0,15–0,2 m3/hod,
včetně čištění zpětným proplachem. Membránový reaktor disponoval
také kónickou částí pro odtah kalu po jeho sedimentaci. Velikost pórů
jednotlivých membrán je následující: komerční desková membrána
– 40 nm, komerční keramická – 100 nm, ASIO TECH nanovlákenná
– 400 nm. Na obrázku 4 je zobrazeno umístění poloprovozů při testování na reálné lokalitě.
Koncentrace fosforu včetně jednotlivých frakcí byla stanovena
u všech experimentů spektrofotometrickou metodou s molybdenanem
amonným podle ČSN EN ISO 6878 (2005). Dále byly ve vzorcích
sledovány parametry odpadních vod, jako jsou CHSKCr, NL, N-NH4,
a to dle aktuálně platných norem pro jejich stanovení. Vyhodnocení
výsledků je zaměřeno především na odstranění celkového fosforu
(Pcelk) a rozpuštěného fosforečnanového fosforu (P-PO4), který je zodpovědný za růst sinic a vodního květu v recipientech.
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Poloprovozní testování probíhalo na dvou komunálních čistírnách
odpadních vod označených jako ČOV I. (1100 EO, Qd = 165 m3/d)
a ČOV II. (3350 EO, Qd = 578,4 m3/d). Rozdíl mezi nimi je kromě
velikosti ten, že na ČOV I. nedochází k odstranění fosforu vyjma jeho
inkorporace do biomasy, která je odstraňována ve formě přebytečného
kalu, naopak na ČOV II. je fosfor srážen koagulantem síranem železitým pro dosažení odtokového limitu 3 mg/l. Průměrné koncentrace
vybraných parametrů dosahované na obou čistírnách v období poloprovozního testování jsou shrnuty v tab. 2.

Výsledky a diskuse
Laboratorní testování vybraných sorbentů by mělo predikovat jejich
chování za optimálních podmínek, avšak je jasné, že s reálnými
odpadními vodami se výsledky budou do jisté míry lišit, a to v závislosti na charakteru sorbentu. Tab. 3 shrnuje výsledky laboratorního
testování vybraných sorbentů s modelovou vodou – tyto sorbenty byly
následně testovány i v poloprovozním měřítku.
Srovnáním sorpčních kapacit získaných z proměření adsorpční
izotermy s kapacitami získanými v kolonovém testu na reálné odpadní
vodě je patrné, do jaké míry se hodnoty liší. Porovnání průběhu někteObr. 4. Poloprovozní testování na reálné lokalitě ČOV II
rých adsorpčních izoterem za ideálních podmínek zobrazuje obr. 5. Například Sorbent 2
v reálných podmínkách přišel až o 77 % své
teoretické kapacity vůči fosforu pravděpodobně z důvodu kompetice. U sorbentů 3–6
je toto srovnání mírně zavádějící. Důvodem,
proč nebylo dosaženo teoretické maximální
sorpční kapacity, by mohla být nedostatečná
doba kontaktu odpadní vody se sorbentem.
Původní hypotéza byla otestovat průmyslové sorbenty při kolonovém zatížení 10 BVh
a přírodní při zatížení 3 BVh, ovšem díky
výsledkům testů kinetiky sorpce se původní
hypotéza změnila a u průmyslových sorbentů
bylo aplikováno zatížení 2–3 BVh a u přírodních a námi vyrobených kolem 1 BVh. Právě Obr. 5. Porovnání sorpčních izoterem Sorbentů 1, 3, 5 a 6
prostřednictvím laboratorního kinetického
testu jsme získali hodnoty t1/2, které udávají potřebnou dobu kontaktu,
104. Tento rozdíl bude pravděpodobně souviset se zvolenou velikostí
během které se hodnota Pcelk sníží na polovinu původní. Tyto hodnoty
částic sorbentu, která byla u našeho Sorbent 1 dvojnásobná (0,5–2
se u Sorbentů 3–6 pohybují v řádu několika hodin, což je nepřímo
mm). Vliv sorpční kapacity na velikosti částic byl pozorován také
předurčuje pro využití do zařízení s velmi nízkými průtoky. Ukázka
u materiálu na bázi křemíku a vápníku, jako je přírodní opuka, FiltraP
výsledku testu kinetiky sorpce viz obr. 6 vpravo. Právě proto byly
nebo v rámci naší studie Sorbent 3 a Sorbent 5. S rostoucí velikostí
aplikovány jak na laboratorní, tak na poloprovozní koloně velmi nízké
frakce testovaného materiálu se snižuje sorpční kapacita.
hodnoty BVh, což mělo zajistit delší doby kontaktu. Pro sorbent 3 a 4
Výsledky sorpčních kapacit získaných z kolonových testů, a to ať
udává výrobce hodnotu maximální sorpční kapacity 12 a 6 mg P/g.
už laboratorních nebo poloprovozních, se od sebe navzájem lišily
Obě hodnoty byly dosaženy pouze v ideálních podmínkách. Výsledky
pouze minimálně, a to proto, že testy probíhaly ve většině případů
vybraných sorbentů byly také porovnány se sorpčními kapacitami
paralelně a zdrojová reálná odpadní voda byla pro oba testy shodná.
podobných materiálů získaných v rámci jiných výzkumů (tab. 1). Při
Odpadní voda, která byla pro kolonové testy použita, je voda pouze
porovnání Sorbentu 1 s materiálem na obdobné bázi jako je GEH 104
z komunální ČOV I. – odtokové koncentrace Pcelk v průměru 6,5 mg/l
vidíme rozdíl více než dvojnásobné sorpční kapacity sorbentu GEH
(min. 4 mg/l a max. 10,5 mg/l). Ukázka průnikové křivky pro Sorbent
2 je na obr. 6. Stěžejní jsou výsledky poloproTab. 2. Průměrné odtokové parametry čistíren dosahované během testování, tj. nátok na vozní, které jsou shrnuty v tab. 4.
naše poloprovozy
V kontextu dosahovaných odtokových
koncentrací po sorpci se dají označit za nejCHSKCr
N-NH4
NL
Pcelk
Pcelk filtr
P-PO4
P-PO4 filtr
efektivnější sorbenty právě ty průmyslové
– Sorbent 1 a Sorbent 2, pomocí kterých jsme
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
byli schopni dosahovat koncentrací Pcelk nižší
ČOV I.
46,6
1,2
20,1
6,5
6,2
6,0
5,8
než 0,2, resp. 0,3 mg/l. Sorpční kapacita SorČOV II.
23,0
1,6
15,2
1,9
1,4
1,2
1,1
bentu 1 byla také mezi testovanými nevyšší,
Tab. 3. Výsledky laboratorního testování sorbentů

Sorbent

t1/2
(min)
*

pH

Navážka (g)

Max. sorpční
kapacita (mgP/g) –
adsorpční izoterma

Sorbent 1
Sorbent 2
Sorbent 3
Sorbent 4
Sorbent 5
Sorbent 6

61,3
3,6
360,4
215,4
250

7
7,5
7,5
7
7
7

1
0,5
2
5
2
2

40,5
40,6
13,8
5,8
19,3
38,3

Sorpční kapacita
(mgP/g) – laboratorní kolonový test
(reálná voda)
26,1
5,26
0,85
2,6
10,2
11,2**

Kolonový test
v laboratoři –
zatížení
(BVh)
2,4
3
0,6
0,6
1,2
1,2

Sorpční kapacita
uváděna výrobcem

Velikost částic
(mm)

2–12
6

0,5–2
0,3–1,2
2–5
2,5–8
6
4

*     t1/2 – doba poklesu koncentrace fosforu na polovinu při optimálním pH
**   Není možné jednoznačně stanovit, test nebyl v době psaní článku ještě dokončen
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Obr. 6. Průniková křivka pro Sorbent 2 (vlevo), kinetika sorpce pro Sorbent 6 (vpravo)
a to 23,4 mg P/g. Naopak výsledné sorpční Tab. 4. Výsledky poloprovozního srovnání vybraných sorbentů
kapacity Sorbentů 3 a 4 jsou velmi nízké, naSorpční kapacita
Poloprovoz –
Dosahované odsycení proběhlo během několika dnů/týdnů.
Velikost částic
Sorbent
(mgP/g) – poloprozatížení
tokové koncentrace
(mm)
Sorpční kapacita Sorbentu 4 je 3x nižší než za
voz
(BVh)
Pcelk (mg/l)
optimálních podmínek, u Sorbentu 3 je ztráta
Sorbent 1
23,4
2
0,5–2
<0,2
dokonce více než osminásobná. Důvodem by
Sorbent 2
7,9
2,5
0,3–1,2
<0,3
mohla být doba kontaktu sorbentu a testované
Sorbent
3
1,6
1,1
2–5
<2
odpadní vody, jak již bylo diskutováno výše.
Sorbent
4
1,9
1,1
2,5–8
<2
Navíc během laboratorních testů na třepačce
Sorbent 5
9,7
1
6
<3
dochází k oděru sorbentu, což může uměle
Sorbent 6
9,2*
0,8
4
<2
zvyšovat jeho sorpční kapacitu.
Co se týče sorbentů vyrobených v rámci
výzkumu (Sorbent 5 a Sorbent 6), ve zvo- *Není možné jednoznačně stanovit, test nebyl v době psaní článku ještě dokončen
leném uspořádání vykazují velmi stabilní
výsledky. Přestože jsme byli schopni dosahovat odtokové koncentrace Pcelk v tomto Tab. 5. Přehled výsledků ostatních poloprovozů pro ČOV I.
uspořádání pouze <3 a <2 mg/l, na základě
Koagulace + flokulace + sedimentace
Koagulace + MBR (nanovlákenná mem.)
dodatečných laboratorních testů Sorbentu 6
Účinnost odstranění Účinnost odstranění Účinnost odstranění Účinnost odstranění
víme, že pokud bychom snížili zatížení kolorozp. P-PO4
Pcelk
rozp. P-PO4
Pcelk
ny a doba kontaktu by se prodloužila z cca 1
(%)
(%)
(%)
(%)
hodiny na 6 hodin, mohli bychom dosahovat
stabilně odtokové koncentrace pod 1 mg/l. Je
průměr 89,7
96,7
95,5
99,4
zřejmé, že modifikace křemičitanu vápenatého
min.
79,6
78,9
94,8
99,3
přírodním FeO(OH) (Sorbent 6) je účinnější
max.
95,4
99,7
97,0
99,6
než základní matrice (Sorbent 5), a to jak
P-PO4 rozp. (mg/l)
Pcelk (mg/l)
P-PO4 rozp. (mg/l)
Pcelk (mg/l)
z hlediska kapacity sorbentu, tak i dosažených
průměr
0,84
0,2
0,23
0,09
odtokových koncentrací Pcelk. Odhad ceny sormin.
0,21
0,02
0,15
0,02
bentu na vyčištění 1 m3 odpadní vody navíc
dokazuje jejich ekonomický potenciál.
max.
2,11
0,8
0,49
0,32
Ostatní poloprovozy ČOV I. – Poloprovozní
testování probíhalo celkem čtyři měsíce. Odtokové koncentrace z ČOV, tedy nátokové koncentrace na poloprovozy
centrace Pcelk pod 0,2 mg/l srovnatelné právě s kombinací koagulace
byly naměřeny pro Pcelk v průměru 6,5 mg/l (min. 4 mg/l a max. 9,4
a membránové separace. Toto porovnání je ilustrační a byly do něj
mg/l), z toho cca 87 % tvoří rozpuštěný P-PO4 (průměrně 5,7 mg/l,
zahrnuty pouze tři sorbenty. Naměřené hodnoty pro oba parametry
Pcelk i rozpuštěný P-PO4 zobrazují grafy na obr. 7 a 8.
min. 3,68 mg/l, max. 7,76 mg/l). Samostatnou koagulací jsme dosáhli
Ostatní poloprovozy ČOV II. – Odpadní voda na odtoku z ČOV II.
průměrné účinnosti odstranění rozpuštěného P-PO4 97,2 %, což
se liší především koncentrací fosforu a jednotlivých frakcí. Průměrná
znamená, že jsme touto metodou schopni odstranit téměř veškerý
koncentrace Pcelk na odtoku z dosazovací nádrže je 1,88 mg/l (min.
rozpuštěný fosfor z odpadní vody. Rozpuštěný P-PO4 přechází do
partikulované fáze chemického kalu a je separován v následujícím
0,76 mg/l, max. 3,20 mg/l v době testování). Množství rozpuštěného
stupni. Parametr Pcelk dokáže vyjádřit míru účinnosti technologií
P-PO4 činí v průměru 59 % z hodnoty Pcelk. Samostatnou koagulací
separace kalu. Průměrná účinnost odstranění Pcelk u technologie kojsme dosáhli průměrné účinnosti odstranění rozpuštěného P-PO4
96,2 %, což opět potvrzuje, že jsme schopni odstranit téměř veškerý
agulace s následnou flokulací a sedimentací činila 87,7 %, účinnost
rozpuštěný fosforečnanový fosfor z odpadní vody. Průměrná účinodstranění P-PO4 s pohybovala stabilně nad 95 %. Průměrně bylo
nost odstranění Pcelk u technologie koagulace s následnou flokulací
dosahováno odtokových koncentrací celkového fosforu 0,8 mg/l.
a sedimentací činila 62,2 % a průměrně bylo dosahováno odtokoPísková filtrace nebyla na ČOV I. testována. Membránová separace
vých koncentrací celkového fosforu 0,7 mg/l. Účinnost odstranění
vykazovala nejlepší výsledky – Pcelk i P-PO4 se podařilo odstraňovat
Pcelk pískovou filtrací byla v průměru 64,9 % a odtokové koncentrace
s účinností v průměru 95,8 % a 98,5 %, bez rozdílu mezi jednotlivýdosahovaly v průměru 0,6 mg/l. Pro pískovou filtraci je velmi důmi membránami, a to ani v závislosti na velikosti pórů (40–400 nm).
ležitým faktorem výška filtračního lože, jeho uspořádání – zvolená
V tabulce 5 jsou vedle výsledků po sedimentaci uvedeny výsledky
zrnitost písku a stěžejní je účinné praní pískového filtru. Membránová
pro nanovlákennou membránu.
separace vykazovala opět nejlepší výsledky – Pcelk i P-PO4 se podařilo
V kontextu přehledu jednotlivých dosahovaných odtokových konodstraňovat s účinností v průměru 70,8 % a 95 %, pro nanovlákenou
centrací Pcelk i rozp. P-PO4 v rámci testování na ČOV I. bylo dosahováno nejlepších výsledků prokazatelně pomocí technologie koagulace
membránu. V tabulce 6 jsou uvedeny veškeré výsledky pro lokalitu
v kombinaci s membránami (nezávisle na typu membrán) a sorpce
ČOV II. Stabilitu naměřených výsledků s minimálními odchylkami
s použitím Sorbentu 1, který jako jediný dosahoval dlouhodobě velmi
v průběhu času (cca tři měsíce) pro oba parametry Pcelk i rozpuštěný
stabilních výsledků, navíc dokázal zajistit velmi nízké odtokové konP-PO4 dokazují grafy zobrazené na obr. 9 a 10.
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Koncentrace Pcelk na ČOV II. je souhrn nejrůznější sloučenin fosforu obsažených v odpadní vodě. Koagulací a následnou separací
jsme schopni odstranit rozpuštěný P-PO4 téměř dokonale, ovšem tato frakce fosforu není
jediná. Složitější rozpuštěné polyfosforečnany
a organický fosfor analýza rozpuštěného P-PO4
neprokáže. Na základě analýzy rozpuštěného
Pcelk (filtrovaný vzorek) můžeme konstatovat,
že frakce složitějších řetězců rozpuštěného
polyfosforečnanu a organického fosforu tvoří
50–60 % z hodnoty koncentrace Pcelk na odtoku z jednotlivých technologií, což je důvodem
toho, že jsme nebyli schopni dosáhnout velmi
nízkých odtokových koncentrací.

Závěr
Cílem tohoto článku bylo shrnout možnosti
odstranění fosforu v rámci terciárního stupně Obr. 7. Přehled koncentrací Pcelk. pro všechny testované technologie v rámci ČOV I.
čistírny odpadních vod. Z testovaných sorbentů na lokalitě ČOV I. nejlepších výsledků
dosáhl Sorbent 1, a to jak sorpční kapacitou
(23,4 mg/g), tak i dosaženými odtokovými koncentracemi celkového
fosforu <0,2 mg/l, která je konkurenční i koagulaci se separací kalu
nanovlákennou membránou.
Potenciál vyvinutých sorbentů pro jejich reálné použití na ČOV
je velmi složité vyhodnotit. Sorbent 6 dosáhl prokazatelně lepších
výsledků (odtokové koncentrace, kapacita) než jeho nemodifikovaná
verze (Sorbent 5) i přesto, že testy nejsou ještě v současné době ukončeny. Výsledky pro aplikaci v praxi jsou více než slibné, nicméně bude
nutná delší doba kontaktu než u komerčních sorbentů.
Porovnáním terciárních technologií na odstranění fosforu s předřazenou koagulací se na základě výsledků z lokality ČOV I. jeví
jako nejúčinnější membránová technologie, která se jeví investičně
Obr. 8. Přehled koncentrací rozpuštěného P-PO4 pro všechny testonejnáročnější. Výsledky lokality ČOV II. jsou zajímavé svou stabilivané technologie v rámci ČOV I.
tou. Všechny tři technologie (koagulace + flokulace + sedimentace,
koagulace + písková filtrace a koagulace + membránová separace)
dokázaly zajistit odtokové koncentrace Pcelk
pod 0,7 mg/l. Důvodem, proč nebylo dosa- Tab. 6. Výsledky ostatních poloprovozů pro ČOV II.
ženo ještě nižších koncentrací, byl charakter
Koagulace + flokulace +
Koagulace + písková
Koagulace + MBR (ASIO
odpadní vody a vysoký podíl rozpuštěných
sedimentace
filtrace
nanovlákenná mem.)
polyfosforečnanů a organického fosforu.
Poděkování: Projekt FV30034 – Dosažení
nízkých odtokových koncentrací fosforu na
čistírnách odpadních vod za použití nanočástic modifikovaných materiálů je řešen
s finanční podporou Ministerstva průmyslu
a obchodu. Na projektu řešeném v letech
2018–2021 se vedle společnosti ASIO TECH,
spol. s r.o., podílí také Univerzita Palackého
v Olomouci.

Literatura/References
[1]

Dodds, W. K.; Smith, V.H. (2016): Nitrogen, phos-

Účinnost
odstranění
Pcelk
(%)
průměr
min.
max.

(%)
62,2
49,1
77,7

Pcelk (mg/l)
průměr
min.
max.

0,70
0,39
1,63

Obr. 9. Přehled koncentrací Pcelk. pro všechny testované technologie
v rámci ČOV II.

6

Účinnost
odstranění
rozpuštěného
P-PO4
96,4
91,7
98,6
P-PO4 rozp.
(mg/l)
0,04
0,02
0,12

Účinnost
odstranění
Pcelk
(%)

Účinnost
odstranění
rozpuštěného
P-PO4
(%)

64,9
53,1
80,6
Pcelk (mg/l)
0,60
0,24
0,90

95,6
88,5
98,6
P-PO4 rozp.
(mg/l)
0,04
0,02
0,12

Účinnost
odstranění
Pcelk
(%)

Účinnost
odstranění
rozpuštěného
P-PO4
(%)

70,8
56,9
89,6
Pcelk (mg/l)
0,63
0,15
0,91

95,0
92,6
98,3
P-PO4 rozp.
(mg/l)
0,06
0,02
0,13

Obr. 10. Přehled koncentrací rozpuštěného P-PO4 pro všechny testované technologie v rámci ČOV II.

vh 10/2021

phorus, and eutrophication in streams. Inland Waters, 6, p. 155–164.
Carlson, R. E.; Simpson, J. (1996): A Coordinator’s Guide to Volunteer Lake Monitoring Methods. North American Lake Management Society., p. 96.
[3] Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech, 2015.
[4] Morse, G. K.; Brett, S. W.; Guy, J. A.; Lester, J. N. (1998): Review: Phosphorus
removal and recovery technologies, Sci. of Tot. Env., 212, p. 69–81.
[5] De Bashan, L. E.; de Bashan, Y. (2004): Recent advances in removing phosphorus
from wastewater and its future use as fertilizer (1997–2003), Wat. Res., 38, p.
4222–4246.
[6] Report on critical raw materials for the EU, Report of the Ad hoc Working Group
on defining critical raw materials, 2014.
[7] Schröder, J. J.; Cordell, D.; Smit, A. L.; Rosemarin, A.: Sustainable use of phosphorus, EU Tender ENV.B.1/ETU/2009/0025
[8] Kabbe, C.: German sludge P-recycling ordinance notified to Europe, https://phosphorusplatform.eu/scope-in-print/news/1328-news-german-sludge-p-recycling-ordinance-notified-to-europe , navštíveno 25. 8. 2021.
[9] Schenk K.: Revidierte Technische Verordnung über Abfälle: Schritt zur Ressourcenschonung, https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-59785.html ,navštíveno 25. 8. 2021
[10] Thornton, C.: Austria opts for manadatory phosphorus recovery from sewage
sludge, https://phosphorusplatform.eu/scope-in-print/news/1396-austria-manadatory-p-recovery , navštíveno 25. 8. 2021
[11] 	 EPA (2007), Advanced Wastewater Treatment to Achieve Low Concentration of
Phosphorus, Office of Water and Watersheds.
[12] Gubernat, S.; Masłoń, A.; Czarnota, J.; Koszelnik, P. (2020): Reactive Materials in
the Removal of Phosphorus Compounds from Wastewater—A Review, Materials
(Basel), 13(15), p. 3377.
[13] Dabrowski A. (2001): Adsorption: from theory to practice, Adv Colloid Interface
Sci, 93(1–3), p.135–224.
[14] Kunaschk, M.; Schmalz, V.; Dietrich, N.; Dittmar, T.; Worch, E. (2015): Novel regeneration method for phosphate loaded granular ferric (hydr)oxide--a contribution
to phosphorus recycling, Wat. Res., 71, p. 219–226.
[15] Zhao, B.; Zhang, Y.; Dou, X.; Yuan, H.; Yang, M. (2015): Granular ferric hydroxide
adsorbent for phosphate removal: demonstration preparation and field study. Wat.
Sci. Tech., 72(12), p. 2179–2186.
[16] Brogowski, Z.; Renman, G. (2004): Characterization of opoka as a basis for its use
in wastewater treatment, Pol. J. Environ. Stud., 13, p. 15–20.
[17] Kasprzyk, M.; Gajewska, M. (2019): Phosphorus removal by application of
natural and semi-natural materials for possible recovery according to assumptions of circular economy and closed circuit of P., Sci. Total Environ.,
650, p. 249–256.
[18] Adam, K.; Krogstad, T.; Vrale, L.; Sovik, A. K. Jenssen, P. D. (2007): Phosphorus
retention in the filter materials shellsand and Filtralite P (R)—Batch and column
experiment with synthetic P solution and secondary wastewater, Ecol. Eng., 29,
p. 200–208.
[2]

Biologická dostupnost
fosforu z upraveného
čistírenského kalu
a gastro odpadu
Tomáš Chorazy, Jakub Raček, Adéla Žižlavská, Petr Hlavínek,
Ludmila Mravcová, Jiří Kučerík, Martina Vršanská,
Kamila Lónová, Martin Brtnický

Abstrakt

V relativně blízké budoucnosti se předpokládá vyčerpání zásob přírodních fosfátů a jejich obtížnější dostupnost. Zároveň klesá kvalita
dostupných ložisek, u většiny lze v současnosti zaznamenat zvýšené
množství doprovodných těžkých kovů, zejména kadmia a radioaktivních prvků, jako je například uran nebo radon. Z tohoto důvodu není
většina takto získaného fosforu použitelná v zemědělství bez dalších
technologicky náročných úprav. Proto existuje značný společenský
tlak daný celou řadou evropských i světových iniciativ získávat
fosfor ze sekundárních zdrojů. Jedním z potenciálních zdrojů fosforu
je v zemích s vysoce rozvinutým systémem čistění odpadních vod
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Abstract

As part of a research project, a selective sorbent for the phosphorus
removal from municipal wastewater has been developed. This calcium silicate-based sorbent was compared in the laboratory and in a
pilot study with other sorbents available for phosphorus sorption from
wastewater. The sorption technology was then critically compared
in the pilot with other phosphorus removal technologies applicable
to smaller sources of pollution (wastewater treatment plants smaller
than 10–15 000 PE), namely coagulation, coagulation followed by sand
filtration, coagulation followed by flocculation and sedimentation, and
coagulation followed by membrane filtration, respectively. Verification was carried out at two municipal wastewater treatment plants
(one with chemical phosphorus removal, the other with phosphorus
removal only by incorporation into excessive sludge biomass).
Key words
phosphorus removal – technology – municipal wastewater – sorption
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince
2021. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

čistírenský kal. Tento článek se kromě čistírenského kalu zaměřuje
na další významný sekundární zdroj fosforu, kterým je upravený tzv.
gastro odpad, známý pod anglickým označením food waste.
Cílem článku je sumarizovat informace o možnostech recyklace
a zpětného využití fosforu z čistírenského kalu a z gastro odpadu,
a to nejen z pohledu celkového obsahu, použité termické technologie,
ale i zhodnocení jeho vhodných forem z pohledu biologické dostupnosti pro rostliny. Článek dále uvádí zjištěná stanovení fosforu v čistírenském kalu a gastro odpadu v jejich různě upravených formách,
zejména v sušené a pyrolyzované formě. Je zřejmé, že využití takto
upravených odpadů s obsahem fosforu v zemědělství, ale např. také
v zelené infrastruktuře měst a obcí (zelené střechy, zelené stěny,
apod.), může pomoci výrazně snížit množství běžně používaných
minerálních hnojiv a zajistit tak nově, resp. efektivněji recyklaci
biogenních látek z odpadních zdrojů. Tyto skutečnosti pomohou
naplnit dikce a celková očekávání nového zákona o odpadech a plně
odpovídají principům cirkulární ekonomiky.
Klíčová slova
čistírenský kal – gastro odpad – pyrolýza – biouhel – fosfor

1. Úvod
Fosfor (P) je prvek, který se nachází v přírodě pouze ve vázané formě,
obvykle ve formě soli kyseliny fosforečné – fosforečnanů, neboli fosfá-
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tů (PO4-3) v zemské kůře. Fosfát je bohužel neobnovitelná surovina, těžená z velké části jako fosfátová hornina (apatit) získaná z dostupných
rud. Zásoby fosfátových hornin představují mořské sedimenty, ložiska
magmatická nebo formovaná jako „guánová“ ložiska, přičemž převažují sedimentární ložiska. Dlouhodobé dodávky fosfátové horniny
závisí na dostupnosti ložisek a na tom, zda je lze použít ekonomicky
a technicky. S roční těžbou 58 milionů tun P vyjadřovaného obvykle
jako P2O5 (celosvětově těžené množství v roce 2017) mohou současná
ekonomicky těžitelná ložiska fosfátů pokrýt celosvětovou poptávku
v zemědělství ve výši více než 40 milionů tun po více než 320 let
[1]. V zemědělství je využito asi 95 % celosvětové produkce fosforu,
z toho cca 12 % jako krmivo pro dobytek. Zbylých 5 % připadá na
nezemědělské aplikace (výroba detergentů, výroba potravin, výrobky
pro domácnost, povrchová úprava kovů atd.). [9, 18]
Informace o statické dostupnosti fosforu (dostupnost, resp. zásoby
fosforu při stálé spotřebě) se velmi liší. Na jedné straně se globální
poptávka po fosfátu neustále zvyšuje, na straně druhé se otevírají
nová ložiska se zásobami fosfátů, jejichž těžba následně tuto rostoucí
poptávku uspokojuje [1]. Americká geologická služba (U.S. Geological
Survey) [2] předpokládá roční nárůst v celosvětové poptávce po fosfátových hnojivech vyšší než 2 % (což odpovídá více než 5 milionům
t·rok-1), přičemž přibližně 90 % této další poptávky způsobuje spotřeba
Asie a Ameriky [1, 2]. Nejvyšší podíl na spotřebě však vychází z úsilí
lidí o dosažení vyšší životní úrovně v rozvojových zemích. Konkrétně
související nárůst spotřeby masa celosvětově zvýší spotřebu fosfátů,
protože hospodářská zvířata konzumují výrazně více fosforu ve formě
krmiva během chovu, než ho následně poskytují při porážce.
Dále je třeba zmínit, že se využívá pouze část tohoto fosforu, zbytek
je ztracen tepelným zpracováním vedlejších produktů živočišného
původu (zbytky, které nejsou vhodné nebo určené k lidské spotřebě)
a zneškodněním výsledného popela po spálení zbytků zvířat. Nejvyšší
nárůst poptávky po fosfátových hnojivech se předpokládá s růstem
až 6,3 % v Asii, naopak nejnižší cca 0,1 % pro západní Evropu [1, 3].
Snižující se kvalita těžených surových fosfátů, které pocházejí
hlavně ze sedimentárních ložisek, je komplikovaná také kvůli rostoucí
kontaminaci toxickými těžkými kovy (zejména kadmiem až do výše
147 mg·kg-1 fosforu) [1, 4] a radionuklidy (zejména uranem až do
výše 687 mg·kg-1 fosforu [19]), a tedy souvisejícími riziky pro člověka
a životní prostředí.
Podle studie „Peak phosphorus: the crunch time for humanity“ [5]
se očekává, že mezi lety 2051 a 2092 dojde k takzvanému „vrcholu
fosforu“, což představuje dobu, kdy dodávky fosforu již nemohou
uspokojit zvyšující se poptávku [1, 5].
Rostoucí spotřeba fosforečných hnojiv způsobila v nedávné době
výrazný nárůst ceny apatitu, a to z cca 50 USD·t-1 v roce 2007 na cca
150–200 USD·t-1 (v roce 2012) [9, 20]. Výsledkem tohoto nárůstu je
mimo jiné snaha hledat sekundární zdroje fosforu, zejména s ohledem
na jeho recyklaci či zpětné využití [9].
Jedním z nejvýznamnějších sekundárních zdrojů fosforu jsou čistírny odpadních vod (ČOV), respektive čistírenské kaly, neboť v ČOV
dochází k precipitaci fosforečnanů z odpadních vod nejčastěji pomocí
chemického srážení fosforu prostřednictvím Fe, případně dražších
Al činidel. Dle odborné literatury mohou čistírenské kaly teoreticky
pokrýt až čtvrtinu roční spotřeby fosforu pro zemědělství [14]. Další
významné sekundární zdroje fosforu je možné spatřovat v masokostní moučce, v různých zbytcích ze zemědělské produkce nebo v již
zmíněném gastro odpadu.

1.1 Uvažované možnosti recyklace a regenerace fosforu na
příkladu z Německa
S ohledem na výše popsanou situaci, zejména s ohledem na rostoucí populaci Země
a následnou poptávku po fosforu, je řešena
celá řada vědeckých a praktických projektů,
vládních úkolů apod. s cílem vývoje vhodných technologií recyklace a zpětného využití
fosforu z alternativních zdrojů. Např. v letech
2004–2011 byl v rámci iniciativy německé
spolkové vlády pro ochranu zdrojů podporován na tehdejším Federálním ministerstvu
životního prostředí, ochrany přírody a jaderné
bezpečnosti (BMU) vývoj procesů a rozsáhlé
ověřování technologií pro recyklaci fosforu.
Mezi zásadními uvažovanými toky materiálů
byly komunální čistírenské kaly (ČK), komu-
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nální odpadní vody, přebytečný živočišný hnůj, masokostní moučka
a další organické materiály obsahující fosfor. Tabulka 1 ukazuje recyklační potenciál některých materiálových toků fosforu v Německu [1].
Jako výsledek uvedených iniciativ lze potom označit Rozhodnutí
německé spolkové vlády [1, 6] zastavit používání ČK v zemědělství
pro účely přípravy hnojiv a místo toho právě recyklovat fosfor a jiné
živiny. Tímto rozhodnutím byl zdůrazněn celkový nový pohled na
materiálové toky fosforu související s technickým vývojem v oblasti
odpadních vod a ČK, stejně tak pohledu na popel vzniklý spalováním
čistírenského kalu [1].

1.2 Potenciální přínosy související s prevencí a opětovným
využitím potravinových odpadů (gastro odpadů) na úrovni EU
Ze sdělení Komise Evropskému parlamentu Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ve formě dokumentu
„Konzultativní sdělení o udržitelném využívání fosforu“ [17] vyplývá,
že každé snížení plýtvání potravinami ve fázích výroby a spotřeby by
omezilo potřebu zavádět do systému nový fosfor minerálního původu.
Každá osoba v EU vyhodí v průměru 180 kg potravin ročně, což má
významný dopad na udržitelné využívání fosforu a nabízí se velký
potenciál ke zlepšení této fosforové situace.
V současnosti je velké množství potravinového odpadu i biologicky
rozložitelného odpadu obecně spalováno a fosfor obsažený v popelu
často není opětovně využíván. Významné množství fosforu končí také
na skládkách, kde se např. v České republice nedaří dosáhnout požadovaného snížení skládkování biologicky rozložitelného komunálního
odpadu na 35 % celkového množství tohoto odpadu produkovaného
v roce 1995. Sdělení dále uvádí, že aplikace Směrnice o skládkování
vedla k velmi výraznému nárůstu recyklace bioodpadu na výrobu
bioplynu a živin pro obohacování půd a zemědělství, nevede však
nutně k využití zdroje způsobem, který jej nejlépe zhodnocuje.
Použití biologicky rozložitelného odpadu v podobě kompostu, digestátu nebo popela ze zeleného či kuchyňského odpadu by dokázalo
recyklovat významné množství fosforu společně s dalšími živinami.
Zavedení tohoto odpadního toku již definuje na legislativní úrovni
České republiky nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Aktuálně
však není přijata většina prováděcích vyhlášek, kdy dojde k vymezení kritéria toho, kdy odpad přestává být odpadem. Tato kritéria
vymezí okamžik, kdy biologicky rozložitelný odpad přestává spadat
do definice odpadu a lze jej v souladu s legislativou materiálově (recyklovat) či jinak využít. Na úrovni EU rovněž dochází k harmonizaci
přístupu na trh EU u biologicky rozložitelných odpadů, které splňují
kritéria stavu, kdy odpad přestává být odpadem, neboť budou moci
být následně použity jako vstupní materiál pro výrobu organických
hnojiv a půdních přídavků, které budou navrženy k rozšíření seznamu
produktů v budoucím nařízení o hnojivech.
Tak jak naznačila i výše uvedená německá studie, existuje řada dalších odpadových toků ze zemědělství a vedlejších produktů z výroby
potravin, z nichž by při vhodném hospodaření bylo možné recyklovat významné množství fosforu. U některých z těchto zdrojů došlo
k tomu, že se efektivita tohoto procesu v posledních letech zhoršila.
Důvodem zhoršení efektivity byly otázky související s veřejným zdravím a opatřením potřebným k jejich řešení. Význačným příkladem je
masokostní moučka a zpracované živočišné bílkoviny, neboť fosfor se
koncentruje zejména v kostech. Přestože je část masokostní moučky
spalována a vzniklý popel se využívá jako hnojivo, a to buď přímo
jako druh půdního přídavku, nebo přímo pro výrobu fosforu, značný
podíl fosforu zůstává nevyužitý. Zpracované živočišné bílkoviny jsou
na úrovni EU povoleny používat v krmivech a organických hnojivech
a jsou na trhu dostupné ve velkém množství. Budou-li identifikovány

Tab. 1. Teoretický potenciál pro recyklaci fosforu různých materiálových toků v Německu
[1, 7, 8]
Materiálový tok
Komunální odpadní vody (nátok)
Průmyslové odpadní vody (nátok)
Komunální čistírenský kal
Popel ze spalování čistírenského kalu
Hnůj
Digestát z bioplynových stanic
Vedlejší živočišné produkty (kategorie 1–3, mimo živočišný tuk)
Celkový teoretický potenciál pro recyklaci fosforu v Německu

Odhadované recyklovatelné
množství fosforu [t·rok-1]
61 600
15 000
50 000
50 000
444 000
125 000
40 000
124 000
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další bezpečné způsoby využití, bude možné upřesnit právní rámec
regulující využívání těchto materiálů.

2. Uvažované možnosti recyklace fosforu
z čistírenského kalu v České republice
Z projektu „Možnosti využití čistírenských kalů jako sekundárního
zdroje fosforu v ČR“ mimo jiné vyplývá potenciál čistírenských kalů
(dále již jen ČK) z ČOV v ČR z hlediska možností recyklace fosforu
v nich obsaženého [14].
Předběžné výsledky ukazují, že při produkci ČK v ČR (přesahující
170 000 t·rok-1) a při uvažování spodní hranice zjištěného obsahu
fosforu je v ČR ročně jen v ČK vyprodukováno minimálně 3 500 tun
odpadního fosforu. Při průměrné spotřebě cca 6,5 kg fosforu na hektar orné půdy to znamená dostatek fosforu pro obdělání minimálně
18 % orných půd v ČR. Při využití ČK by tak bylo možné významně
snížit závislost ČR na dovozu minerálních zdrojů fosforu (z Maroka
apod.). Před potenciálním zemědělským využitím je však třeba vzít
v úvahu znečištění ČK těžkými kovy. Zejména koncentrace As a Pb
stojí za pozornost, jelikož v některých případech převyšují množství
povolené v materiálech vhodných na zemědělské využití. U znečistění As, Ni a Pb je pak vidět, že jejich koncentrace v sušině narůstají
s rostoucí kapacitou ČOV. Tento fenomén pravděpodobně souvisí
s nárůstem velikosti aglomerace, z níž je voda na ČOV zpracovávána,
což sekundárně souvisí jednak s podílem průmyslových odpadních
vod dočišťovaných na komunální ČOV a jednak s délkou potrubní
sítě vedoucí k ČOV [14].

2.1 Možnosti recyklace fosforu z odpadních vod
Fosfor lze principiálně získávat:
• z odpadní vody (mokrou chemickou metodou),
• z ČK,
• z popela po termickém zpracování ČK.
Řada výzkumných projektů nejen v Německu postupně vyvinula
metody srážení, krystalizace, adsorpce, mokrého chemického vyhnívání, termochemické a metalurgické procesy pro regeneraci fosforu
z ČK, odpadové (kalové) vody a z popele vzniklého spalováním ČK
s cílem regenerovat obsažený fosfor [1].
Z uvedených metod lze považovat za zvláště slibné pro regeneraci
fosforu v dostatečné kvalitě a v souladu s předpisy pro hnojiva, jednak
mokrou chemickou metodou, tj. získávání fosforu srážením amonnými
činidly ve formě struvitu (MgNH4PO4·6H2O), a dále se jeví jako slibné
metody termálního zpracování [1].
Recyklace fosforu mokrou chemickou metodou
Mokré chemické procesy obvykle umožňují regeneraci 5–30 % fosforu
obsaženého na vstupu do ČOV, protože ve většině případů se regeneruje pouze ta část fosforu, která je k dispozici v kalové vodě. Tyto metody
jsou často relativně jednoduché a nenákladné na aplikaci a zajišťují
recyklát s nízkým obsahem polutantů. Tento recyklát je navíc obecně
dobře dostupný rostlinám jako hnojivo s vysokým obsahem fosforu
a dusíku, případně je vhodný jako vstupní surovina pro výrobu hnojiv.
Zbývající organický obsah, který závisí na stupni následného čištění
recyklovaného materiálu (MAP – hořečnato amonného fosfátu; struvitu; dále CaP –fosforečnanu vápenatého; nebo CSH – hydrátu křemičitanu vápenatého), je ovšem relativně vysoký, což také zvyšuje riziko
nežádoucích reziduí v recyklátu. Výhodou tohoto procesu ovšem je,
že rekrystalizací lze získat čistý fosforečný produkt [1].
Recyklace fosforu z ČK
Dalším přístupem je získávání fosforu přímo z ČK většinou pomocí
metod založených na kyselé extrakci s následnou separací fosforečného produktu a těžkých kovů. Většina vyvíjených metod pro získání
fosforu z ČK je zatím ve stadiu laboratorních testů. Nevýhodou tohoto
přístupu je také vysoký obsah vody a organické fáze v ČK, takže jsou
nutná velká zařízení pro jeho zpracování a celý proces je vzhledem
k charakteru ČK komplikovaný. Výtěžnost fosforu ovšem může dosahovat celkově až 90 % [9].
Další variantou je využití produktů úpravy ČK jako suroviny pro získání fosforu – buď formou spalování, resp. mono-spalování, případně
pro termické zpracování jako je pyrolýza, torrefakce apod. na formu
pevného uhlíkatého produktu (biocharu, či někdy označovaného jako
biouhel, kalochar nebo karbochar).
Obsah fosforu vyjádřený ve formě P2O5 v sušině ČK z ČOV je okolo
10 hm. % a může dosahovat v některých případech až 20 hm. %.
I s ohledem na obsah dalších nutrientů jsou ČK často používány jako
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hnojiva v zemědělství. V současné době představují hlavní limitující kritéria použití surového ČK v zemědělství obsah patogenních
organismů a těžkých kovů [9]. K tomu se postupně budou přidávat
další znečišťující látky – organické polutanty, jakými jsou především
rezidua farmaceutických látek, umělá sladidla, doprovodné vonné
látky z kosmetiky a mikroplasty, jejichž škodlivost je již nyní státní
správou citlivě a preventivně vnímána. V ČR nakládání s ČK upravuje
aktuálně nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Ten ruší platnost
veškerých prováděcích vyhlášek (ty ale zároveň dle metodického
pokynu platí až do přijetí vyhlášek nových), tj. např. včetně vyhlášky
437/2016 Sb. o použití upravených ČK na zemědělské půdě, která je
platná od 1. 1. 2017 s odkladem účinnosti do roku 2022. S ohledem
na tuto novou odpadovou legislativu, která již také ve všech detailech
zakazuje skládkování neupravených odpadů a omezuje aplikaci ČK
v zemědělství, je potřeba se připravit na nové technologické směry pro
materiálovou transformaci ČK – jak s ohledem na získávání a recyklaci
fosforu, tak s možným využitím dalšího potenciálu ČK (energetického,
nutričního apod.). V řadě zemí je potom aplikace surových ČK v zemědělství zakázaná úplně (Švýcarsko, některé spolkové země Německa).
Recyklace fosforu z popelu z čistírenských kalů
Dalším možným řešením je využití popela po spálení ČK jako suroviny
pro získání fosforu. Mezi výhody tohoto přístupu patří potenciálně
nejvyšší výtěžnost fosforu (až přes 90 %), minerální charakter zpracovávané matrice, objemová redukce zpracovávaného materiálu oproti
surovému ČK až o 90 % a hmotnostní redukce cca na ½, a tedy i snazší práce s touto matricí. Fosfor se při spalování chová velmi stabilně,
při teplotě 1000 °C zůstává většina fosforu v popelu. Při spalování
může také působit pozitivně proti průběhu aglomeračních procesů,
neboť tvoří s Ca, K, či Mg stabilní fosforečnany. Pro recyklaci fosforu
je nezbytné ovšem mono-spalování ČK bez přídavku jiného paliva,
tedy je vyloučen proces spolu-spalování. V současné době je v EU
spalováno cca 30 % čistírenských kalů.
V ČR žádné zařízení na mono-spalování čistírenských kalů v současné chvíli není v provozu a dle údajů ČSÚ jsou spolu-spalována jen
necelá 2 % ČK z celkové produkce [9].
V popelu z ČK je obsah fosforu přepočtený jako P 2O5 běžně
11–25 hm. %. Nejčastěji se vyskytuje ve formě Ca3(PO4)2 či AlPO4 [9,
10]. Velký rozptyl obsahu fosforu v popelu je dán složením ČK, kde
hlavní vliv mají sezonní výkyvy a charakter ČOV (typ a její lokalita).
Další nutriční hodnotu popelu pak zajišťují i CaO (12–20 %), K2O
(0,5–3 %), MgO (1,0–2,5 %) a NaO (pod 1 %). Běžná fosforečná hnojiva obsahují okolo 18 % P2O5, některá vícesložková pak jen 9–12 %
P2O5 [9, 11, 14].
Pro srovnání P-hnojivo super fosfát obsahuje 18–20 % P2O5, vícesložková PK či NPK hnojiva obsahují 5–12 % P2O5. Pro průmyslové
zpracování je ekonomické zpracovávat surovinu s obsahem 5–40 %
P2O5 [9, 12]. Popel často obsahuje také vysoký podíl oxidického Fe či
Al, dle použitého flokulačního činidla v procesu čištění vod. Právě
přítomnost AlPO4 a FePO4 potom ztěžuje zemědělské využití přítomného fosforu, jelikož takto vázaný fosfor mohou plodiny zpracovat
jen částečně [14].
Obsah minoritních prvků je velmi variabilní dle charakteru čištěných vod a rozsahu industriálních aktivit v místě. Při termickém
využití je odstraněn obsah organických reziduí. Popel z čistírenských
kalů ovšem obsahuje celou řadu těžkých kovů, které jeho přímému
využití brání. Klíčová je tedy sekundární úprava popela, která zajistí
dostatečnou separaci fosforu a těžkých kovů. Obecně, metody pro
získání fosforu ze SSA (sewage sludge ash) jsou hydrometalurgické
(kyselá extrakce) či pyrometalurgické (termická či termochemická
úprava). Ucelený přehled dostupných metod ukazuje tab 2.
Pro zpracování ČK je tedy nutné hledat vhodné metody, které dokážou reflektovat jak ekonomické, tak environmentální požadavky.
Jednou z těchto metod je termické využití ČK s následnou recyklací
fosforu.
Pro zemědělské využití fosforu je tak nutná sekundární technologická úprava popela po spalování ČK, která zajistí dostatečnou
separaci fosforu a těžkých kovů [14]. Pro sekundární technologickou úpravu popele jsou zpravidla využívány hydrometalurgické
nebo pyrometalurgické metody. Při hydrometalurgické úpravě je
chemicky nebo biologicky vázaný fosfor loužen z popele za pomoci
silné kyseliny nebo zásady, přičemž loužením pomocí kyseliny lze
docílit vyšší účinnosti. Zároveň však do loužicího roztoku přechází
i těžké kovy a hliník či železo, které musejí být z roztoku následně
odstraněny. Právě tento krok je technologicky nejnáročnější a obvykle
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zahrnuje kombinaci metod, jako je selektivní
srážení, iontová výměna, nanofiltrace apod.
Z vyvíjených procesů je v průmyslovém
měřítku využit pouze proces EcoPhos ®,
v němž je fosfor získáván ve formě kyseliny
fosforečné [14]. Při pyrometalurgické úpravě
je fosfor separován od těžkých kovů na principu rozdílné těkavosti, za teplot obvykle
přesahujících 1000 °C. Těkavé kovy (např.
Cd, Hg, Pb, Zn) se za vysokých teplot odpaří
a následně z popele prostřednictvím plynné
fáze odcházejí. Je-li pracovní teplota zařízení
pod teplotou tavení popela, méně těkavé kovy
(např. Fe, Cu, Cr, Ni) se koncentrují v popelu
spolu s fosforem. Při teplotě přesahující
teplotu tavení popela se méně těkavé kovy
nacházejí ve formě kovové taveniny, zatímco
fosfor je koncentrován v pevné minerální
strusce. S ohledem na vysokou energetickou
náročnost a současnou cenu apatitu nejsou
tyto procesy získávání fosforu ekonomicky
konkurence schopné, a proto zatím nejsou
průmyslově využívány.

3. Možnosti recyklace fosforu
z gastro odpadu

Tab. 2. Přehled metod, které byly vyvinuty pro účely recyklace fosforu z odpadních vod, ČK
a popela vzniklého spálením ČK [1]
Vodní fáze / kalová voda / technologická voda
Adsopční proces
Proces Air Prex/ MAP
Reaktor s fluidním ložem CSIR
DHV Crystallactor
Ebara
Ekobalans
Fixní lože KURITA
Magnetický separátor
MAP crystallisation Treviso
Post zpracování po srážení /
flokulaci
Proces NuReBas
NuReSys
Ostara PEARL™
Phosiedi
Phosnix
PHOSPHAQ
PHOSTRIP
PRISA
P-RoC (Prophos)
RECYPHOS
REPHOS
Iontoměnič RIM NUT
Struvia
Sydney Water Board Reactor

Možnosti recyklace fosforu z gastro odpadu,
tedy z organického potravinového odpadu,
musí vycházet ze způsobu jejich třídění =
získávání a způsobech jejich následného
zpracování. Pro gastro odpad jsou v zásadě
dostupné technologie kompostování, anaerobní digesce a energetické využití (spalování)
včetně pyrolýzního zpracování a torrefakce.
Ze švédské studie proveditelnosti „Phosphorus Recovery from Household Solid Organic Waste“ [22] vyplývá
zastoupení fosforu v různém typu gastro odpadu, které je uvedeno
v tab 3. Výše uvedená studie proveditelnosti následně vyhodnotila
efektivnosti jednotlivých způsobů zpracování následovně:
Spalování
Studie konstatuje, že během spalování je z popílku možno získat
při 70% účinnosti recyklace cca 14,3 % z celkového obsahu fosforu
v potravinách.
Kompostování

Studie konstatuje, že tímto způsobem lze získat fosforu nejvíce,
kdy míru recyklace uvádí až 68 %. Kompost zároveň může přímo
nahradit primární organické hnojivo (rašelinu) i komerční minerální
hnojivo NPK. Studie dále konstatuje 100% dostupnost získaných N, P
a K v kompostu pro rostliny ve srovnání s příjmem rostlin při použití
minerálních hnojiv.
Anaerobní digesce
Studie konstatuje zásadní problémy s příjmem gastro odpadu do
bioplynových stanic (bylo odmítnuto cca 18 % odpadu (hmotnostně),
resp. 50 % odpadu (dle obsahu sušiny). Stupeň recyklace za těchto
podmínek dosáhl 82 % a digestát obsahoval 2,5 % fosforu – tedy stejně
jako komerčně dostupné minerální hnojivo NPK. Digestát může být
jako náhrada NPK minerálního hnojiva aplikován přímo.

4. Biologická dostupnost fosforu v půdě
Fosfor vnesený do půdy ve formě hnojiv značnou měrou (v některých
případech až z 90 %) podléhá fixaci, respektive přeměně na obtížně
rozpustné a rostlinám málo dostupné (až prakticky nedostupné) formy fosfátů. Tato neproduktivní zásoba fosforu se může dále zvyšovat
v důsledku fixace či retrogradace – „zvrhávání“ fosforu, zejména
není-li při hnojení dostatečně přihlédnuto k půdním podmínkám.
Tak zvané stárnutí fosforu je v podstatě jeho znehybnění (imobilizace), tj. přechod do thermodynamicky stabilnějších forem v důsledku
krystalizačních, dehydratačních a aglomeračních procesů [13].
Ze vzájemného porovnání koeficientů využití jednotlivých makrobiogenních prvků (N 40–90 %, K 45–70 %) dosahuje fosfor se svými
10–25 % jen zlomku využitelnosti ostatních živin. Při tak nízké využitelnosti vneseného hnojiva, při jeho vysokých cenách a současných
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Čistírenský kal

Popel z čistírenského kalu

Proces Air Prex / MAP
Aqua Reci
Reaktor se železnou lázní ATZ
CAMBI
Elophos
ExtraPhos (Proces Budenheim)
FIX-Phos
Proces Gifhorn
KEMIKOND

AshDec (SUSAN)
BioCon
Bio-vyluhování
Ecophos
Iron bath reactor (ATZ)
Proces Eberhard
EPHOS
EuPhoRe
Inocre

Kemira-KREPRO

Kubota

KREPRO
Leachphos/Zar
LOPROX
MEPHREC
NuReSys
Peco
Phostrip
Proces POPROX
PRISA
PROXNAN
Seaborne
SESAL-Phos
Stuttgart process
Unitika-Phosnix
Pyrolysis/HTC process

LEACHPHOS
Mephrec (KRN)
PARFORCE
PASCH
PhosRec (Koop slate)
RECOPHOS (AT)
RecoPhos (DE)/Seraplant
Rhenania
SEPHOS
SESAL(-Phos)
TetraPhos
Thermphos

Tab. 3. Složení odpadu a obsah fosforu v odpadu [22]
Typ odpadu
gastro odpad rostl. původu
gastro odpad živočiš. původu
ostatní organický odpad
plasty
papír a lepenka
spalitelný odpad
směsné kovy
inertní odpad

% zastoupení
separovaného
odpadu
64,6
20,4
12,8
0,8
0,8
0,3
0,1
0,2

Sušina
[%]
23
42,9
51,8
85,9
77,7
90,5
91,7
92,7

Obsah fosforu
[% v sušině]
0,23
0,996
0,198
0,02
0,013
0,015
0,025
0,012

(až průběžných) ekonomických problémech zemědělství se jeví neúnosné, aby extenzivním hnojením byla nadále draze zvyšována tzv.
mrtvá, neefektivní půdní zásoba fosforu. Z ekologického hlediska je
při fosforečném hnojení nutné zohledňovat riziko kontaminace půdy
těžkými kovy, zejména Cd, obsaženým v surových fosforitech [13].
Na zefektivnění fosforečného hnojení má přímý vliv cílevědomá regulace přeměn fosforu v půdě. Fosforečné ionty přicházející hnojením
do půdy se fixují především účinkem půdních kationtů, takže dochází
ke změnám tzv. frakčního složení půdního fosforu, tedy ke změnám
vzájemného poměru Al-fosfátů, Ca-fosfátů, Fe-fosfátů – v závislosti
na půdních faktorech a na typu i dávce hnojiva [13]. Pro zvýšení
podílu dostupného fosforu je velmi významné především hnojení
organickými materiály – vzhledem k jejich účinku na způsob vazby
fosforečné kyseliny v půdě. Už před lety bylo ověřeno, že organické
hnojení výrazně omezuje tvorbu málo dostupných Fe-fosfátů ve prospěch forem pro rostliny dostupnějších. Je to zřejmě důsledek úspěšné
konkurence organických iontů vůči iontům fosforečnanovým, které
se takto uvolňují do roztoku. Uplatňuje se patrně rovněž chelatizační účinek organických iontů vzhledem k iontům vápníku, železa
a hliníku, čímž se omezuje jejich srážecí aktivita vzhledem k iontům
ortofosforečnanovým [13].
ČK je v současné době jedním z nejlevnějších zdrojů fosforu
a nutrientů z dostupných materiálů a zároveň obsahuje vysoké
koncentrace organických látek vytvářejících humus. Dostupnost
fosforu pro rostliny je určena hlavně procesem zachycení fosforu
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(biologicky, chemicky) při čištění odpadních
vod a následně pak i metodou jeho získání
z ČK. Pokud jde o humus, je nutno zmínit, že
organický podíl v ČK však hraje malou roli,
neboť tvorby humusu v půdě je dosahováno
především jinými způsoby. Případný výpadek
organické složky čistírenského kalu může být
bez problémů nahrazen pomocí alternativních způsobů, jako je např. střídání plodin
a využívání jejich zbytků na půdu. [16]
Hovoříme-li o biologické dostupnosti
fosforu pro rostliny, asi nejlepším zdrojem
je jeho získávání přímo z moči, resp. z tzv.
žlutých vod. Moč obsahuje cca 80 % dusíku
a 11 % fosforu a další nutrienty a má podobný poměr hlavních živin jako průmyslově
vyráběného hnojivo NPK. Pro hnojení se
ji doporučuje ředit v poměru 1 : 8 s vodou.
Jeden člověk vyprodukuje ročně přibližně
500 l moči [21].

5. Přehled obsahu vybraných živin
fosforu v upraveném čistírenském
kalu
V rámci výzkumných aktivit realizovaných
v rámci řešení výzkumných projektů v centru AdMaS společně s partnery, tj. Fakultou
chemickou při VUT v Brně a Mendelovou
univerzitou v Brně (přehled těchto projektů
financovaných TA ČR je uveden v poděkování na konci článku) byla realizována řada
analytických rozborů upravených ČK (sušené
ČK technologiemi pásové a solární sušárny
a z nich připraveného biouhlu/karbocharu).
ČK je získán z komunální ČOV z České
republiky z pásové sušárny a dále z ČK z komunální ČOV sušený v rámci laboratorního
solárního sušení v centru AdMaS.

5.1 Analytické metody

Tab. 4. Celkový obsah vybraných živin ve vzorcích upraveného čistírenského kalu s pásovou
sušárnou – kyselinové výluhy
Průměrné hodnoty z jednotlivých stanovení
ČOV s pásovou sušárnou – sušený kal
ČOV s pásovou sušárnou – biouhel/karbochar

P
14 781
41 053

Mg
K
[mg.kg suš.-1]
5 385
3 423
9 180
5 106

Ca

Živiny
celkem

2 540
3 533

26 128
58 872

Tab. 5. Celkový obsah vybraných živin ve vzorcích upraveného čistírenského kalu se solární
sušárnou – kyselinové výluhy
Průměrné hodnoty z jednotlivých stanovení
ČOV se solární sušárnou – sušený kal
ČOV se solární sušárnou – biouhel/karbochar

P
3 419
6 773

Mg
K
[mg.kg suš.–1]
3 033
4 448
5 352
6 096

Ca

Živiny
celkem

1 528
3 006

12 428
21 226

Tab. 6. Celkový obsah vybraných živin ve vzorcích upraveného čistírenského kalu s pásovou
sušárnou – vodné výluhy
Průměrné hodnoty z jednotlivých stanovení
ČOV s pásovou sušárnou – sušený kal
ČOV s pásovou sušárnou – biouhel/karbochar

P
228
8

Mg
K
[mg.kg suš.-1]
178
312
195
70

Ca
349
287

Tab. 7. Celkový obsah vybraných živin ve vzorcích upraveného čistírenského kalu se solární
sušárnou – vodné výluhy
Průměrné hodnoty z jednotlivých stanovení
ČOV se solární sušárnou – sušený kal
ČOV se solární sušárnou – biouhel/karbochar

P
964
31

Mg
K
[mg.kg suš.-1]
375
530
43
70

Ca
430
420

Tab. 8. Celkový obsah vybraných živin ve vzorcích upraveného gastro odpadu – kyselinové
výluhy
Průměrné hodnoty z jednotlivých stanovení

P

Mg
K
[mg.kg suš.-1]
1 014
8 621
2 797
29 094

Ca

Stanovení Mg, Ca a K bylo provedeno pomocí
Gastro odpad – sušený
2 397
862
metody F-AAS a stanovení P pomocí ETAGastro odpad – biouhel
10 336
2 244
-AAS. Podstatou zkoušky je stanovení výše
zmíněných prvků ve vodném výluhu a jejich
celková koncentrace ve vzorku rozloženém
mikrovlnnou pyrolýzou. Rozklad probíhal Tab. 9. Celkový obsah vybraných živin ve vzorcích upraveného gastro odpadu – vodné výluhy
pomocí mikrovlnného rozkladného systému
P
Mg
K
Ca
ETHOS UP firmy ChromSpec s využitím
Průměrné hodnoty z jednotlivých stanovení
[mg.kg suš.-1]
lučavky královské (směs kyselin HNO3 a HCl
Gastro odpad – sušený
2 218
914
6 419
793
v poměru 1 : 3). Dále v tabulkách 4–7 jsou
Gastro odpad – biouhel
411
136
16 469
1 080
uváděny pro zjednodušení pouze „vodné
výluhy“, resp. „kyselinové výluhy“.
Z výše uvedených výsledků vyplývá po6.1 Analytické metody
tenciál upravených ČK ve smyslu obsahu vybraných živin včetně
fosforu. Je však patrné, že obsah živin se na jednotlivých ČOV může
Stanovení Mg, Ca a K bylo provedeno pomocí metody F-AAS a stapoměrně výrazně lišit.
novení P pomocí ETA-AAS. Podstatou zkoušky je stanovení výše
U ČK upraveného sušením na pásové sušárně je zřejmý trend,
zmíněných prvků ve vodném výluhu a jejich celková koncentrace ve
že při srovnání celkového obsahu živin (kyselinový výluh) je zde
vzorku rozloženém mikrovlnnou pyrolýzou, podmínky jsou stejné jako
výrazné „zahuštění“ v biouhlu oproti sušenému ČK (velmi výrazně
v předcházejícím případě (kapitola 5.1). Dále v tab. 8 a 9 jsou uváděny
se to potvrdilo právě u fosforu). Toto se však vůbec nepotvrdilo
pro zjednodušení pouze „vodné výluhy“, resp. „kyselinové výluhy“.
u ČK upraveného formou solárního sušení (kyselinové výluhy)
Z výše uvedených výsledků vyplývá potenciál upravených gastroa stejně tak se toto zahuštění nepotvrdilo ani při vodných výluzích
odpadů.
obsahu živin.
V rámci obsahu živin v gastro odpadu je zde opět znát trend výrazného „zahuštění“ v biouhlu oproti sušenému gastro odpadu, a to opět
6. Přehled obsahu vybraných živin fosforu
výrazně právě u fosforu, ale také např. u draslíku).
v upraveném gastro odpadu
Z údajů vyplývá, že obsah živin, resp. fosforu je až řádově vyšší
V rámci výzkumných aktivit realizovaných v rámci řešení výzkumu ČK než u gastro odpadu, ale i tento odpad představuje zajímavý
ných projektů v centru AdMaS (přehled těchto projektů financovazdroj fosforu, a to opět u odpadu, který musí být dle současných
ných TA ČR je uveden v poděkování na konci článku) byla realizována
předpisů technologicky zpracován, a není jej tedy možné materiálově
řada analytických rozborů upraveného gastro odpadu (sušeného
využít bez nějaké formy úpravy.
formou elektrických vysoušečů/elektrických kompostérů a následně
7. Hnojivo z čistírenských kalů a gastro odpadu –
pyrolyzovaného do formy biouhlu).
biochar s vysokým obsahem fosforu
Gastro odpad představuje sušený práškový gastro odpad získaný ze
stravovacího zařízení, resp. následně pyrolyzovaný biouhel v pilotním
V souvislosti s výše uvedenými problémy s nedostatkem přírodních
zařízení středně teplotní pyrolýzy v centru AdMaS (při 600 °C).
zdrojů fosforu doplněnými navíc problémy s jeho „biologickou
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dostupností pro půdu a rostliny“ nabývá na významu v celé řadě
souvislostí zvýšení podílu fosforu získaného z organických materiálu
včetně recyklace z ČK.
Z výše popsaných termochemických procesů včetně torrefakce
a pyrolýzy se pro efektivní transformaci ČK na hnojivo jeví výhodný
proces pomalé pyrolýzy, jehož provozní parametry jsou nastaveny
směrem k produkci žádaného materiálu, pevného uhlíkatého produktu, tj. biocharu.
Olivier Duboc a kol. v rámci výsledků svého výzkumu konstatují, že produkty karbonizace založené na přeměně komunálního
čistírenského kalu (Municipal sewage sludge, MSS) vykazují velmi
nízkou rozpustnost P a velmi široký rozsah množství P dostupného
pro rostliny v rozmezí od zhruba 10 % (popel MSS a biouhel) do
90 % pro pokročilejší typy procesů zpracování MSS [15]. Z toho tedy
vyplývá, že karbonizace buď zvyšuje, nebo výrazně neovlivňuje dostupnost P pro rostliny, a že produkty konverze MSS mohou být na
stejné úrovni jako konvenční hnojiva. Počáteční nízká rozpustnost P
pro většinu zpracovaných produktů je potenciální výhodou ve srovnání s konvenčními hnojivy, pokud jde o vliv na životní prostředí
(louhování/odtok) a účinnost využití živin v zemědělství [15].
Využití fosforu z čistírenských kalů ve formě biocharu jako součást
hnojiv má tyto pozitivní efekty:
• snížení ztrát dusíku a fosforu do podzemních vod v důsledku jejich
postupného uvolňování z biocharu,
• podporuje transformaci dusíku v půdě,
• může snížit emise oxidu dusného a metanu (tj. skleníkových plynů)
z půdy do ovzduší,
• v důsledku zvýšené kapacity iontové výměny dochází ke zvýšení
úrodnosti půdy,
• zvýšení zadržování vody v půdě,
• zvýšení množství prospěšných mikroorganismů v půdě.
V centru AdMaS společně s partnery, tj. Fakultou chemickou při
VUT v Brně a Mendelovou univerzitou v Brně aktuálně probíhá řešení
projektů zaměřených na zpracování komunálních čistírenských kalů
a gastro odpadů – viz poděkování. Jejich cílem je mimo jiné ověřit, že
proces pyrolýzní konverze je vhodnou metodou pro využívání živin
na zemědělské půdě a pro neagronomická využití (zelené střechy,
zelené fasády apod.).
Z výsledků stanovení živin včetně fosforu v sušeném čistírenském
kalu, resp. sušeném gastro odpadu a karbonizovaném produktu
(biouhlu) se potvrzuje nižší rozpustnost ve vodě, kterou lze chápat
v zásadě kladně, a vyšší množství celkového fosforu v karbonizovaných produktech.
Poděkování: Tento článek byl vytvořen s finanční podporou TA ČR
v rámci řešení projektu č. TJ02000261 „Potenciál torefakce k úpravě
čistírenských kalů pro jejich další využití“ a s finanční podporou TA
ČR v rámci řešení projektu č. TJ02000262 „Zpracování gastro odpadu
do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití“.
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Abstract
In the coming years, the depletion of natural phosphate reserves
and decreasing availability are expected to rise. Simultaneously,
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the quality of available deposits is declining, while the most critical issue is the increasing amount of accompanying heavy metals,
especially cadmium, and radioactive elements such as uranium
or radon. For this reason, most of the phosphorus obtained in this
way cannot be used in agriculture without further technologically
demanding modifications. Because of this, there exists pressure from
some European countries and global initiatives to obtain phosphorus
from secondary sources. One of the potential phosphorus sources
in countries with highly developed wastewater treatment systems
is sewage sludge. In addition to sewage sludge, this article focuses
on another important secondary source of phosphorus: the so-called
food waste. The article aims to summarize information about the
possibilities of recycling and reuse of phosphorus from sewage
sludge and food waste, not only in terms of total content and thermal
technology used, but also about evaluating its suitable forms in terms
of bioavailability for plants. The article also presents phosphorus
determinations in sewage sludge and food waste in their variously
modified forms, especially in dried and pyrolyzed forms. It is evi

dent that the use of such treated phosphorus-containing waste in
agriculture, but also in the green infrastructure of cities and municipalities (green roofs, green walls, etc.) can help significantly reduce
the amount of commonly used mineral fertilizers and thus provide
new, respectively more efficient recycling of biogenic substances
from waste sources. These facts might help to meet the language and
overall expectations of the new waste law in the Czech Republic and
are fully in line with the principles of the circular economy.

Výsledky ze zkušebního
provozu první keramické
membránové úpravny vody
na Slovensku

2. Uspořádání technologické linky

Petra Hrušková, Kryštof Hnojna

Abstrakt

Surovou vodu na vodu pitnou lze upravovat konvenční dvoustupňovou úpravou – koagulace/flokulace, separace suspenze (např. flotace), filtrace zrnitým materiálem (písek, filtralite) nebo jednostupňovou úpravou pomocí keramické membránové filtrace. Mikrofiltrační
jednotka AMAYA představuje technologii mikrofiltrace s použitím
keramických membrán s předřazeným koagulačním stupněm. Membránový filtrační systém je bariérový způsob odstraňování pevných
mikročástic, zákalu, mikroorganismů a popř. dalších kontaminantů
ve vodě z různých zdrojů.
První membránová úpravna byla realizována na Slovensku. Do
zkušebního provozu byla uvedena v dubnu 2021. Výkon úpravny
je 80–140 l/s, zdrojem vody je povrchová voda. Membránová keramická mikrofiltrace je navržena ve dvoulinkovém uspořádání.
Každá z linek obsahuje 50 ks keramických membránových elementů,
celkový počet je 100 ks membránových elementů.

Key words
sewage sludge – gastro waste – pyrolysis – biochar – phosphorus

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince
2021. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Membránová keramická mikrofiltrace pro ÚV Klenovec (Slovensko) je
navržena ve dvoulinkovém uspořádání (krátkodobý maximální výkon
jedné linky 70 l/s). Každá z linek obsahuje 50 ks keramických membránových elementů (celkem 100 ks membrán), které jsou uzavřeny do
nerezových obalů. V každé lince je paralelně řazeno pět řad po deseti
keramických elementech. Pohled na jednu řadu s deseti membránami
je uveden na obr. 2. Obr. 3 je pohledem z boku na linku č. 2. Obě linky
mají zvlášť k dispozici potrubí surové, upravené a odpadní vody, dále
přívod tlakového vzduchu, tlakovou nádrž na praní systému, prací čerpadla i kompresory se vzdušníky a plně automatizovaný řídicí systém.
Membránová keramická mikrofiltrace může být provozovaná
jednostupňově či jako druhý separační stupeň za flokulací a flotací
rozpuštěným vzduchem. Flokulace a flotace bude na ÚV Klenovec
uvedena do zkušebního provozu v září 2021 a bude využívána při
zhoršené kvalitě surové vody či větším výkonu úpravny vody.
Technologie pracuje v následujících režimech:
• Napouštění linky 1 a linky 2
• Filtrace
• Fyzikální praní membrány (Backwash – BW)

Klíčová slova
keramická membrána– mikrofiltrace– úprava pitné vody

1. Úvod

Obr. 1. Průřez keramickým membránovým elementem

Počet aplikací technologie keramických membrán při úpravě pitné
vody a čištění odpadních vod rychle roste. Keramické membrány
vynikají chemickou a tepelnou stabilitou, nízkou náchylností k znečištění a dlouhou životností. Tyto výhody činí technologii keramické
membrány atraktivní a očekává se, že trh s keramickými membránami
dosáhne roční míry růstu 12 % [1].
Ve srovnání s konvenčními filtračními procesy jsou membránové
separační procesy kompaktní, robustní a poskytují vysoce kvalitní odtok, resp. upravenou vodu. Membránový filtrační systém je bariérový
způsob odstraňování organických látek, pevných mikročástic (např.
mikroplastů), zákalu, mikroorganismů a popř. dalších kontaminantů
ve vodě z různých zdrojů.
Základem celé technologie nových úpraven vody pracujících na
principu membránové filtrace s předřazeným koagulačním stupněm
je keramický membránový element. Jeden keramický membránový
element má filtrační plochu 25 m2, nominální velikost pórů 0,1 µm
a celkový počet 2 000 kanálků s průměrem 2,5 mm. Materiálem keramických membránových elementů je oxid hlinitý neboli korund.
Délka jednoho keramického elementu je 1,5 m a průměr je 180 mm.
Průřez elementu je znázorněn na obr. 1. Celý systém pracuje na principu přímé filtrace (dead end filtration, inside-out).

Obr. 2. Jedna řada 10 ks keramických membrán
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Obr. 3. Membránová filtrace – linka 2

praní tlakovým vzduchem při 2 barech (doba trvaní je 5–10 sekund).
Odpadní voda z membránové filtrace je vedena do nádrže pro vyrovnání průtoku z praní membrán a dále do kalového hospodářství. Délku
filtračního cyklu určují kvalita surové vody a množství zachytávané
suspenze. Obvyklá délka filtračních cyklů je 1–8 hodin. Fyzikální
praní technologie se provádí vždy po jedné řadě.
Chemické praní (CEB) je dvojího charakteru, a to kyselé pomocí
kyseliny sírové H2SO4 (37%) nebo oxidační pomocí chlornanu sodného NaClO (12%).
Kyselé praní je prováděno automaticky v intervalu cca 1x za 24–48
hodin podle kvality surové vody při hodnotě pH 1–2. V prvním kroku
dojde ke standardnímu fyzikálnímu praní, poté se pomocí pracího
čerpadla napustí membránová filtrace upravenou vodou z potrubí
permeátu a zároveň je do potrubí dávkována kyselina sírová H2SO4
(37%). Množství kyseliny je řízeno podle průtokoměru na potrubí prací vody a kontinuálního měření hodnoty pH. Spotřeba 37% kyseliny
sírové na chemické praní jedné řady membrán (10 ks) je cca 2 000 ml.
Po chemickém praní následuje standardní fyzikální praní.
Oxidační praní je prováděno automaticky v intervalu cca 1–3x týdně
dle kvality surové vody při hodnotě pH 8–12 a dávce 50–150 mg/l Cl2.
Je prováděno stejným postupem jako kyselé praní. Spotřeba chlornanu
sodného na chemické praní jedné řady membrán je cca 1 000 ml.
Odpadní vody z chemického praní jsou vedeny do nádrže pro
vyrovnání průtoku z praní membrán, kde dojde automaticky k jejich
neutralizaci/redukci pomocí panelových dávkovacích stanic (50%
hydroxid sodný NaOH, 35% hydrogensiřičitan sodný NaHSO3),
a následně vedou do kalového hospodářství. Rovněž chemické praní
technologie se provádí vždy po jedné řadě.
Schéma technologické linky 1 je uvedeno na obr. 4.

• Chemické praní membrány (Chemical Enhanced Backwash – CEB)
• Intenzivní chemické praní (Cleaning In Place – CIP)
Filtraci zajišťují keramické membránové elementy v tlakovém režimu dead-end, inside-out (tedy přímá filtrace), což odpovídá hydraulickému zatížení 200 LMH pro Qmax 140 l/s a 122 LMH při Qnom 85 l/s.
Flokulátory slouží pro optimální tvorbu separovatelné suspenze,
která je vhodná pro následnou keramickou membránovou mikrofiltraci. Střední rychlostní gradient je navržen na 400 s-1 a teoretická
doba zdržení ve flokulaci při maximálním výkonu úpravny vody je
114 s.
Při filtraci, vlivem postupného zachytávání
vzniklé suspenze, dochází k nárůstu tlakové
ztráty na membránových keramických elementech. Tlaková ztráta je měřena pomocí
tlakových čidel a při dané hodnotě je automaticky provedeno fyzikální praní vodou
a tlakovým vzduchem. Hraniční tlakovou
ztrátu, která udává praní systému, je možné
nastavit z řídicího systému (obvyklá hodnota
je v rozmezí 100–150 kPa). Permeát, neboli
upravená voda, prochází sběrnými celami
v membránových elementech do potrubí
permeátu a dále do akumulace upravené vody
nebo na GAU filtraci.
Fyzikální praní (BW) je prováděno automaticky podle tlakové ztráty na membránové
filtraci. Při dosažení hraniční tlakové ztráty
je spuštěno prací čerpadlo, které z potrubí
permeátu napustí tlakovou nádrž zpětného
proplachu o objemu 1 000 litrů. Po napuštění
tlakové nádrže dojde k jejímu natlakování na
5 barů pomocí tlakového vzduchu z kompresoru a vyprání membránové filtrace tlakovou
vodou (doba trvání je 10–15 s). Poté následuje Obr. 4. Schéma technologické linky 1

Obr. 5. Počet živých organismů v surové vodě, upravené vodě po
mikrofiltraci a po GAU filtrech
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Obr. 6. Průběh hodnot A254 v surové vodě, upravené vodě po mikrofiltraci a po GAU filtrech
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Tab. 1. Ukazatele surové vody, upravené vody po mikrofiltraci a po GAU filtrech
Ukazatel

Jednotka

Zákal
Barva
pH
Vodivost (20 °C)
ChSKMn
Absorbance 254 nm
Železo
Mangan
Escherichia coli
Koliformní bakterie
Enterokoky
Kult. mo. 22 °C
Kult. mo. 36 °C
Clostridium perf.
Živé organismy
Mrtvé organismy
Abioseston
Teplota

NTU
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
µg/l
KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/1ml
KTJ/1ml
KTJ/100ml
jedince/ml
jedince/ml
%pokr.
°C

surová voda

mikrofiltrace

GAU

průměr

min

max

průměr

min

max

průměr

min

max

1,74
11
7,24
10,5
1,86
0,055
0,07
39
82
125
3
58
16
6
321
10
10
6,3

0,85
5
6,99
9,0
1,36
0,044
0,04
18
0
15
0
12
3
1
36
2
8
4,8

4,2
15
7,59
99,2
2,47
0,079
0,11
92
300
670
27
230
88
18
688
24
13
8,3

0,20
<5
6,90
9,7
1,06
0,019
0,06
22
0
0
5
14
1
0
0
0
1

0,09

0,47

0,24

0,009

0,54

6,52
9,5
0,52
0,009
0,03
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1

7,18
9,9
1,81
0,05
0,48
51
0
2
25
100
9
0
0
0
2

7,02

6,73

9,01

0,71
0,012
0,06
23
0
1
2
59
14
0
0
0
1

0,5
0,008
0,03
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1,02
0,019
0,09
39
0
8
14
208
150
0
0
0
2

3. Výsledky a diskuse
Pro úpravu pitné vody se využívá povrchový zdroj vody. Ukazatele
surové vody, upravené vody po mikrofiltraci a po filtrech s granulovaným aktivním uhlím (GAU) jsou uvedeny v tab. 1. Jedná se
o průměrné, minimální a maximální hodnoty za období zkušebního
provozu od 19. 4. 2021 do 9. 7. 2021.
Pro surovou vodu z nádrže Klenovec je typický výskyt živých
organismů. Laboratorní výsledky upravené vody v parametru počet
živých organismů, které byly získány po uvedení nové technologie
mikrofiltrace do provozu, ukazují (obr. 5), že membránová filtrace je
spolehlivou bariérou pro tyto organismy.
Skupinové stanovení hodnot UV absorbance při 254 nm v surové
(SV) a upravené vodě ukazuje výrazné snížení organických látek po
membránové keramické filtraci (MF) a další snížení hodnot po filtraci
na granulovaném aktivním uhlí (GAU). Grafické vyjádření je uvedeno
na obr. 6. Průměrná účinnost odstranění organických látek pomocí
membránové filtrace je 65 %.
Obr. 7. Průběh hodnot manganu v surové vodě, upravené vodě po
Surová voda v nádrži Klenovec obsahuje i zvýšené koncentrace
mikrofiltraci a po GAU filtrech
manganu. Koncentrace manganu na přítoku, po mikrofiltraci a GAU
filtrech jsou uvedeny na obr. 7. Při zhoršené
kvalitě vody a zvýšené koncentraci manganu Tab. 2. Množství permeátu a spotřeba prací vody
v surové vodě je do technologie úpravy vody
linka 1
linka 2
celkem
zařazeno dávkování roztoku manganistanu
3
)
348
796,4
349
612,0
698
408,4
permeát
(m
draselného. Dávkování je umožněno při floku3 583,4
3 507,3
7 090,7
prací voda (m3)
laci a flotaci nebo před membránovou filtraci.
spotřeba prací vody (%) 1,03
1,00
1,02
Více výsledků bude k dispozici po ukončení
zkušebního provozu a po zprovoznění prvního separačního stupně.
Dlouhodobý výkon ÚV Klenovec je 90 l/s, tato hodnota odpovídá
Tab. 3. Spotřeba chemikálií pro CEB
průměrnému fluxu 129,6 LMH. Fyzikální praní se provádí jednou za
při výkonu 90 l/s
při výkonu 120 l/s
3–4 hodiny, spotřeba vody na jedno praní a jednu řadu je přibližně
2,57 ml/m3
3,86 ml/m3
kyselý CEB (37% H2SO4)
1 000 l. Spotřeba prací vody je kolem 1 %. Množství upravené vody
oxidační CEB (NaClO)
0,08 ml/m3
0,13 ml/m3
(permeátu) a množství prací vody pro mikrofiltraci za období provozu
je uvedeno v tab. 2.
Kromě fyzikálního praní membrán se používají i chemické proplachy (CEB). Jedná se o kyselý CEB, který se provádí 37% kyselinou
sírovou, a oxidační CEB s chlornanem sodným. Spotřeba kyseliny
ší instalace keramické membránové filtrace AMAYA ve střední Evropě.
sírové na jednu řadu, tj. 10 membrán, je 2 000 ml. Pro celou ÚV je to
Důvodem pro modernizaci stávající ÚV byla zastaralá technologie (cca
20 l kyseliny sírové. Při výkonu 90 l/s se provádí kyselý CEB 1x denně,
40 let provozu), která nesplňovala požadavky na kvalitu upravené
při vyšším výkonu se pak provádí 2x denně.
vody. Kromě fyzikálně-chemického hlediska (zvýšený obsah mangaSpotřeba chlornanu sodného na jednu řadu, tj. 10 membrán, je
nu), bylo zejména problematické hydrobiologické oživení surové vody,
466 ml. Pro celou ÚV je to 4,6 l chlornanu sodného. Při výkonu
zvýšená koncentrace organických látek a nestabilní hodnota pH. Mi90 l/s se provádí oxidační CEB 1x týdně, při vyšším výkonu se pak
kroorganismy nebylo možné zachytit v separační části stávající techprovádí 2x týdně.
nologie. Cílem rekonstrukce bylo oba tyto problémy vyřešit. Důležité
Spotřeby kyseliny sírové a chlornanu sodného na m3 upravené vody
je podotknout, že na ÚV Klenovec byla věnována důsledná pozornost
jsou uvedeny v tab. 3.
předprojektové přípravě ve formě provedení poloprovozních testů.
Výsledky upravené vody získané po uvedení nové ÚV do provozu
4. Závěr
ukazují, že volba kombinace úpravy vody flotací a technologií keraNa ÚV Klenovec byla realizována a uvedena do provozu dosud největmické membránové filtrace AMAYA splnila očekávání a požadavky
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investora. Problematickému výskytu živých organismů v upravené
vodě dokáže AMAYA stoprocentně zabránit. Rovněž hodnoty ostatních ukazatelů jakosti pitné vody jsou slibným zahájením zkušebního
provozu nově zrekonstruované ÚV Klenovec.
AMAYA je moderní technologií, která si díky své kompaktnosti
a vysoké účinnosti odstraňování organických a jiných látek ze surové
vody zajisté dokáže získat své pevné místo v úpravě pitné vody.
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arranged in parallel.
Key words
ceramic membrane – drinking water treatment – microfiltration
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. prosince
2021. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Results from the test operation of the first ceramic membrane
treatment plant in Slovakia (Hruskova, P.; Hnojna, K.)
Abstract

Raw water for drinking water can be treated by conventional two–
stage treatment–coagulation/flocculation, suspension separation
(e.g. flotation), filtration by granular material (sand, filtralite), or
one-stage treatment using ceramic membrane filtration. The AMAYA
microfiltration unit represents a microfiltration technology using
ceramic membranes with a pre-coagulation stage. The membrane
filtration system is a barrier method of removing solid microparticles, turbidity, microorganisms and possibly other contaminants
in water from various sources.

K slovu úvodem v dvojčísle 7–8/2021:
Mluvit o provaze…
Vážený pane šéfredaktore, s oblibou čtu
Vaše úvodníky, ve kterých nacházím trefné
postřehy a zasvěcené komentáře. Nejinak
tomu bylo v prázdninovém čísle Vodního hospodářství, v němž se v souvislosti s ničivým
tornádem zamýšlíte nad pojištěním majetku.
Shodou okolností tornádo řádilo v místech,
ve kterých působí naše společnost. Na rozdíl
od obyvatel a firem postižených touto živelní
katastrofou jsme utrpěli jen minimální materiální škody. Plynulost a dostupnost našich
služeb nebyla nijak narušena, a to ani při
několikadenním výpadku dodávky elektřiny
do úpravny vody v Moravské Nové Vsi. Považuji to za velký úspěch, který je výsledkem
dlouhodobé koncepční práce, díky které jsme
schopni zvládnout i takto náročné situace.
Přesto, nebo spíš právě proto si nedovedu
představit fungování naší společnosti, která
má jednoznačnou odpovědnost vůči svým
zákazníkům a veřejnosti obecně, bez adekvátního pojištění. Považovat pojištění za
vícenáklady s dopadem na cenu vody je dle
mého přesvědčení zcela nemístné. Zajímalo
by mě jaký postoj k „nepojištění“ zaujímají
vlastníci infrastruktury ve statutárních orgánech těchto vodáren. Je to, jak uvádíte, čistě
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o odpovědnosti a zodpovědnosti. Možná jsem
pesimista, ale zdá se mi, že nám v tomto světě
obojího tak nějak trochu ubývá.
Moc Vám, vážený pane šéfredaktore děkuji
za výborný článek a těším se na další Vaše
úvodní zamyšlení.
RNDr. Pavel Koubek, CSc.
Ředitel
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Ve Vodním hospodářství 7/8 2021 jsem si
přečetl Váš úvodník – Mluviti o provaze. Je
to o odpovědnosti a žel odpovědnost v naší
společnosti některým zřejmě nic neříká.
Rozhodl jsem se podělit o jednu podobnou
zkušenost, která se trochu váže k Vašemu
tématu v úvodníku. Nedávno se na mne
obrátili manželé, kteří koupili rodinný dům
se studnou, ale zjistili, že voda je závadná.
Proto chtěli ať vodoprávní úřad zajistí u města
vybudování vodovodní přípojky k rodinnému
domu. Jen pro zajímavost tato přípojka musí
být aspoň 160 metrů dlouhá přes les, potok
a několik pozemků. Dům je tak trochu v místě,
kde lišky dávají dobrou noc. Sdělovali mi, že
když městu platí daně tak ať jim vybuduje

přípojku. Manželům jsem vysvětloval, že když
si kupují dům (což není malá investice) tak si
mají důkladně zjistit, co kupují. Koupit dům
bez zdroje pitné vody je jako koupit auto bez
motoru. Doporučil jsem jim se právně bránit,
protože koupili neobyvatelný dům. Dle mého
názoru je původní majitel podvedl, když je
neinformoval o závadné vodě ve studni, která
ještě představuje pro dům jediný zdroj vody.
Jako poslední variantu pro případ neúspěšného právního boje jsem manželům doporučil
sanaci studny odbornou firmou a upozornil
je na možná rizika.
Zanedlouho mi sice poděkovali za doporučení, ale znovu mi připomněli, že městu platí
daně, tak požadují ať jim přípojku vybuduje.
Jejich sousedé v okolí jsou údajně napojeni na
veřejný vodovod, tak proč by je město nemělo
napojit. Bylo už zbytečné jim dále cokoliv vysvětlovat, tak jsem je odkázal na vedení města.
Tento případ dokazuje, jak málo odpovědnosti mají někteří lidé za vlastní rozhodnutí.
Bohužel na druhou stranu naše společnost
vychovává občany k tomu, aby za svá špatná
rozhodnutí vždycky hledali jiného viníka, než
jsou oni sami. Jak můžeme chtít, aby lidé přijali odpovědnost za stav životního prostředí,
když nedokáží přijmout odpovědnost za svá
rozhodnutí? Takže to jen na dokreslení toho
o čem jste psal.
Mějte se krásně a těším se zase na Váš příští
úvodník.
Daniel Křenek
referent vodního hospodářství
a ochrany přírody
Městský úřad Český Těšín
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Unikátní řešení monitoringu čistíren
odpadních vod holešovské firmy získalo
prestižní ocenění z Chile
Velvyslanec Chilské republiky J. E. Patricio Utreras předal
během své návštěvy Zlínského kraje Cenu Magalhãesova průlivu společnosti SATTURN HOLEŠOV. Firma se tak stala jedinou
v České republice, která se může pyšnit tímto prestižním oceněním
za inovace a objevy se světovým dopadem. Cena byla udělena
u příležitosti 500. výročí prvního obeplutí zeměkoule portugalským
mořeplavcem Fernão de Magalhãesem.

Předávání ceny. Zleva velvyslanec Chilské republiky v ČR, J. E.
Patricio Utreras, předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a jednatel
SATTURN HOLEŠOV Jaromír Tomšů
Ocenění Strait of Magellan Award za inovační projekt ENCELADUS, který je zaměřen na čištění odpadních vod a zadržování vody
v krajině, převzal v úterý 7. 9. 2021 na zámku v Holešově jednatel
firmy Jaromír Tomšů.
Událost byla slavnostním zakončením třídenní oficiální návštěvy
chilského velvyslance ve Zlínském kraji, který se v pondělí setkal
se zlínským hejtmanem Radimem Holišem, s náměstkem hejtmana
Radkem Doleželem a předsedou Poslanecké sněmovny PČR Radkem
Vondráčkem. Velvyslance doprovodila manželka Brenda Iriarte, první tajemník velvyslanectví Carlos Gajardo a jeho manželka Natallia
Bykhautsava.
Na holešovském zámku se delegace setkala s dalšími významnými
osobnostmi České republiky; předsedou Senátu PČR Milošem Vystrčilem, velvyslancem ČR v Chile a Bolívii J. E. Josefem Hlobilem,
zástupkyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou, náměstkem
ministra průmyslu a obchodu Petrem Očkem, náměstkem ministra
životního prostředí Vladimírem Manou, poslanci a senátory PČR.
Nadace Fundación Imagen de Chile vybrala projekt ENCELADUS

Instalace telemetrie do domovní ČOV
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jako českého vítěze této prestižní soutěže, která má připomínat ducha
500letého Magalhãeského průzkumu pomocí oceňování současných
inovátorů z celého světa. Nadace označila systém ENCELADUS a jeho
potenciální pozitivní globální dopad jako ukázku stejné průzkumné
a inovační síly, která inspirovala Magalhãesovu výpravu před 500 lety.
Projekt ENCELADUS a jeho pozitivní ekologický i ekonomický
globální dopad je vynikající ukázkou toho, jak důležité jsou inovativní
přístupy. Při slavnostním ceremoniálu padlo mnoho slov, všechna
se ale setkala v myšlence, že není nic cennějšího než voda, kterou si
musíme chránit, a proto je takové projekty třeba podporovat. Získání
ceny Strait of Magellan Award pomůže projektu nejen s jeho rozšířením na domácím trhu, ale také na mezinárodní úrovni.

Co je systém ENCELADUS?
ENCELADUS je telemetrický systém zahrnující technologie pro vzdálené monitorování a řízení soustav domovních čistíren odpadních
vod, provádění dálkových odečtů vodoměrů, hlídání a čerpání vodojemů, měření vlastností vody a řízení její úpravy a další související
procesy. Tento unikátní systém řeší otázku čištění komunální odpadní
vody v oblastech s roztroušenou zástavbou, které nejsou vhodné pro
použití konvenčních kanalizačních systémů s centrální ČOV. Odpadní
vody jsou čištěny přímo v místě vzniku, kde jsou po jejich přečištění
dále využívány jako vody užitkové nebo vraceny zpět do přírody
formou závlah či zasakování. Soustavy ČOV jsou monitorovány 24/7
a řízeny vzdáleně z centrálního servisního pracoviště. Systém okamžitě upozorňuje na nestandardní stavy jednotlivých ČOV a umožňuje
na ně ihned reagovat.
Systémová telemetrie se skládá z řídicí jednotky, která sleduje provozní stavy ČOV prostřednictvím snímání hodnot z instalovaných
čidel. K nejčastěji instalovaným patří senzor signalizující otevření
ČOV a senzor tlaku vzduchu, který předává informace o řádném
chodu dmychadla. Kalová sonda umožňuje automatické měření výšky a stavu kalu v aktivační nádrži ČOV. Nasazení tohoto čidla zcela
nahrazuje ruční odebírání a vyhodnocování vzorků biologického kalu
v ČOV, takže není nutné provádět standardní sedimentační zkoušku.
Vývojové práce na systému ENCELADUS byly zahájeny již v roce
2008. Za uplynulých 13 let prošel intenzivním vývojem a provozním
testováním. V České republice bylo do poloviny roku 2021 instalováno, v rámci obecních soustav, již 584 domovních ČOV s telemetrií
ENCELADUS. V příštím roce je připravováno dalších 656 instalací.
V současné době společnost SATTURN HOLEŠOV udává celorepublikový trend v oblasti decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem na venkově a v odloučených místních
částech, kde je neefektivní budovat centrální kanalizační systémy.
Firma za projekt získala řadu ocenění, jako jsou celostátní soutěže
„Vizionář 2019“, „Inovace roku 2019“, „Egovernment The Best 2020“
či „Mezinárodní cena inovací“, které oceňují jeho technologický,
společenský a ekonomický přínos pro životní prostředí a hospodaření
s vodou v krajině.

Proč nejsou soustavy DČOV v ČR rozšířenější?
K plošnému prosazení projektu ENCELADUS a myšlenky ekonomicky
efektivního hospodaření s vodou a zadržování vody v krajině přispěly
teprve klimatické podmínky minulých let, kdy byla vláda nucena
řešit boj s extrémním suchem. Do té doby bylo toto řešení systémově

Domovní ČOV v okrasné zahradě
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nepřijatelné pro resorty životního prostředí i zemědělství. Obrovskou
překážkou v širším uplatnění projektu na trhu byly předsudky některých úředníků, kteří vydávali rozhodnutí k povolení, resp. zamítnutí
stavby. Starostové obcí, kteří chtěli projekt realizovat, se tak dostávali
do patové situace. Na straně jedné měli přidělenou dotaci od Státního
fondu životního prostředí včetně stanoveného termínu k realizaci
projektu, a na straně druhé zamítavé stanovisko povolovacích orgánů.
Domovní ČOV přitom představují snížení veřejných investičních
nákladů často až o 65 % proti klasickým centrálním kanalizačním
systémům při srovnatelných provozních nákladech. Obce, které
se dnes rozhodují pro tento způsob odkanalizování, mají možnost
ověření funkčnosti a uživatelského komfortu jednotlivých technických řešení na již realizovaných projektech. Je pak už na samotných
představitelích obcí, zda se rozhodnou pro dnešní zakonzervovaný
technologický standard, nebo využijí moderní technologie s možností
budoucího zvyšování automatizace provozu a uživatelského komfortu
bez nutnosti výměny zastaralé čistírny.
Ing. Jaromír Tomšů
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
+420 573 398 723
tomsu@satturn.cz
www.satturn.cz

Otevřená ČOV s technologickým boxem

Mgr. Richard Brabec,
ministr životního
prostředí (*1966)

Pochází z Kladna, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor
ložisková geologie v kombinaci s cizími
jazyky – hovoří anglicky, francouzsky a rusky. Pracoval jako ředitel Českomoravské
komoditní burzy Kladno, na různých pozicích ve finančním úseku ve společnosti
Unipetrol, jako finanční ředitel ve Spolaně
Neratovice a jako generální ředitel společnosti Lovochemie. Od roku 2007 se zabývá
otázkami evropské i tuzemské legislativy
v oblasti životního prostředí, především
problematice REACH, integrovaného povolení a systému emisních povolenek. Od
roku 2011 je poslancem za Hnutí ANO 2011,
od roku 2014 je ministrem životního prostředí.
Stránský: Silně se nyní podporuje čištění
odpadních vod nikoliv centrálně, ale decentralizovaně. Mnozí ale poukazují na to, že
tyto čistírny mohou správně sloužit, pokud
jsou průběžně, pečlivě, správně provozovány.
Majitelé jsou ale laici, chovají se k nim jako
k bezobslužným, snaží se ušetřit na provozu.
U většiny objektů chybí i dočišťovací stupeň.
Poukazují i na zkušenosti z praxe. Za rizikové
považují tuto výstavbu v oblastech, jako jsou
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chráněné oblasti (CHOPAV, CHKO,…). Máte
nějaké výsledky sledování deklarované účinnosti a skutečně dosažených výsledků?
Brabec: Rozhodně je pro správnou funkčnost domovních čistíren klíčové, aby byly
správně provozovány. Proto v rámci našich
dotačních výzev na domácí čistírny musí
příjemci dodržet řadu požadavků. Například
každá DČOV musí mít technologii pro nepřetržitý vzdálený monitoring provozu. Žadatelem
o dotaci musí být obec, která právě zajistí
správný provoz, na který dohlíží proškolený
technik. Ten celou soustavu DČOV průběžně
sleduje, ale také provádí fyzickou kontrolu
a běžnou údržbu. Těch podmínek je tam více,
ale právě ten dohled nad správným fungováním i fakt, že lidé vědí, na koho se obrátit, je
tím zásadním prvkem, díky kterému můžeme
zaručit, že DČOV budou správně fungovat.
To, že soustava domovních čistíren může za
dodržení povinných podmínek bezproblémově fungovat a plnit parametry na vyčištěnou
odpadní vodu, prokázala i odborná studie
Výzkumného ústavu vodohospodářského
T. G. Masaryka z roku 2020.
Stránský: Právní úprava v oblasti případného dalšího znovuvyužití vyčištěných vod
je rigidní. Jak na tuto oblast pohlíží MŽP? Jak
umožnit větší znovuvyužití vyčištěných vod?
Brabec: Primárně je asi důležité říct, zda
jde o vody v domácnostech, v průmyslu nebo
v zemědělství. Třeba v průmyslu využití recyklované odpadní vody z hlediska životního
prostředí v zásadě nic nebrání, protože mohou
být využívány pouze v uzavřených systémech
a jejich environmentální dopad musí být vyloučen, i když z hlediska obsahu závadných
látek jsou průmyslové odpadní vody nejrizikovější pro vodní prostředí. Z našeho pohledu
je zásadní environmentální bezpečnost, pokud
by byly recyklované šedé vody používány ve
vnějším prostředí, například k závlahám.
Produkce šedé vody z umyvadel, van,
sprch nebo dřezů tvoří až 70 % odpadních
vod z domácností, ale i provozů, jako jsou
administrativní budovy nebo hotely. To znamená, že máme obrovský potenciál pro úsporu
vody v budovách. Mírně znečištěná voda je
po úpravě využitelná jako voda provozní na
splachování záchodů nebo zalévání zahrad.

Její opětovné využití může výrazně přispět
k dalšímu snížení požadavků na odběr pitné
vody. Ministerstvo životního prostředí podpořilo návrh Šance pro budovy, konkrétně
zavedení definice užitkové vody a jejích parametrů do zákona o ochraně veřejného zdraví.
Právě tahle definice nám dosud chyběla, což
znamenalo pro stavebníky významné omezení. Teď by mělo Ministerstvo zdravotnictví
připravit vyhlášku s kvalitativními parametry,
na základě kterých se bude pomocí odběrů
a rozborů prokazovat, že upravená srážková
a šedá voda je zdravotně nezávadná a nepředstavuje ohrožení veřejného zdraví. Účinnost
zákona má naběhnout v roce 2022.
Navíc jsme do vodního zákona a návrhu
nového stavebního zákona prosadili pravidla pro nakládání se srážkovou vodou. Díky
nim budou muset stavaři dodržet hierarchii
hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb,
případně větších renovací už stojících budov.
Podle pravidel je nutné nejdříve zajistit vsakování na povrchu, odpar či akumulaci a využití
jako užitkové vody v budově. Teprve pokud se
prokáže, že něco takového není možné, může
být povolen regulovaný odtok dešťové vody
z pozemku.
Připravujeme také změnu vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která
zvýhodní budovy se zelenými střechami. Malé
až střední veřejné a komerční budovy ušetří
přes 20 tisíc korun ročně za srážkovné, pokud
mají zelenou střechu, která z velké části zamezuje odtoku vody do kanalizace. Dosud totiž
neexistovala jasná pravidla a případné slevy
na srážkovném závisely na dohodě vlastníka
budovy s provozovatelem kanalizace. Bytové
domy mají prozatím z poplatku výjimku.
Účinnost navrhujeme od příštího září.
Stránský: Podporují se projekty na získávání
nových zdrojů pitné vody. Ty mohou ale někdy
ohrozit stávající zdroje (studny) především pro
individuální odběry. Jak tuto kolizi řešit? Obzvlášť s ohledem na princip, že všechny druhy
vlastnictví jsou si rovny?!
Brabec: Výzvy o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí jsou
zaměřené nejen na budování nových zdrojů
vody pro zásobování obyvatelstva pitnou
vodou, ale také na obnovu stávajících zdrojů
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vody či zkapacitnění zdrojů vody. Popřípadě
lze podporu využít na rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody. Výzvy podporované MŽP jsou určené pro veřejné zásobování
obyvatelstva pitnou vodou, tím se předchází
budování studní pro individuální zásobování.
U každého podporovaného projektu se
hodnotí také potenciální možnost napojení
lokality na existující hromadné zásobování
vodou, a pokud tato možnost existuje, je
žadatel upozorněn, že má přednostně využít
této možnosti.
K žádosti o podporu je žadatel povinen
předložit odborný posudek vypracovaný
osobou s odbornou způsobilostí či osobami,
které jsou držiteli příslušných osvědčení či
oprávnění dle platných právních předpisů.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí je
také podkladem pro vodoprávní úřad pro vydání povolení k nakládání s podzemními vodami (popřípadě k průzkumným geologickým
pracím, pokud předchází realizaci vodního
díla). Smyslem vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí je zhodnocení přirozených hydrogeologických poměrů v místě projektované
stavby vodního díla a zhodnocení možnosti
ovlivnění stávajících lokálních zdrojů podzemní vody. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí má blíže osvětlit chování podzemní
vody, vyjádřit se k reálnosti záměru, vytipovat
hlavní rizika, která by mohla nastat vlivem
nakládání s podzemními vodami a případně
stanovit podmínky, při jejichž splnění lze nakládání s vodami realizovat. Pokud by mohlo
dojít zamýšleným odběrem k negativnímu
ovlivnění zdrojů podzemních vod jak z hlediska množství, tak jakosti, musí vyjádření
primárně obsahovat zhodnocení míry tohoto
rizika (možnost a rozsah ovlivnění okolních
zdrojů podzemních vod) a také musí být ve
vyjádření navrženy podmínky, které toto
riziko omezí a za kterých může být povolení
vydáno. Jestliže již v rámci řízení vyplynou
možné nejasnosti či rizika negativního ovlivnění vodních zdrojů, nebo by mohlo dojít
k ovlivnění již povolených odběrů, je třeba
tyto nejasnosti odstranit a rizika eliminovat
před vydáním povolení k nakládání s podzemními vodami. Umístění budoucího vodního
díla musí být samozřejmě provedeno tak,
aby novým odběrem z vodního zdroje nebyla
podstatně omezena možnost využívání již
existujících odběrů.
Lze tedy shrnout, že vodoprávní úřady
mají v povolovacím procesu možnost stanovit
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podmínky povolení k nakládání s podzemními
vodami, které zohlední konkrétní místní situaci
a zabezpečí tak patřičnou ochranu vodních
zdrojů při povolování odběrů podzemních vod.
Navíc podzemní a povrchové vody nejsou
předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani
příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod
nímž se vyskytují. Práva k těmto vodám upravuje vodní zákon.
Stránský: V územních plánech se voda řeší
okrajově. Hydrogeologové poukazují na to,
že nejsou dostatečně zmapovány zdroje vody
a že na tuto observaci by se mělo poskytovat
podstatně více prostředků. Takové podklady by
byly i silnou argumentací v diskusi o různých
developerských projektech. Nemohlo by se
stát, že se postaví nemovitosti a pak se zjistí,
že nejsou zdroje vody?
Brabec: Váš dotaz souvisí mj. s problematikou vodní bilance, která by podle vyhlášky
č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance,
způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. Ta je podkladem pro rozhodování
vodoprávních úřadů, zejména pro stanovení
množství vody využitelné k odběru, a také pro
územní plánování a stanovení limitů území.
Podle vodního zákona je vedení vodní bilance jednou ze základních činností v oblasti
zjišťování a hodnocení stavu povrchových
a podzemních vod. Vodní bilance sestává
z hydrologické bilance a vodohospodářské
bilance.
V současné době také za podpory MŽP
probíhá projekt (administrovaný v rámci
TAČR – Program prostředí pro život), který
se věnuje hodnocení zranitelnosti kvantity
přírodních zdrojů podzemní vody k suchu
a možnosti eliminace negativních dopadů
sucha na podzemní vodu. Výstupem bude
mj. mapa zranitelnosti přírodních zdrojů
podzemní vody, která bude sloužit zejména
vodoprávním úřadům v jejich rozhodovací
činnosti.
Z hlediska zajištění dostupnosti pitné vody
pro nové developerské projekty je zpravidla
preferováno, pokud je to možné, napojení na
stávající vodohospodářskou infrastrukturu
před výstavbou nových zdrojů pitné vody.
Stránský: Mnohé dotační projekty jsou dosažitelné spíše pro bohatší. Co udělat pro to, aby
na dotace mohli dosáhnout i chudší? Konkrétně: jak i ty chudší motivovat k využívání třeba
opatření na hospodaření s dešťovou vodou?
Brabec: Jednoduše řečeno se snažíme domácnosti upozorňovat na to, že díky využívání

dešťové vody zároveň šetří vodu pitnou a tím
i výdaje za její spotřebu. Druhým neméně
důležitým motivátorem je, že budou mít
k dispozici zásobu vody i pro období jejího nedostatku. O dotace na hospodaření s dešťovou
vodou budou moci domácnosti od října nově
žádat v rámci programu Nová zelená úsporám, pod který program přejde a kde budou
mít možnost získat k dotaci i další motivační
bonusy za kombinaci různých opatření ve výši
desítek tisíc korun.
Stránský: Jak hodnotíte naplňování dobrého stavu dle Rámcové směrnice o vodě do
roku 2027? V tuto chvíli máme poměrně velké
rezervy v dosahování. Je to z větší části téma
na MZe, přesto by mne ale zajímalo, zda a jak
plánuje MŽP z oblastí, které jsou v jeho kompetenci, k naplnění cíle přispět.
Brabec: Naplňování dobrého stavu vod
podle Rámcové směrnice je poměrně složitý
a dlouhodobý proces, který se za dobu platnosti Směrnice (cca 20 let) stal možná mnohem komplexnějším a komplikovanějším, než
sami tvůrci Směrnice zamýšleli. Jak známo,
základním principem hodnocení stavu vod,
který výrazně ovlivňuje souhrnné výsledky,
je princip „one out all out“, což znamená,
že v případě, že jeden parametr hodnocení
nedosahuje limitů dobrého stavu, celý vodní
útvar je hodnocen jako nevyhovující. Stav
vodního útvaru se považuje za dobrý pouze
tehdy, jsou-li všechny prvky hodnocení považovány za dobré, což neodráží zlepšování
jednotlivých parametrů jakosti vody. Tento
princip tedy ale neodráží reálně dosažená
zlepšení v některých prvcích hodnocení.
Na úrovni EU proběhla diskuse, zda tento
princip nemodifikovat, aby byly úspěchy při
dosahování environmentálních cílů směrnice
viditelnější. Nakonec bylo rozhodnuto tento
princip zachovat, aby se nesnížily vysoké
ambice směrnice v ochraně vod. Důsledné
uplatnění tohoto principu znamená poměrně
nelichotivé výsledky v naplňování dobrého
stavu vod prakticky pro všechny státy EU.
Nadto je třeba si uvědomit, že dobrý stav
vod závisí nejen na zmírňujících opatřeních
k řešení stávajících vlivů, ale také na opatřeních k řešení negativních vlivů z minulosti.
Je taktéž dobré vědět, že do hodnocení stavu
vod byly v průběhu celého období platnosti
směrnice postupně přidány další látky, u některých látek došlo ke zpřísnění limitů, což
také naplňování cílů ovlivňuje. Obecně se
v některých parametrech dosahování dobrého
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stavu daří, u některých parametrů je situace
složitější a naplňování cílů je málo viditelné
či z různých důvodů se cíle zatím nedaří naplňovat. U některých parametrů je pomalejší
naplňování cílů dáno delším náběhem účinku
realizovaného opatření.
V rámci opatření na dosahování dobrého
stavu vod se MŽP dlouhodobě věnuje zejména problematice eliminace bodových zdrojů
znečištění (zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod dlouhodobou podporou výstavby
a intenzifikace čistíren odpadních vod, podporou výstavby oddílné kanalizace, podpora
odstraňování starých ekologických zátěží,
podporou hospodaření se srážkovými vodami,
které vede k omezování hydraulického stresu
ve vodních tocích při srážkových událostech),
dále zlepšování hydromorfologické struktury
vodních toků podporou revitalizací a renaturací vodních toků. Dále podporujeme zlepšování kvality ovzduší, a to řadou opatření, která
v delším časovém horizontu pomohou snížit
znečištění vod některými látkami, které do
vod vstupují z atmosféry a způsobují nedosažení dobrého stavu útvarů povrchových vod,
zejm. PAU (např. benzo(a)pyren), případně
těžké kovy (zejm. Hg).
Stránský: Sucha a povodně jsou jevy,
s kterými se stále častěji a s velkou intenzitou
setkáváme. Jak jsou tyto jevy zahrnuty do
adaptační strategie ČR na změnu klimatu?
Mohl byste prozradit, zda a jak se bude řešit
propojení těchto oblastí, které spolu ve velkém
souvisí? Jak vybalancovat technická opatření
a přírodě blízká opatření?
Brabec: Dlouhodobé sucho a povodně
včetně přívalových povodní patří v aktuálně
dokončované adaptační strategii mezi dva
ze sedmi nejzávažnějších projevů změny
klimatu v ČR.
Klíčovým pojmem, který propojuje problematiku sucha a povodní, je zvyšování retenční
schopnosti krajiny, tj. její schopnosti zadržovat vodu, a to jak v případě krajiny volné, tak
krajiny urbanizované. Retenční schopnost
krajiny přispívá její odolnosti vůči epizodám
sucha, ve městech napomáhá zlepšovat mikroklima během vln veder. V případě povodní
napomáhá zvýšená retenční schopnost krajiny zpomalovat průtok vody a předcházet
tak větším škodám, zejména pak v sídlech.
Z tohoto důvodu je v oblasti předcházení
suchu a povodním nezbytné realizovat nejen
technická, ale i přírodě blízká opatření, volba konkrétních opatření by měla záviset na
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situaci v řešeném území. Akční plán, který
opatření adaptační strategie rozpracovává do
konkrétně formulovaných úkolů, se soustřeďuje především na zvýšení retenční schopnosti zemědělské půdy, a to cestou omezení
jejího utužování a zvýšení podílu organické
hmoty v půdě. Současně s tím obsahuje úkoly
týkající se výstavby a modernizace zavlažovacích zařízení včetně podpory údržby a budování malých vodních nádrží na straně jedné
a minimalizaci vlivu nevhodně provedených
odvodňovacích zařízení včetně efektivnějšího
využití půdní vláhy na straně druhé. V oblasti
vodního hospodářství akční plán obsahuje
opatření podporující revitalizace vodních
toků, ochranu a zajištění dostatečných vodních zdrojů, infiltraci (rozlivy) povrchových
vod do vod podzemních, recyklaci a opětovné využití vody. Pro urbanizovanou krajinu
a sídla akční plán zmiňuje zejména zlepšení
hospodaření se srážkovými vodami, zajištění
zásobování sídel pitnou vodou, zohlednění
povodňového rizika při rozvoji sídel a rozvoj
sídelní zeleně včetně vodních ploch.
Stránský: Mám dojem, že opatření proti negativním jevům, která se manifestují už desítky
let (je jedno, zda je za tím třeba hledat člověka,
či nikoliv), se přistupuje liknavě, se zpožděním
a nevyslyší se apely odborníků. Věci se řeší, až
když už si podnikatelé svoje záměry prosadili
(HDV, zábory zemědělské půdy). Co Vy na to?
Co dělat pro to, aby se toto zaostávání ochrany
jednotlivých složek životního prostředí nad
jejich exploatací neopakovalo, nebo dokonce
neprohlubovalo?
Brabec: Bezbřehé zabírání zemědělské
půdy se v posledních letech zpomalilo. Legislativní ochrana zemědělské půdy se posílila.
Vyjmout nejkvalitnější půdu ze zemědělského
půdního fondu je díky zákonu o ochraně ZPF
možné jenom tak, když je stavba ve vyšším
veřejném zájmu, mezi něž například nepatří
supermarket nebo sklad.
Je to samozřejmě obrovské dilema mezi
ochranou půdy a civilizačním rozvojem a obrovskými ekonomickými zájmy.
V tomto roste odpovědnost krajů a obcí.
Mnohé už mají odvahu říct: a dost. My (MŽP)
nemáme možnost zabránit stavbě, jak po nás
někdy obce žádají, pokud si ji odsouhlasilo
předchozí zastupitelstvo. V některých případech vybudovat nové stavby znemožnily
omezené kapacity vodních zdrojů.
Jsem jednoznačně pro to, aby se nejcennější zemědělská půda chránila ještě přísněji

a developerské společnosti byly motivovány
k výstavbě na tzv. brownfieldech, třeba v bývalých průmyslových zónách.
K tomu nejsou oficiální data, ale v platných
územních plánech je navrženo množství záborů dalece přesahující potřeby naší společnosti.
Hlavní slovo v tom tedy mají obce a kraje.
Úřady obcí s rozšířenou působností mají
podle stavebního zákona povinnost každé 4
roky revidovat platné územní plány všech
obcí a měst. Pokud k těmto revizím vůbec
dochází, měly by se k nim vyjadřovat krajské
úřady jako orgány ochrany zemědělského
půdního fondu. To se zjevně neděje a ochrana
zemědělské půdy tak má ve fázi územního
plánování významný deficit, který bychom
měli co nejrychleji odstranit.
V roce 2020 bylo zastavěno 10,7 procent
území a poslední informace o „rozdrobenosti“
území máme z roku 2016, kdy 60,6 % území
bylo nefragmentováno.
Stránský: Konkrétně: ozelenit města, přivést do nich vodu, se snaží prosadit někteří
jasnozřivci i u nás více jak deset let. Dosud se
jim to nedařilo. Proč až nyní se rozjíždí projekty na ozelenění měst? Mám dojem, že je to
v důsledku toho, že poslední roky byla města
v letních měsících rozžhavena do nevydržitelna… Jak by to oživení městské infrastruktury
mělo vypadat? Jak to zaonačit, aby se přešlo
od slov k činům?
Brabec: Více zeleně i vodních prvků ve
městech, včetně zelených střech, podporujeme z programů MŽP posledních sedm let.
A podporujeme je poměrně velkoryse, na zasakování a udržení vody jak ve volné krajině,
tak i v zastavěných územích měst a obcí jsme
od roku 2014 rozdělili více než 10 miliard
korun. A to teď přeřadíme, řekněme z trojky
rovnou na pětku, protože letos startuje nové
období programů pro podporu energetických
úspor v budovách, kam patří také šetrné
hospodaření s vodou. To se týká programu
Nová zelená úsporám pro renovace a stavby
bytových a rodinných domů. Podle odhadů
Státního fondu životního prostředí ČR přijde
na hospodaření se srážkovou vodou a zelení
střechy přibližně 9 000 žádostí za 500 milionů korun. Další dotace pro veřejné budovy
bude možné čerpat z nového Operačního
programu Životní prostředí, pro komerční
z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a také máme
dva úplně nové zdroje, Modernizační fond
a Národní plán obnovy. Celkem tak bude
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podle odhadů k dispozici na úspory energie
a vody v budovách do roku 2030 k dispozici
asi 125 miliard korun.
Dalších více než sto miliard poputuje v příštích letech také na nejrůznější adaptační opatření. Do nich samozřejmě patří vedle obnovy
přirozených funkcí krajiny i zelenomodrá
infrastruktura nebo adaptace budov.
Stránský: Ovšemže se musím zeptat na
Bečvu. Nějak mě přestalo zajímat, kdo je vinen,
ale jde mi o dvě věci: Za prvé, lidé z praxe
dlouhodobě kritizovali přebujelý aparát sledování různých škodlivých látek. Nyní se mohla
projevit potřebnost té evidence. Srovnávaly se
u potenciálních viníků evidence látek ohrožujících vody se skutečným stavem? Všude to
sedělo, nebo byly rozdíly, které mohly skoro
okamžitě indikovat, kdo je vinen?
Brabec: Tento dokument – havarijní plán –
má povinnost zpracovat každý uživatel závadných látek, který zachází se závadnými
látkami ve větším rozsahu, nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.
Havarijní plán schvaluje vodoprávní úřad,
a pokud může havárie ovlivnit vodní tok, pak
jej uživatel závadných látek musí projednat se
správcem vodního toku.
Havarijní plán je zásadním dokumentem
pro prevenci havárií; plán obsahuje seznam
závadných látek, se kterými uživatel zachází,
včetně jejich průměrného a nejvyššího množství; identifikační údaje a bezpečnostní list
závadných látek.
K dotazům týkajících se vyšetřování havárie
na řece Bečvě nemohu více odpovědět, neboť
tato havárie je stále předmětem policejního
vyšetřování.
Stránský: Druhá věc. Proč nebyly brány
v potaz odběry vzorků vody z kontaminované
řeky od rybářů? Pokud bychom na tuto logiku
přistoupili, tak by se mohlo stát, že vykradený
vyfotí zloděje, ale nebude při dokazování
k tomu přihlíženo, protože poškozený nemá
„kulaté razítko“!?
Brabec: Primárně je asi nejdůležitější to, že
se vzorky na místě odebíraly a je jich k dispozici dost, více než 130. Odebírali je hasiči,

vodoprávní úřady, inspektoři a předávaly se
do laboratoří k analýzám. Zároveň tyto vzorky
vody musí splňovat předepsané požadavky,
jako je odběrový protokol s určením místa,
času, způsobu odběru a se jménem.
Podle toho, co vím, nebyly vzorky od rybářů
nijak popsané, zapečetěné, nebyly uchované
v chladu. Proto se Česká inspekce životního
prostředí – navíc po konzultaci s laboratoří –
rozhodla, že tyto vzorky nepřevezme a odebere vlastní vzorky. K tomu bylo známé, že první
kolo vzorků odebrali hasiči, což je standardní
postup při haváriích.
Stránský: Byla podepsána smlouva o splavnění Labe mezi Českem a Německem. Termín
je rok 2030 a řeka by měla být splavná 340 dní
v roce. Co tomu říkáte? Je to reálné i s ohledem
na průtoky v minulých letech, i s ohledem na
konkurenceschopnost lodní dopravy a s ohledem na naše závazky na poli ekologie?
Brabec: Tak to je primárně dotaz spíše na
Ministerstvo dopravy, respektive na Ředitelství vodních cest. My jsme měli ke schválené
dohodě o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty připomínky,
které právě mířily na fakt, že platné koncepční
dokumenty v oblasti vnitrozemské plavby
v České republice v tuto chvíli neexistují.
Tedy, že nás vnitřní pravidla nezavazují
k žádným konkrétním parametrům plavby.
A z tohoto pohledu nemůže být uzavřená
dohoda spojena s realizací jakýchkoliv technických opatření, které by vedly ke zlepšení
parametrů splavnosti.
Klíčová je za Ministerstvo životního prostředí podmínka, kterou jsme do smlouvy
prosadili, že pokud by obsah smlouvy nebo
její aplikace mohla zapříčinit rozpor s evropským právem, pak musíme smlouvu znovu
otevřít a znovu projednat. Zkrátka, že pokud
by jakýkoliv aspekt provádění dohody byl
v rozporu s právem EU, pak Ministerstvo životního prostředí na tuto skutečnost upozorní
Ministerstvo dopravy. A to bude iniciovat
jednání s německou stranou s cílem odstranit
tu pasáž smlouvy, která by byla v rozporu
s evropským právem.

Rekonstrukce Staroměstského jezu v Praze
v plném proudu
Hugo Roldán, Jan Šimůnek
Titulek článku není nadsázkou. Pokud se
v těchto dnech projdete po Karlově mostě
nebo po parku Kampa a podíváte se na řeku
směrem ke Starému městu, nejspíše upoutá
vaši pozornost nezvyklý pohled na jeřáb
uprostřed Vltavy nebo pohyb dělníků na jezu,
přes který proudí řeka. V dubnu letošního
roku byla totiž zahájena rozsáhlá rekonstrukce
historického Staroměstského jezu na Vltavě
v Praze, který je součástí vodního díla Smíchov, jehož dolní plavební kanál vyúsťuje až
pod Staroměstským jezem u Karlova mostu
a je tvořen 420 m dlouhou dělící zdí. Tato
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stavebně velmi náročná rekonstrukce vodního
díla uprostřed historického centra hlavního
města, si vyžádá náklady ve výši 112 mil. Kč
a potrvá do jara roku 2024. „Této významné
investiční akci, kterou financujeme z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Vltavy,
předcházely podrobné přípravné práce, které
podnik prováděl již od roku 2016,“ upřesnil
Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy.
„Práce na rekonstrukci Staroměstského
jezu začaly přesně podle plánu, kdy stroje
zajistily provádění prací na suchu v délce cca
60 metrů na levé polovině jezu poblíž Kampy.

Požádal jsem o krátkou informaci o této
mezistátní smlouvě Ministerstvo dopravy
ČR. Na otázky odpověděl Mgr. František
Jemelka, tiskový mluvčí.
Stránský: Byla podepsána smlouva o splavnění Labe mezi Českem a Německem. Termín
je rok 2030 a řeka by měla být splavná 340
dní v roce. Je to reálné s ohledem na průtoky
v minulých letech, s ohledem na konkurenceschopnost lodní dopravy i s ohledem na naše
závazky na poli ekologie?
Jemelka: Principem dohody s Německem
jsou parametry pro plavbu, které obě strany
budou mít snahu uvést do pořádku a udržovat
je. Na neregulované části řeky od Ústí nad
Labem do Hamburku je to 140 cm + marže
na ponor, jak píšete, po dobu 340 dnů v roce.
Věříme, že cílevědomým a společným naplňováním smlouvy zlepšíme splavnost na kritických úsecích řeky a tím výrazně zlepšíme
konkurenceschopnosti vodní dopravy. Právě
kolísající průtoky a dlouhodobé zanedbání
péče o Labe je příčinou ekonomické využitelnosti vodní dopravy. Všechna jednotlivá
opatření ke zlepšení splavnosti budou v ČR
i v Německu podléhat požadavkům ochrany
životního prostředí.
Stránský: Spolupracovaly na smlouvě
i ústřední vodohospodářské orgány, tedy MZe
a MŽP? Jaké bylo jejich stanovisko?
Na přípravě smlouvy se podílely vodohospodářské podniky Povodí a Ministerstvo
zemědělství, Ministerstvo životního prostředí
bylo od počátku sjednávání smlouvy informováno. Dohoda organicky doplní existující
nástroje péče o Labe – Smlouvu mezi ČR
a Německem o hraničních vodách v oblasti
vodního hospodářství z roku 1995 a Dohodu o mezinárodní komisi pro ochranu Labe
z roku 1990. Péče o řeku Labe je důležitá ve
všech dimenzích – dopravní, vodohospodářské, hydrologické i ekologické.
S účastí vodohospodářských institucí počítáme ve Společné komisi, která je k Dohodě
mezi vládou ČR a SRN o plavbě po labské
vodní cestě zřízena a brzy zahájí svoji činnost.
Ing. Václav Stránský

Následovaly bourací práce na degradovaném
dřevěném roštu a betonové výplně jezu. Po
odstranění staré konstrukce je montován nový
dubový rošt a kamenná výplň z žulových kamenů. Obdobně bude postupováno v dalších
navazujících etapách. Rekonstrukce navrací
jez do původní podoby jezu tzv. pražského
typu. Jsem si proto jistý, že první stavitelé
Staroměstského jezu by byli rádi, kdyby viděli,
jak o toto vodní dílo pečujeme i po několika
staletích,“ dodal Petr Kubala.

Historické souvislosti památkově
chráněného Staroměstského jezu
(obr. 1)
V tomto profilu se jez nachází nejméně od 13.
století, konkrétně se dokládá jeho dokončení
v roce 1241 i v souvislosti s výstavbou opevnění Starého Města pražského. Tento jez, ač
nebyl v Praze asi zcela první (první tři jezy se
pod Hradem dokládají již v roce 993 n. l. a do
roku 1135 n. l. další tři pod Vyšehradem), se
stal s okolními jezy – Šítkovským a dnes již
zrušeným Novomlýnským – vzorem pro dále
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realizované vzdouvací stavby v korytech vodních toků pro široké okolí, nejen v zemích Koruny České, a to jako tzv. jez pražského typu.
Tradičním účelem Staroměstského jezu
bylo po historicky úvodním plnění hradebního příkopu dále vzdutí vody pro pohon
mlýnů a vodárenské využití. Na pravém
staroměstském břehu se jednalo o komplex
osmi Staroměstských mlýnů a Staroměstskou
vodárenskou věž, na malostranském břehu
pak o mlýn sv. Jiří (později Sovovy mlýny)
a tři mlýny na Čertovce (Huť, Zlomkovský
a Velkopřevorský).
Půdorys Staroměstského jezu se v průběhu
historie prakticky neměnil. Pouze na levém
malostranském břehu byl jez zkrácen o úsek
šířky dolního plavebního kanálu VD Smíchov,
dokončeného v roce 1922. Od té doby jez není
zavázán do břehu ostrova Kampy, nýbrž do dělící zdi z kyklopského zdiva plavebního kanálu.
Dnešní délka v koruně je 300 m včetně
vorové propusti. Konstrukce jezu je patrná
z obrázku 2. Původně byla přelivná hrana
tvořena kamennými deskami vsazenými do
dřevěného rámu. V letech 1964–1969 proběhla rozsáhlá rekonstrukce jezu. Kamenné desky
byly odstraněny včetně výplňového materiálu
30 cm pod úroveň dřevěného roštu, následně
bylo těleso vybetonováno do úrovně 5 cm nad
úroveň dřevěného roštu, aby bylo zachováno
čeření vody při přepadu vody. Nadjezí i podjezí bylo těsněno štětovou stěnou z Larsen IVn.
Horní štětová stěna je beraněna do hloubky
3,5 m a dolní do hloubky 2 m. V nadjezí mezi
štětovou stěnou a tělesem jezu byl odstraněn
původní zához a vějíř starých dřevěných pilot
délky 0,5–2,5 m o průměru cca 20 cm a následovalo vybetonování těchto prostor. Podjezí
je opevněno záhozem a zbytky kamenných
desek demontovaných z přelivné plochy jezu.
Vorová propust je umístěna uprostřed jezového tělesa, je široká 12 m a je hrazena klapkou.

Obr. 1. Původní podoba jezu s pohledem na Sovovy mlýny. Přelom 19. a 20 stol.

Obr. 2. Příčný řez Staroměstského jezu – současný stav

Důvody rekonstrukce
Závěry z prohlídek jezu Staroměstského z posledních let konstatují závažné závady v jeho
konstrukci, které souvisejí především s pokračující degradací dřevěné roštové konstrukce
jezu, výskytem kaveren mezi dřevěnou konstrukcí a betonem výplně oken konstrukce.
Další lokální závady jsou na předprsí pravého
zavázání a obkladu zdi plavebního kanálu.
Oprava jezu z 60. let minulého století na
jedné straně příznivě stabilizovala objekt zřízením těsnící horní štětové stěny s betonovým
předprsím a zřízením dolní štětové stěny pod
dolní záplavou (trámem) jezu z důvodu stabilizace tělesa při dobetonování mezilehlého
prostoru; na druhé straně historický objekt
jezu poškodila náhradou kamenných kvádrových, trochu nerovných, i členěných desek
za jednolitý beton a úpravou příčného řezu
jezu v odtrhové části plynulým zaoblením či
zešikmením do podjezí.

Navrhované řešení rekonstrukce
a aktuální stav
Projektové řešení rekonstrukce navrací jez
do původní podoby jezu pražského typu.
Předmětem je zejména obnova dřevěné roštové konstrukce v původní podobě, rozsahu
i vnějšího viditelného provedení tesařských
spojů. Dále obnova kamenné výplně oken
roštové konstrukce, skládané z velkých (2 až
3 kusy na okno) kamenných desek tloušťky
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Obr. 3. Instalace nového dubového roštu
35 cm, vystupujících 5 cm nad povrch dřevěného roštu. Desky budou žulové s lámaným
bosírovaným povrchem. Korunu a odtrhovou
hranu v místě dolní štětovnice budou tvořit
tvarové kameny – čisté pemrlované kopáky ze
stejného materiálu. Odrazník, přibližně v linii
dolní štětové stěny bude výškově vyrovnán do
jednoho sklonu pultové přelivné plochy, tak jak
to u jezů pražského typu bylo typické: paprsek
z odtrhové hrany z důvodu ochrany podjezí od
výmolů byl veden k hladině dále od jezu, nikoli
pak zaoblením skluzem do vývaru.
Práce na tomto památkově chráněném
vodním díle v historickém jádru Prahy jsou

tedy skutečně v plném proudu, obrazně
i doslova. Jak je vidět na obr. 3, v současné
době již probíhá tesařsky náročné osazování
oken z dubových trámů atypických rozměrů
v prvním zajímkovaném 60 m dlouhém úseku
jezového tělesa. Následovat bude vyplňování
oken dubového roštu zmíněnými žulovými
kvádry.
Ing. Hugo Roldán
Ing. Jan Šimůnek
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 – Smíchov
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Lesy ČR rekonstruují vodní nádrže
Pavel Hopjan

V současné době Lesy ČR spravují více než
1 000 malých vodních nádrží, kdy v rámci této
správy provádí jejich běžné údržby a opravy,
ale také i rozsáhlé rekonstrukce včetně funk
čních objektů. Mezi nejvýznamnější akce lze
v tomto směru zařadit rekonstrukce vodních
nádrží Kralice, Osvětimany, Kožichovice nebo
Sedlinka. Původně se jednalo o závlahové
vodní nádrže, které přešly po transformaci
ZVHS do správy Lesů ČR.
Návrhu optimálního řešení oprav těchto
vodních děl předcházel podrobný a rozsáhlý

stavebně technický průzkum. Pro posouzení
stavu betonových konstrukcí bylo využito jak
destruktivních, tak nedestruktivních metod
průzkumu. Zejména jádrové odvrty byly
účelně situovány tak, aby podaly komplexní
informaci o kvalitativním stavu konstrukcí
nejen z celkového pohledu, ale i z míst, která
nebyla detailně podchycena s ohledem na
tehdejší technologickou vybavenost nebo
kterým se v době výstavby věnovala patrně
menší pozornost (přelivná hrana, pracovní
a dilatační spáry, prostupy konstrukcí, absen-

VN Kožichovice. Původní vtokový objekt

ce výztuže aj.). Na základě takto provedených
průzkumů bylo zjištěno (zejména na exponovaných místech) zásadní snížení pevností
betonu, vysoký stupeň koroze vnitřní výztuže nebo měnící se tloušťka krycí betonové
vrstvy. Kovové a ovládací konstrukce byly
většinou značně zkorodované a často i úplně
nefunkční.
V návaznosti na závěry z provedených
průzkumů bylo přistoupeno ke zpracování
projektových dokumentací a následně k samotným realizacím.

Největší rekonstrukce proběhla na
vodní nádrži Kožichovice
Vodní nádrž Kožichovice byla postavena
v letech 1982–1984 na vodním toku Markovka
u Třebíče. Nádrž je tvořena zemní sypanou zonální hrází, na jejíž koruně se nachází silnice
II/351 Třebíč–Dukovany. Z funkčních objektů
je nádrž vybavena výpustným zařízením tvořeným vtokovým objektem, chodbou spodní
výpusti a výtokovým objektem a bezpeč-

VN Kožichovice. Vtokový objekt po rekonstrukci

VN Kožichovice po provedené rekonstrukci

VN Osvětimany. Sdružený objekt před rekonstrukcí
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VN Osvětimany. Sdružený objekt po rekonstrukcí
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VN Sedlinka. Vtokový objekt před rekonstrukci
nostním přelivem. Objem vody v nádrži při
maximální hladině je 715 tis. m3 a zatopená
ploch činí 14,6 ha.
Rekonstrukce stavby byla rozdělena na osm
stavebních objektů, z nichž největší objem
prací představovaly stavební objekty bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru a vtokový
objekt.
V rámci rekonstrukce bezpečnostního
přelivu, skluzu a vývaru byl odstraněn degradovaný beton na povrchu konstrukcí až
na neporušený beton (otryskání vysokotlakým
vodním paprskem, frézováním, odsekáním)
v rozsahu odpovídajícímu míře poškození.
Sanace betonových konstrukcí spočívaly v sanaci stávající výztuže a utěsnění trhlin pomocí
chemické injektáže. Na nové povrchové vrstvy
betonů byly použity dva postupy nanášení,
a to stříkaný beton (suchý torkret) s tloušťkou
jedné vrstvy řádově do 5 cm (případně ve

VN Sedlinka. Vtokový objekt po rekonstrukci

více vrstvách) nebo dobetonování konstrukce
do jednostranného bednění vodostavebním
betonem.
Rekonstrukce vtokového objektu byla provedena odstraněním stávajícího železobetonového objektu až po úroveň výpustné chodby.
V místě původního objektu byl vybudován
nový železobetonový vtokový objekt věžového
typu založený hlubinně na mikropilotech ve
skalním podloží. Vzhledem k parametrům
vodní nádrže byl objekt navržen jako dvoukomorový požerák s jednou spodní výpustí
a zdvojenou dlužovou stěnou.
Cena stavebních prací byla 34,7 mil. Kč
bez DPH a byla dotována částkou 31,7 mil. Kč
z programu Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích
poskytovaného Ministerstvem zemědělství ČR
a částkou 2,9 mil. Kč z vlastních finančních
prostředků Lesů ČR.

VD Kamenička – transfer raků
Dagmar Brejšová

Na VD Kamenička v roce 2020 proběhly inženýrsko-geologické průzkumy hráze z návodní i vzdušné strany. Aby státní podnik Povodí
Ohře mohl průzkum řádně zajistit celých cca
280 dní, bylo zapotřebí jednak zamezit obojživelníkům vstupu a rozmnožování v prostoru
nádrže, slovit veškeré raky říční a na závěr
provést výlov ryb.

Již v začátku přípravy byla instalována
ochranná folie proti obojživelníkům kolem
celé nádrže a připraveny 2 tůně k transferům
ropuchy obecné (Bufo bufo), viz obr. 1. Nejvíce
starostí nám ale v průběhu snižování hladiny
dělal transfer raků. Povodí Ohře muselo vyhovět veškerým předpisům  ohledně chráněného
druhu raka říčního, vybrat vhodné náhradní

Obrázek 1. Bariéry kolem VD Kamenička proti obojživelníkům
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Stavební práce na rekonstrukci vodní nádrže byly zahájeny v říjnu roku 2018, kolaudace
stavby proběhla v únoru roku 2020.
Obdobným způsobem probíhaly rekonstrukce i na vodních nádržích Kralice a Osvětimany, kdy na základě závěrů z provedených
průzkumů byly sanovány konstrukce sdružených objektů.
U vodní nádrže Sedlinka bylo nutné provést
kompletní rekonstrukci vtokového objektu.
V rámci protipovodňové ochrany níže položeného území byl objekt nově navržen tak, aby
byl zvýšen i retenční objem nádrže. U všech
uvedených nádrží došlo také k odstranění
sedimentů z retenčních prostorů.
Ing. Pavel Hopjan
Lesy ČR, s.p.
Přemyslova 1106/09
500 08 Hradec Králové
lokality, označit poměrné množství – přibližně
8 % raků značkovací látkou – elastomerem, viz
obr. 2, a zajistit sledování raků na náhradních
lokalitách po dobu dvou let (2021 a 2022). Na
spolupráci se významně podílela společnost
na ochranu přírody a životního prostředí
Naturaservis s.r.o., astakolog RNDr. David
Fischer, hrázný VD Kamenička, vedoucí rybí
líhně Povodí Ohře a v neposlední řadě i stavební dozor.

Náhradní lokality pro raky a mlže
V souvislosti s přesunem raků říčních (Astacus
astacus) z VD Kameničky v roce 2020 do čtyř

Obrázek 2. Značkování raků značkovací látkou – elastomerem
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Obr. 3. Dva pohledy na VD Nový rybník
náhradních lokalit, vyvstala potřeba vyhledat
lokality nové, které by v budoucnu sloužily
k transferu nejenom raků, ale i mlžů. Byly
proto uzavřeny smlouvy, mimo jiné i mezi Severočeskými doly a.s. a státním podnikem
Povodí Ohře. Cílem bylo vytipovat tůně nebo
potoky jako vhodný biotop pro minimálně
10 000 raků a mlžů.
Tyto lokality se v současné době monitorují.
Důležitým parametrem je splnění nároků na
kvalitu povrchových vod dle nařízení vlády
č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod
vhodných pro život a reprodukci původních
druhů ryb a dalších vodních živočichů
a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto
vod. Sledovány jsou i druhy ryb, přítomnost
invazních druhů raků, morfologie, predátoři
a další.
V letošním roce probíhal mimo jiného i první monitoring náhradních lokalit, do kterých
byli raci z VD Kameničky umísťováni. Tato
nutnost vycházela z plnění podmínky Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Do vrší byli chyceni i raci označení elastomerem, čímž bylo potvrzeno, že šlo o raky
z VD Kamenička. Monitoring potvrdil udržitelnost račí populace na všech náhradních lokalitách VD Nový rybník, viz obr. 3, VD Janov
a VD Křímov. Na vodním toku Kamenička se
přítomnost raků nepotvrzovala. V roce 2022
bychom dalším a posledním monitoringem
mohli mino jiného prokázat rozmnožení
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raků v nádržích a tím potvrdit stabilitu nově
vzniklých populací.

Sběr mlžů na VD Jesenice
v souvislosti s běžnou manipulací
Na přelomu roku 2020/2021 zjistil státní podnik, Povodí Ohře, že při snižování hladiny na
VD Jesenice na zimní hladinu, které probíhá
dle platného manipulačního řádu, dochází
k obnažování břehů a tím k možnosti uvíznutí
velkých chráněných mlžů (obr. 4). Jelikož
tento proces běžné manipulace začíná od 1.listopadu, mohou být mlži vystavováni nízkým
teplotám, což má vliv na možnosti přežití.
Mlži na pokles vody reagují odlišně. V písčitých částech nádrže se zahrabávají nebo se
spolu s hladinou vody přesouvají níže. Ve
štěrkovitých až kamenitých místech naopak
zůstávají na březích a vlivem mrazu nebo
predace umírají.
Státní podnik v případě mimořádných manipulací přistupuje k záchranným aktivitám
všech zvířat, která se ve vodě vyskytují nebo
jsou na ní závislá. Nicméně při běžných manipulacích tomu doposud tak nebylo.
Povolená platná výjimka umožňující
zranění, poškození či smrt mlžů při běžné
manipulaci, umožňuje manipulaci provést,
nicméně není zájmem Povodí Ohře přispívat
k jejich ohrožení. Možností je alespoň částečná záchrana sběrem a přenosem do míst
s vyšší hladinou vody.

Obr. 4. Mlži s nízkým sloupcem vody, nutný
transfer
Z tohoto důvodu vznikla rámcová smlouva
mezi ČSOP a státním podnikem, která by měla
na přelomu roku 2021/2022 prověřit spolupráci při společné ochraně přírody.
V rámci podzimu 2021 bychom chtěli
zmonitorovat další nádrže, u kterých máme
potvrzen výskyt mlžů, a připravit se na významnější záchranné transfery i na těchto
lokalitách.
Ing. Dagmar Brejšová
ekolog podniku
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

25

Řada dmychadel SECOH JDK
Vám uspoří náklady
V ČR je BIBUS s.r.o. největším dodavatelem lineárních bezolejových dmychadel. Dmychadla SECOH známá po celém světě si u nás
můžete pořídit již 26 let. K tomuto srdci každé čistírny odpadních
vod umíme zajistit i pravidelnou údržbu a servis a v neposlední
řadě máme skladem i potřebné náhradní díly.

Aplikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biologické čistírny odpadních vod
úprava vody a technologie pro životní prostředí
líhně ryb, transport a skladování živých ryb, akvaristika
lékařské, laboratorní a zdravotní technologie – galvanické lázně,
perličkové masážní vany, nafukovací protetické pomůcky
provzdušňování odkalovacích jímek
bezkontaktní čeření a čerpání
nafukování člunů a matrací
sloupy pro čeření vody a dekorace
okysličování soustav palivových článků
Jan Fux
manažer produktu
fux@bibus.cz
www.bibus.cz

NEJ dmychadla
Lineární membránová dmychadla SECOH jsou ideální pro aplikace,
u kterých je podmínkou nebo výhodou minimální spotřeba elektřiny,
čerpání naprosto bezolejového vzduchu, velmi tichý provoz, minimální a jednoduchá údržba a dlouhá životnost. Díky moderní konstrukci
a bezpečnostním vypínačům lépe ochráníte celé dmychadlo proti
problémům způsobeným s protržením membrán.
Provozní princip elektromagnetické oscilace je dobře známý pro
svou vynikající účinnost. Elektrická energie
není spotřebována mechanejdostupnější
nickým třením v klikových sestavách, kluzných dílech nebo ložiscích,
na trhu
ale je pomocí membrán přímo využita pro pohyb čerpadla. Maziva
nejsou nutná a nenacházejí se v lineárním pohonu ani v komoře
čerpadla. Toto znamená naprosto bezolejový provoz.
Elektromagnety uvedou permanentní magnet do lineárního kmitání.
Magnet se nyní pohybuje frekvencí odpovídající napájecímu kmitočtu
– zpravidla 50 nebo 60 Hz – mezi elektromagnety sem a tam a deformuje přitom membránu, která mění objem pracovního prostoru.
Průtokem přes ventily lze vytvářet přetlak i podtlak.
Motor a díly čerpadla jsou sloučeny do jedné jediné konstrukce.
Kompaktní a lehký typ konstrukce a jednoduché ústrojí zaručují
dlouhodobý a spolehlivý provoz. Motor a díly čerpadla jsou odděleny pomocí antivibrační pryže, proto vznikají jen nízké vibrace.
Zvukotěsný kryt a tlumič integrovaný v základně nádrže omezují
provozní hlučnost. Speciálně tvarované komory čerpadel a tlumič
integrovaný v základně nádrže zajišťují proud vzduchu, který je
prakticky bez pulzací.

nejprodávanější v Evropě
nejvýkonější membránová
nejdostupnější na trhu

... dodáváme dmychadla již více než 25 let
... uvedli jsme na trh více než 150 000 dmychadel

www.bibus.cz

AF-E 400 – nejlepší ultrakompaktní
magneticko-indukční průtokoměr ve své třídě
krohne.link/afe-400
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Umělá inteligence: I vodou můžeme šetřit chytře

podíl na největších ztrátách mívají často právě
malé, nenápadné úniky z menších přípojek,“
zdůrazňuje Simon Granath.

Lepší služby zákazníkům

Ve Švédsku je šetrné nakládání s přírodními vodními zdroji nedílnou součástí životního
stylu. Místní vodárenská společnost VA SYD aktuálně zavádí v okolí měst Lund a Malmö
řešení Siemens využívající umělou inteligenci s cílem dále posílit udržitelné využívání zdrojů
Umělá inteligence nachází v poslední době zajímavé uplatnění
v mnoha oborech. Jinak tomu není ani v oblasti vodohospodářství.
Společnost Siemens se intenzivně zabývá vývojem speciálních
aplikací nejen pro toto odvětví. V rámci rodiny softwarových
produktů SIWA (Siemens Water) nabízíme aplikace, které s využitím umělé inteligence dokážou řídit celé městské stokové sítě
a předvídat možné havárie, lokalizovat a kvantifikovat úniky pitné
vody nebo optimalizovat čerpání pitné či odpadní vody. Ve spojení
s dalšími produkty Siemens tak dokážeme veškeré procesy nejen
řídit a vzdáleně spravovat, ale i optimalizovat a predikovat možné
problémy a tím výrazně snižovat náklady na provoz vodárenské
infrastruktury.
Ztráty pitné vody ve vodovodní síti švédské společnosti VA SYD
tvoří až deset procent všech dodávek vody k odběratelům. Důvodem
bývají často netěsnosti vodovodního potrubí. Proto se společnost rozhodla zavést účinnější systém pro odhalování úniků vody s využitím
umělé inteligence (AI).
„Ve Švédsku je šetrné nakládání s přírodními zdroji nedílnou součástí životního stylu a ani voda není v tomto ohledu žádnou výjimkou,“ říká Victor Pelin. „Přestože ve Švédsku nemáme obecně problémy s nedostatkem vody, je plýtvání nepřijatelné. Úprava a distribuce
vody jsou energeticky náročné, a energie zde představuje významný
cenový faktor,“ dodává Simon Granath.
Simon Granath a Victor Pelin mají ve VA SYD na starosti optimalizaci dodávek, tedy i návrh a zavádění systému detekce úniků vody.

Dalším aspektem jsou lepší služby zákazníkům. „Máme na starosti údržbu velké sítě
v dost rozlehlé oblasti a chtěli jsme zlepšit
naši schopnost zjišťovat úniky prostřednictvím chytrých měřicích zón. Proto jsme začali
hledat řešení, které by využívalo umělou inteligenci,“ vzpomíná Victor Pelin.
Firma se zaměřila na několik různých systémů a provedla jejich vyhodnocení. Hlavním
cílem bylo najít co nejmodernější řešení, které
by dokázalo optimálně využít stávající průtokoměry a smart vodoměry v oblasti zvolené
k ověření konceptu. A řešení SIWA LeakPlus
vyhovělo všem potřebným parametrům.

Spolupráce vede k nalezení
nejoptimálnějšího AI řešení

„Když ovšem došlo na realizaci, narazili jsme na určité překážky.
Museli jsme najít způsob, jak využít detekci úniků s využitím umělé
inteligence přímo v našich systémech namísto v cloudu. Proto se naši
IT a OT specialisté sešli společně se zástupci Siemensu a jejich partnera BuntPlanet, aby nalezli ten nejlepší postup pro instalaci řešení
SIWA LeakPlus v našich vlastních datových centrech. Pokud vím,
jde vůbec o první podobné řešení ve švédském vodárenství, a nám se
podařilo ho úspěšně zrealizovat,“ říká Victor Pelin. „Chceme být mezi
nejlepšími. A to si vyžaduje řešení využívající umělou inteligenci, jako
je SIWA Leak,“ dodává Simon Granath.

SIWA LeakPlus je inovativní řešení určené k detekci úniků ve vodovodních rozvodných sítích

Simulace poskytne lepší data
„Chceme být mezi nejlepšími. A to si vyžaduje řešení využívající
umělou inteligenci, jako je SIWA LeakPlus.“ Simon Granath (vlevo)
a Victor Pelin (vpravo), pracovníci racionalizace dodávek, VA SYD

I malý únik může mít rozsáhlé důsledky
Vodárenská společnost VA SYD sídlí ve švédském městě Malmö a provozuje zhruba pět tisíc kilometrů vodovodního potrubí, z toho celkem
dva tisíce kilometrů sítě s pitnou vodou. Zjišťování úniků patří mezi
komplexní záležitosti. „Až donedávna jsme byli schopni detekovat
jen větší úniky, které nakonec vedly k přerušení dodávek. Ovšem lví
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V dalším kroku bylo třeba zdokonalit jednotlivé hydraulické modely
sítí a propojit data z měřidel a čerpacích stanic s řešením SIWA
LeakPlus s pomocí standardu OPC UA. V tu chvíli byli ve VA SYD
připraveni na první testy. Victor Pelin vysvětluje: „V rámci testování
systému jsme provedli simulace různých úniků a následně jsme
vyhodnotili příslušná data. Podařilo se nám zjistit malé úniky až na
úrovni 0,5 litru za sekundu, což je oproti předchozímu řešení obrovské
zlepšení, jelikož dříve jsme neměli vůbec žádnou možnost tak malé
úniky zjistit.“
„V dalších týdnech zavedeme dále propracovanou verzi detekce
úniků, která nám umožní přesně lokalizovat místo úniku. Pak budeme mít k dispozici prostředky pro účinnou opravu všech menších
problémů,“ říká Simon Granath.
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SIWA LeakPlus
Řešení SIWA LeakPlus je součástí rodiny aplikací Siemens
Water (SIWA), která je speciálně určena pro potřeby vodárenských společností a zpracovatelů odpadních vod. Ke zjištění
a klasifikaci anomálií v potrubní síti využívá algoritmus umělé inteligence. Při zavádění nejprve využívá historická data
o průtoku a tlaku, aby se systém „naučil“ odlišit anomálie od
standardního provozu a přiřadit ke každé odchylce správnou
příčinu.

Úspory hovoří za vše
Ověřování zvoleného konceptu se tak aktuálně posouvá do finální
fáze. Simon a Victor proto zároveň testují možnosti jeho rozšíření
do dalších částí sítě. Další oblastí, kde bude systém SIWA LeakPlus
nasazen, je město Lund. Zde VA SYD instaluje další průtokoměry pro sběr dat z potrubní sítě. „Chytřejší systém detekce úniků
vyžaduje méně dat z potrubí, a proto můžeme snížit počet instalovaných měřidel. A to přináší okamžité úspory,“ je přesvědčen
Simon Granath.
Kromě ekonomických přínosů pomohlo řešení SIWA LeakPlus společnosti VA SYD posunout se dále k dosažení dalšího ambiciózního
cíle: VA SYD chce být do roku 2030 klimaticky neutrální, energeticky

Menší a pomalejší úniky tvoří největší podíl na ztrátách vody v potrubí. Právě v tu chvíli nastává ten správný čas pro využití řešení
SIWA LeakPlus a umělé inteligence
úspornou vodárenskou společností s nulovým podílem neplánovaných odstávek v dodávkách vody.

Blešivec studniční a pastrunovec potoční ve filtrační
náplni granulovaného aktivního uhlí
Martina Klimtová
Mezi hlavní činnosti technologa pitných
vod patří péče o pitnou vodu, která musí být
všem spotřebitelům dodávána v odpovídající
kvalitě. Výraz „péče“ zahrnuje mj. optimalizaci
vodárenských procesů úpravy vstupní surové
vody s ohledem na její kvalitu. Občas nastanou
situace, kdy s vyřešením zásadního problému
se objeví problém jiný, s původním nesouvisející. V loňském roce jsme obdobnou situaci řešili
v malé obci Černíkovice v okrese Plzeň-sever,.
Zdrojem pro vodovod Černíkovice je podzemní
voda ze dvou mělkých jímacích zářezů, která
je vlivem aktivní zemědělské činnosti v těsné
blízkosti ochranného pásma vodního zdroje
zatížena výskytem pesticidních látek a jejich
metabolitů. Stavební a technické dispozice objektu vodojemu Černíkovice umožnily instalovat začátkem roku 2020 otevřený filtr s náplní
granulovaného aktivního uhlí (GAU) za účelem
odstranění přítomných pesticidních látek a je-

jich reziduí z podzemní vody. Provozní zkušenosti se specifickou náplní v otevřeném filtru
malého vodovodu nám přinesly nové poznatky
o přirozených organismech podzemních vod,
o jejichž existenci jsme dosud neměli tušení.
Vodovodní zásobovací systém pro obec
Černíkovice je gravitační s jedním tlakovým
pásmem. Voda ze dvou jímacích zářezů je
perforovanou kameninou přivedena do první
předkomory zemního vodojemu. Jímací zářezy vykazují vodu v průměru mírně kyselé
reakce, středně tvrdou, agresivní, s koncentrací dusičnanů oscilující kolem 40 mg·l-1,
prostou ostatních forem dusíku a mikrobiologicky mírně závadnou (koliformní bakterie
do 10 KTJ ve 100 ml). Kromě nadlimitních
hodnot Alachloru ESA jsou v podzemní vodě
detekovány stopové koncentrace Atrazinu
a Metazachloru ESA. Do první předkomory
byla na jaře roku 2020 zabudována nerezová

Obr. 1. Blešivec studniční (Niphargus aquiles)

Obr. 2. Blešivec studniční (Niphargus aquiles)
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nádoba s děrovaným mezidnem, na kterém je
nasypána vrstva (cca 30 cm) GAU (Filtrasorb
TL – 830). Přivedená podzemní voda protéká
otevřeným filtrem s náplní GAU do komory
vodojemu s kapacitou 30 m3. Zde je akumulovaná voda hygienicky zabezpečena příslušnou
dávkou roztoku chlornanu sodného. Z vodojemu gravitačně odtéká pitná voda, která splňuje
limitní hodnoty platné vyhlášky č. 2525/2004
Sb. ve všech ukazatelích, do spotřebiště a zásobuje tak pitnou vodou 72 obyvatel.
GAU bylo před nasypáním do nerezové nádoby předem smáčeno a následně opakovaně
manuálně propráno čistou pitnou vodou bez
organického zatížení. Otevřený filtr byl okamžitě po naplnění GAU uveden do provozu.
Průtok podzemní vody filtrem je regulován
výškou přelivné hrany filtru a výškou odtokového otvoru do akumulační komory tak,
aby vrstva GAU byla stále ponořena ve vodě.
Výsledek filtrace kontaminované podzemní
vody přes GAU se dostavil okamžitě. Na základě analýz pesticidních látek vstupní vody
a filtrátu v průběhu roku 2020 lze konstatovat,
že účinnost separace pesticidních látek na
GAU dosahuje 97,5–100% odstranění. Provozování i takto poměrně jednoduchého úpravárenského procesu vyžaduje pravidelnou
kontrolu a patřičnou provozní péči. Objekt
vodojemu je v běžném provozu pravidelně
kontrolován pracovníkem obsluhy minimálně
1× týdně. Součástí kontrolních činností je
hlavně kontrola funkčnosti otevřeného filtru
a stav náplně. Vzhledem k tomu, že přes filtr
s GAU voda protéká gravitačně a zdroj bývá
při přívalových srážkách náchylný k podkalení, je potřeba GAU občas detailně prohlédnout
a propláchnout čistou vodou.
V červenci 2020, v rámci běžné provozní
kontroly náplně (po vypuštění vody), byli na
povrchu GAU nalezeni drobní živočichové
bílé barvy, o velikosti cca 5 mm. Po takovém
zjištění byla celá náplň GAU z filtrační nádoby
vybrána a proprána v čisté vodě s přídavkem
chlornanu sodného. Během manipulací s GAU
byl objeven k našemu velkému překvapení
další druh živého organismu. V tomto případě
se jednalo o dlouhé (cca 100 mm), velmi tenké
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Obr. 3. Pastrunovec potoční (Haplotaxis
gordioides)

Obr. 4. Pastrunovec potoční (Haplotaxis
gordioides), detail

žížalky s mírně načervenalým zabarvením.
Moje spontánní úvaha směřovala ke strunovci,
ale znejistělo mě mírné zabarvení kroužkovce.
Po procesu propláchnutí čistou vodou a vybrání dlouhých žížalek bylo GAU vráceno
zpět do nádoby. Zhruba po dvou týdnech se
nepříjemná (z pohledu technoložky pitných
vod) situace s invazí nezvaných hostů opakovala. Tentokrát už jsem v průběhu čištění
náplně odebrala vzorky obou druhů živých
jedinců. Hodnocení předaných vzorků se
s nadšením ujal tým hydrobiologů v čele
s panem RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D.,
v plzeňské laboratoři Povodí Vltavy, s. p. Po
několika dnech jsem obdržela od pana RNDr.
Durase uspokojivý verdikt, že se v obou případech jedná o typické organismy podzemních
vod, tzv. stygobionty. Z prostředí černíkovické
podzemní vody, která je typická nedostatkem
světla, nedostatkem živin, konstantní teplotou
(cca 10 °C) a nízkou koncentrací rozpuštěného
kyslíku, byl identifikován blešivec studniční
(Niphargus aquilex) a pastrunovec potoční
(Haplotaxis gordioides). Blešivec studniční
Niphargus aquilex (viz obr. 1 a 2) je malý,
drobný a do bíla zabarvený živočich, který
pod mikroskopem připomíná krevetku. Tento
organismus patří do skupiny členovců a podskupiny různonožců (Amphipoda). Pastrunovec potoční Haplotaxis gordioides (viz obr. 3,
4 a 5) je velmi dlouhý a velmi tenký červ, ve
vodě se hbitě pohybující, je jediným druhem
čeledi Haplotaxidae, zástupce máloštětinatých
opasovců (Clitellata).
Hydrobiologům z pracoviště pana RNDr.
J. Durase jsme určitě zpestřili sortiment re-

álných vzorků, nicméně před námi vyvstal
další úkol, zabránit vstupu dvou představitelů
stygofauny do vodojemu, resp. otevřeného
filtru. Pod přítok podzemní vody na otevřený
filtr s GAU jsme umístili planktonní síťku
s velikostí ok 0,50 mm. Druhá bariéra, v podobě planktonní sítě o velikosti ok 0,25 mm
v plastovém rámu, je umístěna na přelivné
hraně předkomory s filtrem. V současné době
řešíme se dvěma dodavateli ochranných sítí
a filtračních textilií zdravotní bezpečnost výrobků pro styk s pitnou vodou (podle Vyhlášky
MZ č. 409/2005 Sb.).
Závěrem bych se ráda vrátila k úplně první
větě mého příspěvku do hydrobiologického
okénka a s touto návazností zdůraznila, že
k důležitým činnostem technologa pitných
vod patří nepřestávat se učit a poznávat nové
věci, které přináší praxe.
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Obr. 5. Reálný vzorek kroužkovce pastrunovce potočního z podzemní vody
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Masarykovy univerzity v Brně
Bílý M. (2012): Fauna podzemních vod, Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (projekt
GRACE). VÚV TGM
Ing. Martina Klimtová
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
317 68 Plzeň
martina.klimtova@vodarna.cz
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Dešťovka pod
jednou střechou
Připravit majitele rodinných a bytových domů na
probíhající změny klimatu. To je cíl Nové zelené
úsporám, nejefektivnějšího
a nejdéle trvajícího dotačního programu v Česku, který
vstupuje do další fáze. Zájemci budou v rámci Nové
zelené úsporám žádat o dotace na různá úsporná opatření – od zateplení, přes
výměnu kotle a instalaci
fotovoltaiky až po využití
dešťové nebo odpadní vody.
Vyřízení dotace se tím výrazně zjednoduší a urychlí.
Dotace pokryjí až 50 %
výdajů a za kombinaci více
opatření bude možné získat
bonusy. Velkou novinkou je
rozšíření dotace pro bytové
domy po celé ČR. Příjem
žádostí startuje v říjnu.

Opak je však pravdou, pokud na
pořízení takového úsporného
opatření majitelé rodinných a bytových domů použijí dotaci. Díky
ní mohou uspořit jak na vstupní
investici, tak snížením spotřeby
i na budoucích platbách za pitnou vodu.

Kdo a na co může žádat
Dešťovku mohou využít vlastníci
stávajících a stavebníci nových
rodinných a bytových domů,
nabyvatelé bytového domu, pověření vlastníci bytových jednotek
a společenství vlastníků ve stávajících bytových domech.
Pro efektivní zachytávání dešťové vody je třeba mít novou nádrž, ideálně umístěnou pod zemí,
vyčištěnou podzemní jímku jako
například žumpu, která původně
sloužila pro zachytávání odpadní
vody, nebo speciálně upravenou
studni. Dotace se vztahuje i na
využití odpadní šedé vody zejména z umyvadel, van, sprch či
dřezů nebo vyčištěné, původně
s obsahem fekálií, z domovních
čistíren odpadních vod.
Podle situace a potřeb se žadatelé mohou rozhodnout mezi
čtyřmi variantami. Dešťovou
vodu mohou používat pouze
na zalévání zahrady nebo ji využívat i jako vodu užitkovou
a splachovat s ní toalety v domě.
Na výběr mají i sofistikovanější
systém, který bude vedle dešťové
vody recyklovat i odpadní vodu
z domácnosti, tzv. šedou vodu.
Výsledná částka podpory závisí
na zvoleném typu realizovaného
systému a objemu nádrže. U rodinných domů se pohybuje od
27 000 do 105 000 Kč a navýšit se
dále může i o výhodné bonusy za
kombinaci více opatření.

Celosvětový úbytek vodních
zdrojů a neustále se zvyšující
ceny za pitnou vodu jsou dva
faktory, které vedou snad každou
domácnost ke snižování spotřeby
Program Nová zelená úsporám bude v následující dekádě
a k hledání alternativních řešení.
disponovat rozpočtem minimálně 39 miliard korun. V prvních
Jedním z nich je právě efektivní
letech bude financován z Národního plánu obnovy a následně
zachytávání a využití dešťové vody
z podílu výnosů emisních povolenek. Jeho jádro zůstává stejné,
na zalévání zahrady a splachování
nyní se ale rozroste o nová opatření i okruh žadatelů. O dotace
toalet nebo recyklace odpadní
budou moci žádat majitelé bytových domů i mimo Prahu, kteří
vody z domácnosti.
dosud žádali v Integrovaném regionálním operačním programu
Dotace na hospodaření s dešnebo majitelé rekreačních objektů, v nichž trvale žijí.
ťovou a odpadní vodou, která
byla poprvé vyhlášena v roce
2017 pod názvem Dešťovka, je
nyní zařazena pod program Nová zelená úsporám. Majitelé domů ji
Je to lehčí, než si myslíte
mohou získat samostatně nebo jakou součást komplexního projektu
a nebudou tak muset žádat o podporu ve dvou programech, jako
Projektový záměr a žádost mohou zájemci bezplatně konzultovat
tomu bylo doposud. Vše vyřídí v jedné žádosti. „V rámci adaptace na
s odborníky SFŽP ČR. S přípravou a zpracováním projektu jim
pak pomůže specialista, kterého si mohou vybrat ze seznamu
změnu klimatu nabídneme majitelům bytových domů také finanční
podporu na výstavbu zelených střech nebo možnost zkombinovat zakontaktů na www.novazelenausporam.cz. Seznam dodavatelských
teplení domu s výsadbou stromů na veřejnosti přístupných pozemcích
a realizačních firem není povinný, ale může žadatelům výrazně
bytového domu,“ vysvětluje Petr
usnadnit cestu k dotaci. Samotné
Valdman, ředitel Státního fondu
podání a následná správa žádosti
Chcete vědět víc?
životního prostředí ČR.
probíhá elektronicky přes www.
www.novazelenausporam.cz
novazelenausporam.cz. Žadatelé
Užitková voda na zahradu
E-mail: info@sfzp.cz
tak vše vyřídí z pohodlí domova
i na splachování
bez zbytečného papírování. Po
Zelená linka:
Dešťová voda se hodí nejen k zalérealizaci opatření stačí předložit
800 260 500, pondělí–pátek: 7,30–16
vání zahrady, ale i ke splachování
k vyúčtování doklady o provedetoalet v domácnosti. Stejně tak lze
ných pracích.
Osobní konzultace
recyklovat odpadní vodu. Na prvPříjem žádostí startuje v říjnu
v krajských pracovištích:
ní pohled se může zdát, že se jed2021 a poběží i v následujících
pondělí a středa 9–17, pátek: 9–12
ná o složitou a nákladnou technoletech.
logii, ne pro každého dostupnou.
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Voda ve městě
Lýdia Šušlíková, Pavel Tománek

Jak nejlépe naložit s dešťovou vodou ve
městě, kam s ní, když jsou srážky příliš vydatné, nebo kde ji vzít, když je sucho? Jsou
to témata, o kterých dlouhodobě diskutuje
odborná veřejnost a v současné době se těší
také zájmu široké laické veřejnosti. A protože je město komplexní systém dotýkající se
mnoha oblastí, není vždy lehké najít v daných tématech ucelené odpovědi. V případě
hospodaření s vodou často chybí víceoborový
pohled a propojení klíčových profesí, které
je pro nalezení ucelených odpovědí žádoucí.
Tato situace byla podnětem, který dal
vzniknout mezioborovému výzkumnému
týmu složenému z odborníků z ČVUT UCEEB
a UJEP IEEP. Po dvou letech společné práce vyšla na konci dubna publikace Voda ve městě:
metodika pro hospodaření s dešťovou vodou
ve vazbě na zelenou infrastrukturu, která je
volně stažitelná na stránkách vodavemeste.cz.
Dílo si klade za cíl objasnit spletitý vztah města a dešťové vody. Složení týmu zohlednilo
potřebu komplexního pohledu na hospodaření
s dešťovou vodou (dále jen HDV). Svými znalostmi a zkušenostmi přispěli vodohospodář,
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krajinářská architektka, urbanistka, dopravní
inženýrka, architekt zabývající se památkovou
ochranou budov, ale i zástupci společenskovědních oborů, jako jsou environmentální
ekonomové a socioložka. Mentorský dohled
jejich práce a zejména cenné rady k směřování
projektu získával řešitelský tým od expertů na
toto téma – pana doc. Ing. Davida Stránského,
Ph.D. a Ing. Tomáše Metelky, PhD.
Metodika nabízí různá měřítka přístupu – od
obecné plánovací roviny až po řešení detailů.
Primárně je určená starostům, zastupitelům
a pracovníkům ve veřejné sféře, kterým by
měla poskytnout stručný a zároveň komplexní
úvod do problematiky. Zajímavá však může být
pro laickou i odbornou veřejnost a pro studenty
spjatých oborů. Ti si díky ní mohou vytvořit
lepší představu o způsobech zadržování dešťové vody, o jejím místě v územním plánovaní
nebo o veřejné výstavbě a důležitosti kvalitního
a inspirujícího veřejného prostoru.
Dílo se snaží překročit stín generacemi
vžitého pohlížení na dešťovou vodou jako na
problém, který je třeba vyřešit – ideálně tak,
že ji co nejrychleji odvedeme do kanalizace

nebo do blízkého recipientu. Udržitelný
přístup k HDV se snaží dešťovou vodu v co
největší možné míře využít, umožnit její vsakování v místě dopadu, popř. dočasně ji
zadržet. Odvádění do blízkého recipientu
je preferováno až jako poslední možnost.
Pomocí široké palety opatření HDV tak může
dojít k výraznému snížení a zpomalení odtoku dešťové vody z dané lokality. Kromě toho
přispívají opatření HDV k atraktivitě a také
obyvatelnosti veřejných prostor, jichž jsou
součástí. Nejvíce hmatatelné je to v létě, kdy
betonové město sálá stálé větší teplo a nutí své
obyvatele hledat útočiště v zeleni. Uživit stromy, trávníky a jiné plochy zeleně se ve městě
dneška stává docela velkým oříškem. Rostliny
se potýkají s mnoha problémy a nedostatek
vláhy je jedním z těch nejpodstatnějších.
Města podstupují dokolečka drahý proces
obměny stromů, které nedokáží dorůst do
dospělosti, protože nemají potřebné podmínky
k žití. Nebo se potýkají s problémy při údržbě
trávníků, které se v létě mnohdy promění na
polomrtvé, prašné pláně. A tady, v přirozeném
využití dešťové vody pro potřeby městské
zeleně, tkví jeden z největších benefitů inteligentního a systematického přístupu k HDV.
Opatření HDV však kromě regulačních
funkcí jako jsou zadržení vody nebo zlepšení
mikroklimatu mají i velký potenciál ve vztahu ke zvýšení atraktivity i architektonické
kvality městských prostranství a města jako
celku. Tento potenciál proměníme v realitu,
pokud na opatření HDV nebudeme pohlížet
pouze jako na prvky technické infrastruktury,
které plní svůj vodohospodářský účel. Jejich
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Obr. 1. Schématické vyjádření dešťového řetězce, zdroj: Metodika Voda ve městě  
plného potenciálu lze dosáhnout, budeme-li
je vnímat jako hodnotné plochy zeleně i vodní
prvky, jako přirozenou součást veřejných prostranství, která přispívá k rozvoji pobytových
a volnočasových aktivit v prostoru.
Zásadním aspektem při HDV je propojenost
systému, stejně jako u technické infrastruktury. Aby opatření skutečně přinášela možné
benefity, je třeba je navrhovat jako součást
celoměstského systému, nikoliv izolovaně,
protože se vzájemně podporují a doplňují.
Počínaje preventivními opatřeními, jako jsou
plochy zeleně, přes přírodě blízká i technická
opatření, až po konečného příjemce dešťové
vody, kterým může být vodoteč ale i jednotná
kanalizace. Propojení vzájemných vztahů
ilustruje jednoduché schéma tzv. dešťového
řetězce (obr. 1).
Metodika má čtyři části. První část se věnuje
procesním postupům – ilustruje proces a fáze,
jakými si město jako veřejný investor musí
projít, aby na jeho území mohla opatření HDV
vznikat. Čtenář zde najde informace o tom, jak
dlouho celý proces od námětu až po realizaci
trvá, s kým je vhodné se přitom poradit a také
jak je možné participativně zapojit veřejnost.
Tato kapitola je velice přínosná pro veřejné
činitele, především z pohledu ozřejmění časových návazností tak, aby jednotlivé kroky přípravy, projekce a následné realizace dostávaly
potřebný prostor. Druhá část metodiky – kapitola zabývající se měřítkem města – přináší
přehled důležitých požadavků a dokumentů,
které slouží jako podklad pro návrh systému

HDV. Koncepční uchopení, vize, určení cílů –
to jsou nejdůležitější vstupy a důležité pilíře
úspěšných projektů týkajících se HDV. Nemálo dosavadních projektů se totiž spálilo na
tom, že nebyly stanoveny zadávací podmínky
koncepčně a v širších souvislostech. Kapitola
také zobrazuje a popisuje typické problémy
související s HDV a návrhy jejich řešení, které
mohou městům sloužit jako inspirace. Třetí
a čtvrtá část metodiky je tvořena přehledem
veřejných prostranství a přehledem opatření
HDV. Představena jsou veřejná prostranství
běžně se vyskytující v českých městech. Metodika popisuje, jaká opatření HDV a jejich
kombinace jsou pro ně vhodná, ukazuje tedy
inspirativní řešení těchto prostor s využitím
prvků HDV s vazbou na zelenou infrastrukturu. Důležitá část metodiky, zařazena dle logiky
postupně se zmenšujícího měřítka na její
konec, nabízí stručné představení možných
přírodě blízkých i technických opatření pro
zachytávání, vsakování či retenci a regulování
odtoku dešťové vody a popisuje jejich přínosy.
Každému opatření je věnována vlastní karta
(obr. 2, 3), která obsahuje ilustrativní grafické
schéma, jednoduchý technický popis a odkazy
na související předpisy. V přehledu opatření
i dalších částech klade metodika důraz na
nezbytnou následnou údržbu, která bývá
v praxi často opomíjen. Z tohoto důvodu lze
u každého opatření najít také soupis obvyklých požadavků na údržbu opatření. Důležitou
součástí každé karty opatření je ekonomická
rozvaha – vyčíslení obvyklých jednotkových

Obr. 2. Ukázka toho, jak číst karty opatření HDV i toho, jaké informace o jednotlivých opatřeních se v metodice Voda ve městě dozvíte,
zdroj: Metodika Voda ve městě
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pořizovacích nákladů a nákladů na roční
údržbu opatření.
Ačkoliv se metodika na několika místech
dotýká i techničtějších aspektů možných
řešení, není jejím cílem udělat ze zástupců
městské správy projektanty či vodohospodáře.
Jejím cílem je zorientovat čtenáře v tématu,
pomoci jim získat představu o jednotlivých
opatřeních včetně jejich přínosů, nákladů
a limitů, poskytnout podporu při plánování
a procesních postupech vedoucích k realizaci
opatření a naučit čtenáře postupovat koncepčně. Metodika je také plná inspirativních opatření z ČR i ze zahraničí. Jejich implementace
ale bude vždy ležet na bedrech odborníků.
Nicméně rozhodnutí, jakým směrem se má
město vydat a co po odbornících požadovat,
bude naopak vždy spočívat na informovaných
představitelích městské samosprávy.
Závěrem si dovolíme připomenout, že
řešení dešťové vody ve městě je velice podstatné a je potřebné věnovat mu dostatečnou
pozornost. Je však důležité nezapomenout,
že mnohem větší díl této problematiky leží za
hranici zastavěného území, na polích a v lesích – v krajině kolem města, která výrazně
přispívá ke zlepšení městského mikroklimatu.
Proto je také nezbytné, aby městský systém
pro HDV navazoval na krajinu kolem města.
O tom však více v jiné publikaci...
Ing. Lýdia Šušlíková
Ing. Pavel Tománek
suslikova.lydia@seznam.cz

Obr. 3. Ilustrativní znázornění jednoho z veřejných prostranství –
sídlištní prostory, s důrazem na možnosti realizace opatření HDV
a jejich přínosů pro daný prostor
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Seminář Ekologie dravých druhů ryb. 14. října, 12:30–17:15.
Zasedací místnost Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, v.v.i.,
Na Sádkách 7, České Budějovice. Není na něj vybíráno vstupné,
ale je povinná registrace na e-mailu petr.blabolil@hbu.cas.cz (zde
lze požádat i o program semináře.)
Odborná konference k ochraně vod před cizorodými látkami
se bude konat 14. října 2021 v Kongresovém centru hotelu UNO
v Ústí nad Orlicí. Program: (zkrácený): Sucho a změny jakosti
vod ve vodních tocích (Pavel Punčochář, MZe); Legislativa ČR
a EU v oblasti ochrany vod a plány do budoucna (Udatný, M.,
MŽP); Nový přístup k ochraně vod před znečištěním pesticidy
v chráněných oblastech SR (Patschová, A., VÚVH Bratislava);
Revitalizace vodních toků v zemědělské krajině v souvislosti
s vodní erozí a kvalitou vod (Neruda, M., UJEP); S jakými
cizorodými látkami máme problém v ČR (Kodeš, V., ČHMÚ)
Hodnocení toxicity chemických látek pomocí trojrozměrných
in vitro modelů (Babica, P. Masarykova univerzita); Vliv reziduí
antidepresiv vyskytujících se v povrchových vodách na necílové
organismy (Svobodová, Z., Veterinární univerzita)
Informace poskytne: Ing. Alena Hejná, e-mail: ala.hejna@seznam.
cz, mobil 737 803 772.
Zveme Vás na seminář a webinář Vzorkování pitných,
podzemních a odpadních vod. Akce se uskuteční 24. listopadu
v Aureli hotelu Globus (Gregorova 2115/10, 148 00 Praha 4).
Informace a přihlášky: Bc. Klára Petráková Kánská, 602 141 508,
klara.kanska@ekomonitor.cz
Vážení přátelé, dovolujeme si připomenout odkládanou
konferenci: Podzemní vody ve vodárenské praxi, která se
bude konat 3.–4. 11. v hotel Studánka (Rychnov nad Kněžnou).
Vzhledem k uvolňování opatření proti nemoci Covid-19 se mohou
vzdělávací akce konat již i prezenčním způsobem. Doufejme
tedy, že tato situace vydrží i do začátku listopadu a těšíme se
na viděnou. S přátelským pozdravem: RNDr. Svatopluk Šeda –
FINGEO s.r.o., Ing. Bohuslav Vaňous – Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s., Ing. Petr Dolejš – STUDIO AXIS,
spol. s r.o.
Info: 234 221 123–124, studio@studioaxis.cz, www.studioaxis.cz
Hlavní organizátoři VRV a.s., Povodí Labe, státní podnik a Česká
vědeckotechnická vodohospodářská společnost si Vás dovolují
pozvat na odbornou konferenci s mezinárodní účastí VODNÍ
TOKY 2011, která se uskuteční ve dnech 29. a 30. 11. v hotelu
Černigov v Hradci Králové. Témata letošní konference: Obor
vodních toků: legislativa, správa vodních toků, financování.
Technická opatření na vodních tocích: zkušenosti z přípravy
a realizace projektů.
Info: plechata@vrv.cz.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveme všechny biology,
hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu,
zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých
škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů k účasti na již
tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2022, která se
uskuteční v Interhotelu Olympik, a to v termínu 10.–11. února
2022. Rádi bychom vyzvali všechny odborníky, kteří mohou
prezentovat nové výsledky svých prací, referovat o zajímavých
zkušenostech, řešených problémech, nových trendech apod., aby
přihlásili do programu konference referáty a plakátová sdělení.
Věříme, že se nám opět podaří sestavit zajímavý odborný program
a že tím pomůžeme k rozšíření a prohloubení Vašich znalostí.
Přihlášky referátů, plakátových sdělení, předběžné přihlášky
k účasti či náměty do závěrečné diskuse prosím zasílejte do
31. října 2021 e-mailem na adresy klara.kanska@ekomonitor.cz
a Jana.Ambrozova@vscht.cz.

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR
v roce 2020
V roce 2020 bylo v České republice postaveno s pomocí Ministerstva
zemědělství (MZe) 64 nových čistíren odpadních vod, 121 kilometrů
vodovodů a 531 kilometrů kanalizací. Na vodní hospodářství poskytlo
loni MZe dotace ve výši 3,4 miliardy korun. Vyplývá to ze Zprávy
o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020, takzvané
Modré zprávy, kterou MZe předložilo vládě.
MZe v roce 2020 spravovalo 16 dotačních programů zaměřených
na vodní hospodářství, z toho bylo 14 národních a dva financované
z národních a nadnárodních zdrojů. Celkově na ně poskytlo 3,4 miliardy korun.
Loni bylo v České republice zásobováno pitnou vodou z vodovodů
10,13 milionu lidí, což představuje 94,6 % z celkového počtu obyvatel.
Délka vodovodní sítě byla prodloužena o 121 kilometrů a dosáhla
79 104 kilometrů. Nová výstavba a dostavba stávajících vodovodních
systémů zvýšila počet zásobených obyvatel o 36 295. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 25 005 kusů a dosáhl počtu 2 206 798 kusů.
Ve všech vodovodech bylo distribuováno 589,4 milionu m3 pitné vody.
Spotřeba vody klesla o 4,6 litru/osobu/den na 129,2 litru/osobu/den.
Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl
v Karlovarském kraji (100 %), v Praze (100 %) a v Moravskoslezském
kraji (99,9 %), nejnižší byl v kraji Plzeňském (85,7 %) a Středočeském
(85,9 %).
V roce 2020 žilo v domech napojených na kanalizaci 9,21 milionu
lidí, to je 86,1 % z celkového počtu obyvatel ČR. Počet lidí napojených
na kanalizaci vzrostl o 90 455. Délka kanalizační sítě byla prodloužena
o 531 kilometrů a dosáhla 49 680 kilometrů. Počet čistíren odpadních

Industrializace, to není legrace
Tato slova, obdobná slovům z písně V+W „Civilizace, to není
legrace“, mne často napadají při mých toulkách starobního důchodce, který býval vědeckým pracovníkem, zabývajícím se tím, čím se
konečně už více zabývají různé organizace, ba dokonce i trochu
politici a zodpovědní úředníci. Mnozí jsme varovali a upozorňovali
na to, k čemu dojde, pokud se nezmění organizace a metodiky v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství, zvláště pak v rybníkářství, přesto tyto metody pokračovaly i po roce 1989. Naše obavy se
naplnily a došlo k stavu, který řešit a napravovat bude moc obtížné,
nákladné a složité.
Kdysi jsem o této problematice ve Vodním hospodářství psal a k mé
radosti, aniž bych si sebevědomě připisoval zásluhu na těchto bohulibých změnách, zjišťuji, že se začíná mnohé, byť pomalu a opatrně,
měnit k lepšímu.
Nedávno mne ale zarazil jakýsi pořad v televizi, při kterém jsem si
uvědomil hlavní zlořád, který tyto neblahé změny jak v zemědělství,
tak v lesnictví, tak ve vodním hospodářství způsobil. Ten zlořád mi
byl připomenut zmíněnou písní V+W o civilizaci. Hlavní vinou
neblahých změn byla INDUSTRIALIZACE těchto odvětví. V zemědělství jsme podle vzoru tehdejších našich „bratří“ zavedli obrovské
lány, zavedli těžkou nevhodnou mechanizaci, která scelení pozemků
vyžadovala. Změněné agrotechnické postupy vyžadují průmyslová
hnojiva bez organické složky hnojení, ochrana rostlin přírodní cestou
byla nahrazena chemickými produkty, bylo odvodněno vše, bez ohledu na to, zda to bylo, či nebylo vhodné odvodnit, ignorovaly se osevní
postupy. Industrializace si vyžádala podstatné změny v organizaci
a technologii v lesnictví, rybníkářství, vodním hospodářství
To jsem podrobněji popisoval skoro přesně před dvěma lety, ve
Vodním hospodářství 10/2019. Industrializace zmíněných odvětví
zavrhla i ostatní důležité funkce pro život na zemi, nejen člověka, ale
i fauny i flory, takže člověk podstatně narušil přirozenou rovnováhu
v celém ekologickém systému. Slovo „ekologie“ používám nerad,

vod se zvýšil o 64 na 2 795. Nejvyšší podíl obyvatel napojených na
kanalizaci byl v Karlovarském kraji (100,0 %) a hlavním městě Praze
(99,1 %), nejnižší podíl byl v Libereckém (73,9 %) a v Pardubickém
kraji (74,7 %). Do kanalizací bylo vypuštěno (bez zpoplatněných
srážkových vod) celkem 450,5 milionu m3 odpadních vod. Z tohoto
bylo čištěno 97,5 % odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových),
což představuje 439,3 milionu m3.
Průměrná cena bez DPH dosáhla v roce 2020 pro vodné 41,40 Kč/m3
a průměrná cena pro stočné 36,50 Kč/m3.
Českou republikou protéká téměř 100 tisíc kilometrů vodních toků
s přirozenými i upravenými koryty. Na péči o ně vynaložili v roce
2020 správci vodních toků v působnosti MZe celkem 3,2 miliardy
korun, obdobně jako v předchozím roce. V ČR se nachází přibližně
24 tisíc rybníků a vodních nádrží o celkové ploše 52 tisíc hektarů.
V roce 2020 bylo vyloveno 20,4 tisíc tun tržních ryb.
Rok 2020 byl z hydrologického hlediska rozmanitý. Od ledna do
května převažovaly podprůměrné hodnoty průtoků ve všech sledovaných povodích, pouze v únoru se v důsledku srážek a odtávání sněhu
průtoky přiblížily průměru nebo dosahovaly i mírně nadprůměrných
hodnot. Hydrologické sucho bylo nejhorší v dubnu a na začátku
května, kdy poklesly průměrné průtoky k minimálním hodnotám.
Od konce května se díky vydatným srážkám hydrologická situace
výrazně zlepšila.
Srážkově byl rok 2020 nadnormální, průměrný roční úhrn srážek
766 mm představuje 112 % normálu za období 1981–2010. Jde o desátý nejvyšší roční úhrn srážek zaznamenaný v období od roku 1961.
Teplotně byl rok 2020 silně nadnormální, průměrná roční teplota
vzduchu (9,1 °C) byla o 1,2 °C vyšší než normál za období 1981–2010.
Společně s roky 2000 a 2007 se tak rok 2020 řadí jako 5. až 7. nejteplejší v období od roku 1961. Předešlé dva roky 2018 a 2019 byly teplejší
s průměrnou roční teplotou 9,6 a 9,5 °C.
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

protože již delší dobu ztratilo svůj původní význam, stalo se módním
marketingovým tahákem, ale zde je na místě.
Je sice velice příznivé, že dnes již je možno slyšet nebo vidět dobré
i horší výsledky práce odborníků, ale i neodborníků, kteří s nadšením
usilují o zlepšení situace, kterou vidí jako špatnou i bez patřičného
vzdělání, zkrátka jen selským rozumem.
Ale pokud budou podnikatelé, úředníci a politici nadále podporovat
„industrializaci“ zmíněných odvětví, pokud vše budou vážit nadále
pouze plnící se peněženkou, tak se nic nezmění.
Systém „po nás přijde potopa“ jsme my, starší ročníky, již zažili.
Přesto si mnozí neuvědomují, že za současné neblahé změny klimatu, vodního režimu, kvality vody, kůrovcové kalamity, vodní eroze,
může velkou částí člověk a jeho „industriální“ přístup k přírodnímu
dění a výrobě. Bude velice zajímavé, co předáme našim potomkům.
Ing. Václav Vojtěch

Sustainable
water treatment

K úvodníku v čísle 7/2019 o odlehčovacích komorách

zbytečné administrativy. Zároveň ale v návrhu
novely došlo k navýšení poplatku z 0,1 na 10
Kč/m3 u vypouštění nečištěných odpadních
vod z „nevyhovujících“ odlehčovacích komor
(požadavky na to, aby komora vyhovovala,
měly být stanoveny prováděcím předpisem
k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích). Tento systém měl dostatečně ekonomicky stimulovat majitele či provozovatele
kanalizace k modernizaci odlehčovacích komor
a hlavně k omezení množství odlehčovaných
vod, tj. k provádění opatření na síti ve smyslu
hospodaření se srážkovými vodami a k výstavbě retenčních nádrží na kanalizaci pro záchyt
odpadních vod v období, a to bez nutnosti
vypouštění těchto vod regulovat povolením
k nakládání s vodami.
Zde je nutno upozornit, že výjimka z povinnosti mít povolení k vypouštění odpadních
vod se vztahuje pouze na odlehčovací komory,
a nikoliv na jiné objekty na stokové síti, tj.
např. přepady z dešťových zdrží nebo přepady
z čerpacích jímek, ze kterých také odtéká nebo
může odtékat odpadní voda.
Nejednalo se proto o pouhé „plácnutí do
vody“, citujeme z úvodníku, ale o promyšlenou koncepci pro omezení množství znečištění vypouštěného do povrchových vod,
které doposud většina provozovatelů VaK
zcela ignorovala. Zároveň toto řešení mělo
přimět provozovatele VaK zabývat se otázkou
sledování množství a kvality odlehčovaných
odpadních vod, a to s ohledem jak na zpoplatnění, tak na vykazování bilancí vypouštěného
znečištění podnikům Povodí.
Ani jedna z těchto povinností není vázána
na existenci povolení k vypouštění odpadních

Díky 100-letým zkušenostem s aplikacemi chemického srážení
Reakce MŽP na Slovo úvodem
nabízíme optimalizaci všech
fází
vodního
hospodářství jak v
„Quo vadis,
vodní
zákone“ z pera
Ing. Václava Stránského
v časopisu
komunálním, tak i v průmyslovém
odvětví.
Jsme výrobcem, který
Vodní hospodářství 7/2019
nabízí kompletní produktové
portfolio
koagulantů,
Již od počátku
přípravy novelyanorganických
vodního zákona (č. 113/2018 Sb. – dále jen Novela) bylo
organických polymerů,rozhodnuto
provozních
o odstraněníchemikálií
zjevné nesprávnosti a dalších chemikálií
v části § 38 odst. 2: „…Za odpadní vody se
pro úpravu vod včetně našich
SMART digitálních technologií.
nepovažují srážkové vody z dešťových oddě-

Ve Vodním hospodářství 7/2019 jsem si
přečetl, pane Stránský, Váš úvodník ohledně
povolování vody z odlehčovacích komor.
Dobře, že jste to takto veřejně publikoval. Za
dobu, co pracuji na vodoprávním úřadě, jsem
totiž pochopil, že vodoprávní úřad není od
toho, aby chránil vodohospodářské zájmy,
ale od toho, aby vydával povolení. Jsme tak
zavaleni nesmyslnou byrokracií, že nemáme
čas ani číst odborné články a vzdělávat se
ku prospěchu věci, ale ani nemáme prostor
chránit to nejdůležitější: vodu. Proto doufám,
že konečně přijde takové sucho, aby vyschly
i zdroje vody v Praze, Vltava se proměnila
v písečné koryto a politikům i veřejnosti
konečně došlo, že je třeba zrušit byrokracii
a věnovat se ochraně vod a životního prostředí na úplně jiné úrovní než dnes. Jen
kolik papírů (a tím i kolik vody) se vyplýtvá
na psaní těchto nesmyslných lejster! Tento
systém musí dříve či později zkolabovat a my
bohužel s ním! Děkuji za Vaše úvodníky,
když už nic jiného si přečíst nestihnu, tak
alespoň je.

lovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky,
které stanoví vodoprávní úřad v povolení…“.
Tento text sváděl k poměrně rozšířenému,
ale naprosto zavádějícímu názoru, že voda
vytékající z jednotné kanalizace, není odpadní voda. Aby se zamezilo těmto spekulacím,
které vedly k tomu, že i za mírné srážkové
činnosti voda z jednotné kanalizace natékala
bez jakéhokoliv čištění a bez jakékoliv regulace do toku, stanovila Novela najisto, že se
jedná o odpadní vodu.
To samo o sobě není nic objevného a od roku
2014 to jasně říká zákon č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích). V rámci vyjednávání
Novely se subjekty mimo MŽP byla doplněna
výjimka pro vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace ve
smyslu odstranění povinnosti mít pro tuto
činnost povolení, a to právě z důvodu omezení

> Pitná voda
> Odpadní voda
> Průmyslová surová a procesní voda
> Kal
> Bioplyn
> Dezinfekce odpadních vod

Autor si přál zůstat v anonymitě. Tuto prosbu
akceptuji. Požádal jsem MŽP ČR, aby se k příspěvku úředníka vyjádřilo:

•
•
•
•

autorizované zastoupení ANDRITZ Separation
dodávka, montáž a servis zařízení na zpracování kalu
více než 150 instalací v České republice a na Slovensku
více než 20 let zkušeností v tuzemsku i zahraničí

Pásové a rotační zahušťovače
přebytečného kalu

Sítopásové lisy
na odvodňování kalu

Dekantační odstředivky
na odvodňování kalu

Šnekové lisy
na odvodňování kalu

Nízkoteplotní pásové
sušárny kalu

Nízkoteplotní fluidní
sušárny kalu
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