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Veselého Hydrosilvestra všem vodařům, ale nejen
jim, přeje firma ASIO, spol. s r.o.
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Pro připomenutí neznalým věci:
Hydrologický rok se definuje vzhledem k hydrologickému cyklu a úzce souvisí s obdobím výskytu
sněhových a dešťových srážek. Počátek hydrologického roku je určován 1.listopadem a končí
31.října. Zjednodušeně ho lze charakterizovat
předpokladem, že v intervalu 12 měsíců všechny
spadlé srážky na povrch odtečou. Tím pádem sněhové vločky, které k nám spadnou v listopadu, mohou odtávat až na jaře dalšího roku.
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Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

Některá důležitá ustanovení z této vyhlášky
Nakládání s dešťovými vodami
Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné
zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.

Odvádění

Řešení žumpy
Žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na
kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod.

srážkových
Podrobnosti :

vod se
zajišťuje
přednostně
zasakováním
…..

Žumpy
(1) Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a opatřeny odvětráním. U žump musí být v případě viditelných průsaků provedena zkouška
těsnosti. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno podle objemu akumulačního prostoru žumpy. S obsahem žumpy musí být nakládáno v souladu s jiným
právním předpisem 5).
(2) Žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby
na kanalizaci pro veřejnou potřebu 6) ukončenou čistírnou odpadních vod. §5
Připojení staveb na sítě technického vybavení
(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou
potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod.
(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických
srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud
nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li
možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.

Nové technologie v oblasti čištění odpadních vod
aneb ohlédnutí se za WATENVI

K obohacení programu letošního WATENVI v Brně přispěla AČE ČR uspořádáním semináře o nových technologiích. Na semináři v Kongresovém centru se představily tři z
výrobků přihlášených do soutěže o Zlatou medaili WATENVI 2009, přehled novinek
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doplňovaly pak i další technologie.
ASIO, spol. s r.o. se zúčastnilo s membránovými technologiemi. Vedle klasických deskových
membrán pro biologické ČOV byl představen i dynamický modul z deskových membrán určený
pro ČOV nad 5000 EO a technologii FMX - membránová technologie určená především pro
průmyslové vody. V rámci prezentace byla představena i naše nová malá flotační jednotka.
Prezentaci přihlášených exponátů doplnila zajímavou přednáškou o možnostech měření koncentrací různých forem dusíku a vlastností kalu
firma Enders + Hauser Czech, s.r.o..
Byla škoda, že akci nebyla věnována větší pozornost ze strany propagace. Myslíme si, že akce
takového typu, kdy posluchači se v krátkosti dozví o technických řešeních a možnostech novinek chybí, a že by si například ve spojitosti s
výstavou WATENVI mohla vybojovat své místo.
Ing. Karel Plotěný
¨

Zpráva o řešeni problému nedostatku vody a sucha v Evropské
unii (2008/2074(INI))

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii
(2008/2074(INI)) – výtah (Zpracoval : Ing. Karel Plotěný)
Evropský parlament
– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. července 2007 o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii (KOM(2007) 0414, dále jen „sdělení“),
– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000,
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen: „rámcová
směrnice o vodě“) a s ohledem na další zprávy a studie brané v úvahu konstatuje (vybrány
jen některá konstatování) :
A. vzhledem k tomu, že problém sucha a nedostatku vody se geograficky neomezuje
na Evropskou unii, ale má mezinárodní dopad, a tudíž se jedná o celosvětový problém; vzhledem k tomu, že kvůli vodě již probíhají mezinárodní konflikty a vzrůstá nebezpečí, že tyto
konflikty budou stále častější
B. vzhledem k tomu, že voda je nezbytná pro život a obecné blaho, a proto by neměla
být omezovaná na pouhé zboží;
C. vzhledem k tomu, že nedostatek vody a sucho představují závažný problém
s rozsáhlými socio-ekonomickými a environmentálními dopady na EU; vzhledem k tomu, že
celkové ekonomické ztráty EU v důsledku sucha za posledních třicet let jsou odhadovány na
100 miliard EUR;
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D. vzhledem k tomu, že s nedostatkem vody a suchem se již potýkají různé oblasti EU, a že přibližně jedna pětina obyvatel EU žije v zemích,
které řeší tlak na vodní zdroje,
H. vzhledem k tomu, že během posledních třiceti let se stále častěji
vyskytuje problém sucha a nedostatku vody, který sílí i na intenzitě, a že
tuto situaci patrně zhorší změna klimatu, neboť v jejím důsledku dojde na
území EU i mimo něj k nárůstu extrémních hydrologických jevů, které zřejmě ovlivní kvalitu i kvantitu vodních zdrojů,
I. vzhledem k tomu, že trendy v EU, pokud jde o užívání vody,
nejsou udržitelné, neboť kvůli neúčinnému hospodaření se 20 % vody vyplýtvá,
P. vzhledem k tomu, že nedostatek vody a sucho představují složitou environmentální otázku a jako takové by měly být řešeny v úzké spojitosti s dalšími otázkami v oblasti životního prostředí a s přihlédnutím k nim,
… neboť kvůli
neúčinnému
hospodaření
se 20 % vody
vyplýtvá.

V. vzhledem k tomu, že čtvrtá zpráva Komise o hospodářské a sociální soudržnosti (KOM(2007)0273) označuje změnu klimatu, zejména sucho a nedostatek vody, za jeden z nových úkolů s dalekosáhlými územními
důsledky, který musí politika soudržnosti vyřešit, protože již postihla 11 %
obyvatelstva a 17 % území EU,
… vítá sdělení Komise a podporuje první navržený soubor politických alternativ činnosti, ale lituje, že se jeho působnost omezuje pouze na
EU a jednotlivé členské státy; připomíná, že nedostatek vody a sucho představují problém s mezinárodním dosahem, což je třeba při přijímání opatření zohlednit;
… žádá regionální a místní orgány, aby využívaly rozsáhlých možností, které jim poskytují strukturální fondy, a investovaly do zdokonalení či
obnovy stávající infrastruktury a technologii (především v regionech, kde se
plýtvá vodními zdroji kvůli prosakováni vodovodního potrubí), a to zejména
do čistých technologií, které napomáhají racionálnímu využívání vody a
mohou být napojeny na systém integrovaného řízení vodních zdrojů (IRM);
tímto způsobem by bylo možné řešit problém racionálního využívání vody
(ve smyslu její úspory a opětovného využití) v průmyslových a zemědělských odvětvích i v domácnostech;
… vítá skutečnost, že se Komise ve snaze řešit nedostatek vody a
sucho zaměřuje především na úspory vody; v této souvislosti naléhá na
Komisi, aby zajistila, aby využívání strukturálních fondů nebylo s tímto prioritním záměrem v rozporu, aby mezi kritéria, která musí projekty splňovat,
zařadila udržitelné řízení vodních zdrojů, a aby se předtím, než místním a
regionálním orgánům přidělí prostředky ze strukturálních fondů, přesvědčila
o tom, zda využívají všech opatření k úspornému hospodařeni s vodou a
zda postupují v souladu s požadavky rámcové směrnice o vodě;

www.asio.cz
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… vyzývá EU, aby podporovala technologie, předávání osvědčených postupů a inovace, které jsou méně náročné na spotřebu vody a energie a usilují o hospodárnější využívání vody;
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… vyzývá Komisi, aby v zájmu povzbuzení udržitelného využívání vody případně zvážila podporu sítě měst, která by sloužila k výměně osvědčených postupů, jako je
například opětovné využití, úspory a hospodárnější využívání vody, a k společnému
provádění pilotních demonstračních projektů, protože ztráty způsobené prosakováním
veřejné vodovodní sítě mohou v městských centrech přesahovat 50 %; vyzývá rovněž
místní orgány, aby opravily zastaralé vodovodní sítě;
… zdůrazňuje, že v EU by mohlo být ušetřeno 40 % spotřebované vody; v
zájmu hospodárnějšího a udržitelnějšího užívání vody žádá zavedení konkrétních opatření a finančních pobídek; vyzývá rovněž, aby byly standardně instalovány vodoměry
s cílem povzbudit její úspory, opětovné využití a hospodárné a racionální využívání;
vybízí nejvíce zasažené členské státy, aby využily část svých strukturálních fondů na
projekty usilující o lepší využívání a úspory vody; vyzývá správy povodí, aby provedly
analýzu nákladů a přínosů u opatření pro alternativní vodohospodářství ve všech odvětvích;
… zdůrazňuje skutečnost, že výroba biopaliv zvýší poptávku po velkém množství vody, a že je třeba důkladně sledovat dopady používání biopaliv a pravidelně hodnotit politiky v oblasti biopaliv na úrovni EU i jednotlivých států;
… upozorňuje, že hlavní uživatelé vody (například elektrárny) vodu nespotřebovávají, ale po použití ve svých procesech ji vypouštějí zpět do koloběhu vody; zdůrazňuje, že tím značně ovlivňují dostupnost povrchové vody, ekologické systémy a veřejné
zdraví, neboť zvyšují teplotu vody; zdůrazňuje, že je třeba vzít tyto dopady v úvahu;

v EU by
mohlo být
ušetřeno

… upozorňuje Komisi na to, že účinnou politikou tvorby cen za vodu, která by
40 %
odrážela její skutečnou hodnotu, může povzbudit spotřebitele k úspornějšímu užívání
spotřebované
vody;
… zastává názor, že systém označování výrobků z hlediska spotřeby vody, který již existuje pro spotřebu energie, by byl vhodným nástrojem k dosažení udržitelnější
spotřeby vody;
zdůrazňuje však, že by;
a) takový systém měl byt dobrovolný a
b) měla být zohledněna stávající označení a systémy pro označovaní, aby spotřebitelé nebyli zmateni přemírou informací;
… důrazně žádá, aby se kritéria racionálního využívání vody stala, je-li to možné, součástí stavebních norem pro budovy;
… vyzývá všechny zúčastněné strany, aby vypracovaly dobrovolný systém
označování udržitelného vodohospodářství a vypracovaly dobrovolné programy úspory
vody v různých hospodářských odvětvích (například v zemědělství, cestovním ruchu či
zpracovatelském průmyslu);
… zdůrazňuje, že účinná politika tvorby cen za vodu, která by odrážela její skutečnou hodnotu, může povzbudit spotřebitele k úspornějšímu užívání vody;
… je toho názoru, že voda musí zůstat veřejným statkem a základním prvkem
suverenity jednotlivých zemí, a že by měla být všem dostupná za spravedlivou „sociální
a ekologickou cenu“, která současně zohlední zejména konkrétní situaci jednotlivých
států, různé stávající zemědělské systémy a sociální úlohu, kterou zemědělství hraje;
… podporuje závazek Komise trvale zdůrazňovat na mezinárodní úrovni problém sucha a nedostatku vody, zejména prostřednictvím Úmluvy OSN o boji proti rozšiřování poušti a Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu;

vody ….
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… pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

V posledních
třiceti letech
vzrostly ztráty
v důsledku
sucha na
téměř 100
miliard EUR.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
Voda je nezbytná pro celou společnost. Ke svému životu ji potřebují lidé, zvířata i rostliny a je rovněž nepostradatelným zdrojem pro ekonomiku. Voda je však
vzácným přírodním zdrojem. Jedním ze základních úkolů ochrany životního
prostředí je ochrana vodních zdrojů, vodních ekosystémů, pitné vody či vody
užívané k osobni hygieně. Má-li být tedy tento cenný zdroj účinně chráněn, je
zapotřebí koordinované akce na úrovni EU. Během posledních třiceti let jsme
stále častěji svědky extrémních výkyvů počasí. V minulých letech způsobily
častější srážky v některých částech Evropy povodně, zatímco jiné oblasti se
potýkají se suchem a horkým počasím. Kvůli změně klimatu, která tyto výkyvy
umocňuje, mohou 3,2 miliardy lidí v budoucnu čelit nedostatku vody. EEA
(Evropská agentura pro životní prostředí) v roce 2007 odhadovala, že třetina
Evropanů již žije v oblastech, kde dodávky vody nepokrývají poptávku.
V posledních třiceti letech vzrostly ztráty v důsledku sucha na téměř 100 miliard
EUR.
Třemi hlavními úkoly, jimiž by se EU měla zabývat jsou: extenzivní, neudržitelná a neúčinná spotřeba vody a v tím související plýtvání vodou, nedostatečná
informovanost o této problematice a absence integrovaného přístupu k řešení
otázky vodních zdrojů. Změna klimatu není jediným problémem, jemuž se Evropa musí postavit. Navzdory sílícímu tlaku na vodní zdroje se s vodou nadále
hospodaří extenzivním, neudržitelným a neúčinným způsobem a její spotřeba
roste téměř dvakrát rychleji než světová populace.
V samotné Evropě se kvůli neúčinnému hospodařeni plýtvá nejméně 20 % vody. Jedním ze způsobů, jak řešit tento problém, by bylo plné uplatňování rámcové směrnice o vodě a jejich ustanovení o cenách. Dále jsou zapotřebí investice do technologií s úspornou spotřebou vody. Před pouhým zvýšením dodávek
vody by měla být upřednostněna opatření zaměřená na poptávku. Opatření zaměřená na dodávku by měla být zvážena až poté, co budou vyčerpány možnosti, které nabízí hospodárnější využívání vody, lepší řízení poptávky a informovanost. Nedostatek vody by se neměl řešit přepravou vody na velké vzdálenosti a otázka přeshraničního přívodu vody by měla zůstat výlučně v kompetenci jednotlivých členských států.
Vzhledem k závažnosti vznikajícího problému je nedostatek údajů a absence
rozsáhlé informační kampaně zarážející. Vytvoření návyků zaměřených na odpovědné, úsporné a účinné užívání vody musí předcházet aktivní informační
politika, do níž je třeba zapojit všechny subjekty působící ve vodohospodářství.
Hlavní činnosti se musí soustředit na poskytování informací, vzdělávání a školení. Tohoto úkolu se lze zhostit různými způsoby. Označování jako účinný způsob cíleného informování veřejnosti o spotřebě vody a postupech
udržitelného hospodaření s vodními zdroji představuje pouze jednu z možností.
Je nutné, aby otázka vodních zdrojů byla zohledněna ve všech oblastech politik
a aby byl pro její řešení vypracován vskutku integrovaný přistup. Do tohoto procesu by měly být zapojeny orgány na všech politických úrovních (vnitrostátní,
regionální a místní). Rostoucí nedostatek vody by měly zohlednit všechny politiky i finanční nástroje EU.
Problém sucha a nedostatku vody se navíc geograficky neomezuje na Evropskou unii, ale má mezinárodní důsledky. Kvůli vodě se již vedou mezinárodní
konflikty a vzrůstá nebezpečí, že tyto konflikty budou stále častější. Pro řešení
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sucha a nedostatku vody je tudíž nezbytné přijmout komplexnější přistup.
Závěr – poznámka zpracovatele výtahu ze zprávy
Ze zprávy vyplývá vážnost situace v oblasti zásobování vodou, které je provázané na
řadu oblastí. Pro účely tohoto článku byly vybrány především části týkající se vlastního hospodaření s vodou – vynechána byla například zemědělská stránka problematiky,
atd.

Stánek ASIO, spol. s r.o. na WATENVI

I přesto, že jsme se museli vměstnat do jiných rozměrů než v loňském roce, podařilo se
opět navrhnout a uspořádat stánek splňující vysoké nároky na prostor, organizaci a estetiku.
Představenými novinkami byly FMX
(membránová technologie na průmyslové vody) a velký membránový
modul určený pro velké biologické
ČOV (novinka firmy Martin systems).
Na stánku se pak tradičné vystřídali
členové ASIOklubu, další projektanti,
provozovatelé, úřady, a co je důležité, vzhledem k nabízené technologii
FMX, také zástupci výrobních firem.

Michal Plotěný

HIC SUNT LEONES - odvádění srážkových vod

Už několik roků probíhá vzrušená diskuze nad bílým místem v naší legislativě
„problematikou odvádění srážkových vod“, a tak alespoň jeden z právních názorů na tuto
problematiku, který putuje mezi vodaři, a který se nám zdá nejen právně správně, ale logický z pohledu věcného stavu :
Charakter srážkových vod odváděných z pozemních komunikací
Ustanovení § 2 odstavec (1) vodního zákona definuje pojem povrchové vody:
Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemním vedení.
Povrchovými vodami jsou ve smyslu definice zejména vody ve vodních tocích, včetně vod
ve vodních tocích uměle vzdutých pomocí jezů, přehrad a vod v rybnících, vody odtékající po zemském povrchu vzniklé z dešťových srážek. K povrchovým vodám patří i vody
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vyskytující se v jezerech, tzv. nebeských rybnících, resp. obecně
v prohlubních na zemském povrchu bez odtoku vody, ve štěrkovištích a dále
vody v odstavných ramenech vodních toků.
Ustanovení § 2 odstavec (2) vodního zákona definuje pojem podzemní
vody:
Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se
považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studnách.

Kdo vypouští
odpadní vody
do vod
povrchových
nebo
podzemních,
je povinen
zajišťovat
jejich
zneškodňování
v souladu
s
podmínkami
stanovenými
v povolení
k jejich
vypouštění.

Pojem srážkové vody jako samostatnou kategorii vod vodní zákon neuvádí.
Z výše uvedeného přehledu jednotlivých kategorií vod, jak je uvádí vodní zákon, vyplývá, že srážkové vody jsou vody, které mají původ v atmosférických
srážkách a pokud nedopadly na zemský povrch, vodní zákon neupravuje
právní vztahy k nim. Po dopadu těchto srážkových vod na zemský povrch stávají se tyto vody vodami povrchovými.
Srážkové vody po dopadu na zemský povrch se z povrchových vod stanou
vodami odpadními v těchto dvou případech:
srážková voda byla použita ve smyslu ustanovení § 38 odstavec (1) vodního
zákona a při tomto použití změnila jakost (složení nebo teplotu),
srážková voda byla svedena do jednotné kanalizace, tj. došlo k jejímu smísení
s vodou odpadní.
Srážková voda odváděná oddílnou kanalizací (tzv. oddílnou dešťovou kanalizací) je z hlediska ustanovení § 2 odstavce (1) vodního zákona vodou povrchovou, neboť se přirozeně vyskytla na zemském povrchu a je soustředěna a
odváděna vodním dílem - oddílnou dešťovou kanalizací (pokud nezměnila jakost) především do vodního toku, tedy do povrchových vod definovaných v
ustanovení § 43 vodního zákona.
Při stanovení charakteru srážkových vod odtékajících z pozemních komunikací však vznikají jisté pochybnosti po jejich soustředění do kanalizací nebo silničních příkopů, apod. Tyto nejasnosti vyplývají z často chybného výkladu
pojmu odpadních vod, jak jsou uvedeny v ustanovení § 38 odstavec 1 vodního zákona. Mnohdy chybný výklad je v části ustanovení, které pojednává o „…
jiných stavbách, zařízeních…“, mezi které se někdy tyto komunikační plochy
zařazují, aniž však je zohledněna i další část ustanovení § 38 odstavec 1 vodního zákona „…pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající; pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod…“.
Při přijetí výše uvedeného výkladu, že všechny povrchové vody odváděné
z komunikací jsou vodami odpadními, by potom došlo mnohdy k neřešitelné a
nesmyslné situaci, kdy vzhledem k ustanovení § 38 odstavec (3) vodního zákona platí:
Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými
v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní
úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.
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Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen
v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí
vydal, a příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní
úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření.
To by ve svém důsledku znamenalo, že by bylo nutné na všech pozemních komunikacích soustředit tyto „odpadní vody“ z nich odváděné do nepropustných kanalizací nebo
silničních příkopů (aby nedocházelo k jejich faktickému a nekontrolovatelnému vypouštění do vod podzemních) a před jejich vypouštěním do povrchových vod vybudovat například čistírnu odpadních vod.
Z výše uvedeného důvodu je nepochybně nezbytné charakterizovat srážkové vody odtékající z pozemních komunikací a soustředěné v oddílných dešťových kanalizacích nebo
silničních nebo dálničních příkopech jako vody povrchové.
Pokud jde o komunikační plochy čerpacích stanic pohonných hmot, případně parkoviště
a odpočívky, kde se soustřeďují uživatelé silnic a dálnic ve větším rozsahu a lze zde i
s větší pravděpodobností předpokládat i nepovolené manipulace se závadnými látkami
(zásadně se však nesmí jednat o tzv. manipulační plochy) je rozhodující při určení charakteru odváděných srážkových vod typ kanalizace.
V případě, že se bude jednat o kanalizaci jednotnou, jejich vypouštěním do této kanalizace se stanou vodou odpadní se všemi důsledky pro koncový profil této jednotné kanalizace z toho plynoucími.
V případě, že budou soustředěny v oddílné dešťové kanalizaci, nebo silničním respektive
dálničním příkopu, bude se jednat o vody povrchové.
Je nezbytné přitom zdůraznit, že do oddílné dešťové kanalizace, která odvádí povrchovou vodu, nelze v žádném případě povolit vypouštění odpadních vod (a to i vyčištěných
způsobem odpovídajícím ustanovení § 38 odstavec (3) vodního zákona). Důvodem je
skutečnost, že povrchové vody odváděné oddílnou dešťovou kanalizací mají pouze občasný a nárazový průtok a vypouštěním odpadních vod do oddílné dešťové kanalizace
by tak po většinu roku fakticky nedocházelo k vypouštění do vody povrchové, ale naopak
s ohledem na stavební provedení oddílné dešťové kanalizace (nedostatečnou těsnost
zejména starých dešťových kanalizací) k nekontrolovatelnému vypouštění odpadních
vod do vod podzemních v rozporu s ustanovením § 38 odstavec (4) vodního zákona. Ze
stejných důvodů nelze povolit vypouštění odpadních vod například do dálničních a silničních příkopů.
Řešení zneškodnění závadných látek podle ustanovení § 39 vodního zákona, které se
na pozemní komunikaci vyskytnou mimořádně a jsou následně srážkovými vodami splachovány do silniční respektive dálniční oddílné dešťové kanalizace nebo příkopu, je již
řešitelným problémem technickým a ne legislativním.
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Podbanské - intenzifikace vodovodů a kanalizací

… je dnes již
řada případů,

VÚV Bratislava a AČE SK a další instituce uspořádaly konferenci, která se věnovala rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod.
První den byl věnován legislativě a hodnocení stavu slovenských závazků vůči
EU. Zatímco legislativa se zdá méně komplikovaná a docela logicky postavená, tak plnění kulhá ještě více než u nás a dosažení dobrého stavu nemá krátkodobé a jednoduché řešení.
Další den pak byl věnován čistírenským technologiím a kanalizacím. V rámci
technologií jsme si „přihřáli polívčičku“ prezentací a možném použití membrán
k řešení některých intenzifikačních problémů. Membrány jsou řešením tehdy,
když je třeba vodu terciálně dočistit a hygienizovat (například pokud chceme
vypouštět do vod určených k rekreaci), dále se dají s výhodou aplikovat při potřebě ušetřit objemy při intenzifikaci, v případě látkových nerovnoměrností,
v případě nebezpečí bytnění kalu, atd. Prostě je dnes již řada případů, kdy
MBR najdou své uplatnění a jen je třeba to dávat na vědomí a to se i v Tatrách
stalo.

kdy MBR
najdou své
uplatnění

Ing. Karel Plotěný
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Dinosaury dorazily jedovaté sinice a ne jen asteroid, tvrdí vědci

Dinosaury dorazily jedovaté sinice a ne jen asteroid, tvrdí vědci.
Nikoli obrovský asteroid, ale docela nepatrné, ovšem hodně jedovaté sinice
dorazily dinosaury po téměř 160 miliónech let jejich existence na Zemi. Tvrdí
to podle serveru Telegraph.co.uk alespoň američtí geologové a toxikologové
na základě analýz vzorků ve
vrstvách uložených před desítkami miliónů let po celém
světě.
… sinice
produkují
jed a
spotřebovávají kyslík ...

Dinosauři náhle vyhynuli před
65 milióny let poté, co 160
miliónů let dominovali pozemské fauně.
Jakkoli byl dopad asteroidu
před 65 milióny let ničivý, nezpůsobil podle nové studie úplné okamžité vyhlazení dinosaurů a dalších druhů. Nestačil možná ani v kombinaci s následnými
tsunami a zvýšenou sopečnou činností a klimatickými změnami. Odhaduje se,
že zahynout mohlo 50 procent živočichů a rostlin. O přeživší dinosaury se
podle geologa Jamese Castlea a toxikologa Johna Rogerse z Clemson University postaraly smrtelně jedovaté sinice.
Vědci strávili dva roky analýzou fosilních vzorků. Zjistili, že sinice, produkující
jed a spotřebovávající kyslík, se vyskytovaly v takovém množství, že byly
schopné vyhubit značné množství živočichů a rostlin v oceánu i na pevnině.
Možná trochu módně oba vědci v článku pro časopis Environmental Geosciences upozorňují na obdobný zvýšený výskyt jedovatých sinic v některých
oblastech na zemi, který je dáván do souvislosti s globálním oteplováním.
„Fosilní stopy dokazují, že vyhynutí dinosaurů na konci křídy probíhalo jako
následek proměn životního prostředí a nešlo o výlučný následek katastrofické
události (dopad asteroidu),“ řekl Castle.
Rodgers pak zdůraznil, že v současnosti přibývá výskyt jedovatých sinic. Zvyšuje se podle něj jejich množství i geografické rozšíření. Sinice způsobují lidem vyrážku, či onemocnění pokud se dostanou do zažívacího traktu. Při jejich rostoucím množství spotřebovávají kyslík ve vodě, což vede k udušení
ryb. Produkované toxiny mohou následně zahubit i zvířata a ptáky.

Zdroj: www.novinky.cz
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