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I když se v prognózách mĤžeme setkat s tím, že se na podzim þeká ještČ jedna vlna oslabení hospodáĜství, tak jak už jsem nČkde þetl a souhlasím s tím - krize skonþila. Musíme to brát tak, že
vznikl nový stav a z nČj teć musíme vycházet. ProstČ se musíme smíĜit s tím, že je to jako
v pĜírodČ nČkde ubylo vody a tím pádem si voda našla jinou cestu a nemĤžeme pĜedpokládat, že
i kdyby zase bylo vody víc, že se vrátí do
stejného toku. ObraznČ Ĝeþeno nČkteré prameny vyschly a tím pádem musíme pĜemýšlet,
co s ĜeþištČm, a naštČstí nČkteré prameny
zaþaly vyvČrat a sílit, a tak musíme vymýšlet,
jak je co nejvíc a nejlépe využít a jak jim
udČlat cestu na výsluní. Jsme donuceni se
mČnit a kdo to zvládne, toho, jak Ĝíká jistý
klasik, þeká zasloužená odmČna v podobČ
ziskĤ a jištČní existence.
Na zmČnu, aĢ už vynucenou nebo chtČnou, se dá dívat ze dvou pohledĤ – jako na problém
nebo jako na pĜíležitost. Myslím, že nemusíme být pesimisté, pĜíležitostí
se v našem poli pĤsobnosti nabízí dost a jen jde o to, jak jich dokážeme
využít. Tolik nových možných smČrĤ snad ještČ nikdy ve vodním hospodáĜství nebylo – nanotechnologie, elektrochemie, membrány, pĜehrada,
zoologické zahrady atd. Berme to tedy tak, že se jim musíme vČnovat
jako pĜíležitostem a ne jako nechtČným dČtem. Víme, že každá zmČna si
vyžaduje více energie, prostČ je to takový kopec, na který se musíme
vyšplhat. No a cestou do kopce se vždycky tak nČjak ukáže, kdo na co
má a zároveĖ každý víc odhalí trochu sám sebe, což mĤže vnést i napČtí
do vztahĤ. Na druhou stranu – þím vyšší kopec, tím ménČ dalších turistĤ.
VČĜím, že doba dovolených doplnila síly,
vČĜím že se pouþíme od pĜírody, kterou jsme
v hojném poþtu navštívili, a že ty kopce, co
nás þekají, zvládneme bez šrámĤ na vtazích.
VČĜím, že si dokážeme vzájemnČ pomoci,
povzbudit se a nakonec si i užít pocitu radosti z toho, že jsme to spoleþnČ nČkam dotáhli, až se ohlédneme a dáme si zase ten
pomyslný lok „vrcholovky“. VždyĢ z þeho
by þlovČk mČl mít radost, když ne z toho, co
dČlá a z toho, þeho dosáhne. A tak vzhĤru
„strání plnou kamení“….
Karel PlotČný
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Konference Cyanobakterie 2010
ýtvrtého roþníku konference Cyanobakterie jsme se zúþastnili jak po sponzorské stránce, tak pĜednáškou na téma: Vhodné technologie recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod. Konference byla
rozdČlena na dvČ sekce, z nichž první den byla sekce technologická a druhý den byla sekce zabývající se
cyanotoxiny. Konference byla primárnČ zamČĜena na problematiku fosforu a to jak z hlediska jeho výskytu, forem, technologií odstraĖování a recyklace, tak i z hlediska jeho bilancí v systémech a jeho interakcím s okolním prostĜedím, zejména ve vztahu k jeho limitaci a s tím spojeným masivním rozvojem
vodního kvČtu. Pro naši firmu bezesporu zajímavé téma, protože se zabýváme jak tematikou cyanobakterií (napĜ. zásahy na BrnČnské pĜehradČ), tak i fosforem, kdy vyvíjíme variantní Ĝešení k souþasným
technologiím aplikovaným zejména v oblasti þištČní odpadních vod. Z hlediska ochrany životního prostĜedí a pĜi pĜedpokládaném smČru evropské legislativy (který bude, pevnČ vČĜím, ýeská republika následovat), kdy pĜevládají snahy vnos fosforu z difúzních i bodových zdrojĤ do recipientu minimalizovat,
se snažíme nadþasovČ vyvinout vhodné, vlastní ekonomicky pĜijatelné technologie schopné odstranit
fosfor v odtocích z komunálních þistíren odpadních vod v Ĝádech desítek až stovek mikrogramĤ na litr,
což už je hladina, která by mohla ochranČ vodních zdrojĤ výraznČ nápomoci.
Technologická sekce konference byla zamČĜena zpoþátku na fosfor, který je hlavní pĜíþinou napomáhající masovému rĤstu sinic ve vodních nádržích. Byla zde prezentována Ĝada pĜíspČvkĤ, z nichž stČžejní
.RQIHUHQFH byla pĜednáška doc. Maršálka nabádající k integrovanému pĜístupu hodnocení procesĤ v povodí a
v nádrži a snaha o zmČnu náhledu na fosfor, který se pĜi stávajícím trendu nárĤstu cen fosforeþných
hnojiv
zdá být zajímavý recyklovat namísto souþasného odstraĖování. Na tuto pĜednášku jsme navázali
E\OD
naší, shrnující možnosti a technologie recyklace fosforu, z nichž v následující Miroslav PlotČný z CCT
]DPĈĖHQD do detailu pĜedstavil technologii elektrokoagulace. Ing. Foller nastínil teoretické a praktické možnosti
dosahování nízkých odtokových koncentrací fosforu na þistírnách odpadních vod. Další pĜednášky shr]SRĀiWNXQD novaly bodové a difúzní zdroje fosforu v povrchových vodách a probíral se vliv množství fosforu
z myþek na nádobí a prádelen (nic se nemČní na legislativČ ohlednČ množství fosforu v kapslích do myIRVIRUNWHUí
þek ani na extenzivním používání fosfátových pracích prostĜedkĤ v prĤmyslových prádelnách), dále vliv
vnosu nutrientĤ do recipientu z odlehþovacích komor.
MHKODYQt
První odpolední blok se zabýval zpĤsobem bilancování fosforu v povodí a zpĤsoby analýz jednotlivých
SĖtĀLQRX dat, plošnými zdroji zneþištČní – úskalí modelování erozních a transportních procesĤ pĜedstavil Ing.
Krása z ýVUT a blok zakonþil doc. Maršálek pĜednáškou o vlivu mČstské stokové sítČ na zneþištČní
recipientĤ. Druhý odpolední blok zaþal Ing. Foltýn z Povodí Moravy pĜíspČvkem na téma Revitalizace a
protierozní opatĜení a jejich vliv na omezování pĜísunu živin do povrchových vod, po nČmž pĜedstavil
Dr. Duras dva zpĤsoby biomanipulace s vodními rostlinami demonstrovaný tĜemi pĜípadovými studiemi.
Technologický blok pĜednášek zahrnovaly dále pĜednášky doc. Maršálka na téma: Manipulace s prĤtoky
nádrže – omezení rozvoje sinic a popis metod destratifikace a aerace v nádržích. Mgr. Vinklárková
pĜedstavila Ĝadu
fyzikálních
metod omezení
rozvoje sinic a
na závČr byly
pĜedstaveny
dva velké projekty týkající se
pĜehrad, konkrétnČ Orlické a
BrnČnské.
Druhý den byl
zamČĜen
na
cya notoxiny,
kde se Ĝada
pĜednášek zamČĜila na vliv
toxinĤ sinic na
rybí maso i jiné
živoþichy a ani z jedné z pĜednášek nevyšel nČjaký znepokojující závČr ohlednČ nebezpeþnČ vysoké
koncentrace toxinĤ.
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Dále byl pĜedstaven screening jednoho z pozdČji objevených cyanotoxinĤ – cylindrospermopsinu v ýeské
republice nebo napĜ. úþinky kombinace metabolitĤ sinic s dalšími toxickými látkami a jejich vliv na okolní
prostĜedí. Mgr. Janþula pĜedstavil možnosti odstraĖování microcystinĤ s využitím ftalocyaninĤ produkujících
singletní kyslík a na závČr Dr. Mikula pĜedstavil metodu prĤtokové cytometrie, což je metoda umožĖující
napĜ. kvantifikovat viry a baktérie ve vodním prostĜedí, resp. urþit jejich fyziologický stav.
Na závČr konference se uskuteþnil satelitní workshop organizovaný Povodím OhĜe s.p. ve spolupráci
s Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny na téma: Problematika živin a sinic v nádrži Skalka – diskuze o
výsledcích projektu.
OsobnČ sem byl potČšen z velice vysoké úrovnČ pĜednášek a pokud je zde snaha najít tajemný prĤseþík mimobČžek limnologĤ a hydrobiologĤ s þistírníky, tak tato konference v nich pokroþila mílovým krokem.
Zejména první den technologické sekce narážel na palþivá a aktuální témata, místy nemající jednoznaþné odpovČdi. Tato akce je spolu s naší lednovou konferencí MimobČžky jedinou svého druhu, která se snaží pĜeklenout plochu mezi mimobČžkami obou zúþastnČných stran, demonstrované napĜ. protikladnou legislativou. Pro
nás je povzbuzující, že se snažíme nejen pasivnČ držet krok, ale i aktivnČ hledat cesty jak souþasné i budoucí
problémy Ĝešit, a co více – máme i praktické zkušenosti z realizací tČchto projektĤ.
Marek Holba

Aplikace membrán nejen pro splaškové,
ale i pro pitné nebo prĤmyslové vody
Na pĜelomu þervna a þervence se konala v norském Trondheimu konference smČĜovaná k aplikaci membrán
nejen na þištČní komunálních odpadních vod, ale zejména jejich aplikace pro úpravu pitné vody nebo pro þištČní prĤmyslových odpadních vod. Na konferenci jsme niþím aktivnČ nepĜispívali, ale jeli jsme se tam spíš uþit,
co se týká dalších spekter aplikace membrán.
První dva dny pro mČ byly dost šokující. Nejprve jsem pĜijel asi v jednu ráno a bylo svČtlo… ZapomnČl
jsem, že je tam polární den (jeden den
sem tam nČco dodČlával asi do pĤl šesté
do rána a poĜád bylo svČtlo – chudáci
Norové, nemohou znát pĜísloví: „DČlám
od nevidím, do nevidím.“) a naskytla se
mi úchvatná podívaná. TémČĜ liduprázd«WHRULH
né historické centrum Trondheimu za
„denního“ svČtla a pokud tam nČkdo šel,
]DQiäHQt
tak mČl solidnČ nakoupeno. První vrávorající domestik mumlal tak zdatnČ, že PHPEUiQD
jsem mu nerozumČl, ptaje se na cestu do
QDMHMtP
hotelu, ani slovo. Druhému bylo sice
jakžtakž rozumČt, ale ukázal mi cestu
]iNODGĈVH
jedním smČrem a poté, co chtČl svĤj
opilecký výkon shrnout, tak mČ poslal
RGYtMHMt
zas na druhou stranu. Radši jsem se zeptal potĜetí a ejhle, hotel byl na tĜetí straSRNXV\
nu. Poslední chlapík vypadal nejsolidnČVKOXNRYiQt
ji, tak jsem mu vČĜil a hotel jsem našel.
Další den jsem mČl pĜed zaþátkem konference chvíli þas, tak jsem si staþil prohlédnout historické centrum Trondheimu – staþily mi na to tak tĜi, þtyĜi hodiny s delší zastávkou v pĜístavu. MČsto mi pĜišlo liduprázdné, bez atmosféry, s jedinou zajímavČjší památkou a to je obrovský Nidaros Castle. Ale možná to
chtČlo více þasu nebo dní na poĜádné rozkoukání se.
Samotná konference zaþala varhanním koncertem – jsem asi hudební barbar, ale pĜipadalo mi, jako kdyby dostal varhaník špatnČ zaplaceno a chtČl mít koncert co nejrychleji za sebou. NČkteré vČci jsem slyšel
i jindy a jinde a nikdy mi to nepĜišlo jako takové slévaní tónĤ v kakofonii, ale lidi tleskali a byli spokojeni, tak to tak asi mČlo být … Potom následoval asi pĤlhodinový raut, kde jsem se ke svému pĜekvapení potkal i
s dalšími lidmi z ýeské republiky, studenty, toho þasu dČlající doktoráty na membránách ve Švýcarsku.
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Konference zaþala pĜednáškou, kterou jsem už teda slyšel podruhé, ale loni poprvé jsem si myslel, že to je
nČjaký najatý baviþ povídající science-fiction a obþas do toho motající membrány. Dalo mi tenkrát hodnČ
þasu, abych pochopil, o þem to je a nejsem si dodnes jist, zda ty mechanismy chápu zcela správnČ.
V postatČ existuje teorie, kdy spolu baktérie ve vodném prostĜedí komunikují a poté, co se usadí na povrchu membrány se zaþnou na základČ komunikace spolu shlukovat na místech s dostatkem vhodného substrátu. Tím je popsána teorie zanášení membrán a na jejím základČ se odvíjejí pokusy shlukování se a zanášení membrán zabránit, tj. výraznČ snížit provozní náklady a prodloužit životnost membrán. Snahou je
vnést nČco do prostĜedí, co bude jejich komunikaci narušovat nebo blokovat. Korejský vČdec presentoval
své snahy jako úspČšné, nicménČ chemické vzorce daných disruptorĤ nebo blokátorĤ byly zpravidla na celý
slide, takže jsem si je pĜirozenČ nezaznamenal. Ale to nebylo vše, þím prĤvodní pĜednáška ohromila. Analýzou na velkém množství pĜístrojĤ vyvrátil, že souþasný tvar membrán je ideální pro zachování optimálního a maximálního fluxu. Na hydraulickém modelu dokazoval, že povrch membrán by mČl být drážkovaný
nebo ještČ lépe pyramidovitý – pokud se to podaĜí v ekonomicky únosném mČĜítku pĜevést do praxe, vypadaly tam provozní náklady membránových þistíren ještČ zajímavČjší ve srovnání s konvenþními þistírnami.
HodnČ pĜednášek bylo zamČĜeno na rĤzná review na zanášení membrán nebo nČkterých aspektĤ zpĤsobujících jejich zanášení. Zajímavým závČrem bylo, že rozpuštČné mikrobiální produkty (SMP) nemají vliv na
zanášení a dále nČkolika pĜednáškami prokázáno, že souþasná metodika stanovování proteinĤ, sacharidĤ a
DNA (stará více než 50 let) analyzuje ve valné míĜe úplnČ jiné slouþeniny než pak prezentujeme v našich
pracích. Z technologických Ĝešení mČ zaujalo napĜíklad provozování membránového reaktoru jako SBR a
optimalizace jeho provozu.
Moderním tématem souþasných konferencí, ale i
médií jsou nicménČ farmaka a pĜedmČty denní péþe.
Troufám si Ĝíci, že více než tĜetina pĜíspČvkĤ se zabývala legislativou, monitoringem, zachycením, resp.
odstranČním vybraných farmak s vČtšími, þi menšími
úspČchy. A témČĜ každý pĜíspČvek konþil vztyþeným
prstem (ne prostĜedníþkem) upozorĖujícím na toxický vliv farmak v recipientech. Obávám se, že trend
v þistírenství bude smČĜovat od prapĤvodního zachycení nerozpuštČní nerozpuštČných látek a odstranČní
organického zneþištČní, pĜes odstranČní dusíku a fosforu, právČ k odstraĖování farmak a jejich metabolitĤ.
I když ještČ pĜedtím nás asi þeká uchopitelnČjší fosforová výzva, která byla na konferenci v hodnČ pĜíspČvcích také akcentována. Fosfor, pokud je ve vodném prostĜedí v biodostupné formČ, zpĤsobuje zvýšenou trofizaci recipientĤ a tím pádem tvorbu vodního kvČtu. Ze všech koutĤ svČta byly pĜíspČvky o tom, že
fosfor se sice z odpadních vod odstraĖuje, ale že je to poĜád málo, a že je nutné dosáhnout výraznČ nižších
odtokových koncentrací, zejména z bodových zdrojĤ a snažit se regulovat a minimalizovat pĜítoky
z plošných zdrojĤ. Na konferenci byla Ĝada pĜíspČvkĤ, která Ĝešila odstranČní fosforu zpravidla terciárním,
þasto i kvarterním þištČním, kombinací koagulace a membránové filtrace, atd.
Výzva, která byla již ve vČtšinČ vyspČlých i rozvojových zemí uchopena, je recyklace a znovuvyužití a
recyklace vody. U nás se tento problém zatím nijak moc neĜeší, protože vody máme asi tak nČjak poĜád
dostatek a její cena není neĜešitelná. NicménČ ve vČtšinČ zemí Evropy, v Africe, ale zejména na Blízkém
východČ, mají vody akutní nedostatek, a tak jej musí Ĝešit. Membránové technologie v tom pĜirozenČ hrají
prim. NejpoužívanČjší je pĜirozenČ aplikace membrán na desalinaci moĜské vody, ale dČje se ve velkém i
þištČní a hygienické zabezpeþení odpadních i prĤmyslových vod za úþelem užitkové recyklace a znovuvyužití, napĜ. ve formČ vody pro závlahy, vody užitkové nebo procesní.
Pro mČ osobnČ to byla místy exkurze na jinou planetu neboĢ detaily, které teć Ĝeší nejmodernČji vybavená
výzkumná centra po celém svČtČ, jsou þasto obtížnČ uchopitelné v rámci souvislostí a neznalost pĜístrojĤ a
metodiky zpravidla brání plnému pochopení všech popisovaných problémĤ. NicménČ, co se týká provozních aplikací membrán, tam za svČtem zase tolik nezaostáváme a máme zpravidla velké množství praktických zkušeností s Ĝešením rĤzných provozních problémĤ vznikajících pĜi provozování membránových reaktorĤ. OsobnČ bych to vyhodnotil asi jako nejpĜínosnČjší konferenci, kterou jsem kdy navštívil. Jedinou
kaĖkou na ní bylo, že z ní neexistuje ani sborník ani CD, tak pĜi hledání Ĝešení specifických problémĤ pĜijde opČt na Ĝadu Google nebo akademické databáze.
Marek Holba
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Modrá míle 2010
Starší pánové si potĜebují poĜád nČco dokazovat a jednou z tČch ušlechtilých pĜíležitostí je sport. Na druhou
stranu asi cyklistika nepatĜí mezi ty oblasti, kde se toho uznání a výsledkĤ dosáhne snadno, ale o co vČtší kopec, o to vČtší radost. Co by ale þlovČk neudČlal pro trochu radosti a uznání. A tak po tČsném loĖském druhém
místČ ve veteránech na Modré míli, což je pĤl denní závod, z toho bylo letos pro tým Na KaŠi místo první.
NČco ze statistiky závodu – Na KaŠi za 11 hodin 315 km, tj. prĤmČr 28,4 Km/hod.
I když hlavní zásluha patĜí Šimonovi Janþovi z Niveka, z kterého se stal cyklista a v pĜípravČ naježdČných
6000 km už znamená, že to myslí s tímto sportem docela vážnČ, tak i tak dobrý cyklista potĜebuje nČkoho, kdo
mu umožní vyniknout tj. nechává mu prostor, aby se ukázal, když je tĜeba nČco dojet, aby zachraĖoval, když
druhý má defekt atd. Tak roli toho druhého v týmu jsem zastal já. ProstČ „pĜíkladná“ týmová spolupráce –
kéž by tak všechno fungovalo i ve vČcech hospodáĜských.

Karel PlotČný

GRANTOVÝ PROJEKT OP LZZ - PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
Dnem 1.5.2010 jsme zahájili realizaci vzdČlávacího projektu podporovaného z fondu OP LZZ, daný projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU) a Evropského sociálního fondu (ESF)
Název projektu: Zvýšením úrovnČ znalostí a motivace k excelenci firmy
Zkrácený název: UMċT A CHTÍT
Registraþní þíslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00415
Projekt realizuje systém Ĝízení a rozvoje lidských zdrojĤ ve firmČ s cílem zavést systém samovzdČlávací organizace (65% vlastní vzdČlávání, 35% agentury). ZároveĖ Ĝeší jak zlepšení možnosti
uplatnČní všech zamČstnancĤ (35 osob, region Brno) ku prospČchu firmy (posílení konkurenceschopnosti), tak i hledisko možné využitelnosti na pracovním trhu. PĜípravou e-learningĤ, realizací
videokonferencí smČĜuje projekt k danému cíli samouþící se organizace. Soubor školení z oblasti
obecného vzdČlávání pak posiluje schopnosti a uplatnitelnost každého jedince. Realizace videokonferencí rozšíĜí možnosti dalšího pracovního uplatnČní (lektorské dovednosti).

Odkaz na oficiální webové stránky ESF : www.esfcr.cz
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Péþe o pĜírodní vodní plochy – BrnČnská pĜehrada
Spoleþnost ASIO, spol. s r.o. uzavĜela letos v únoru smlouvu s generálním dodavatelem IMOS, a.s. na provedení nČkterých prací na projektu Realizace opatĜení na brnČnské údolní nádrži.
V souþasné dobČ se provádí a také hodnČ diskutuje o dvou, spoleþností ASIO realizovaných opatĜeních, a to
aeraci a dávkování koagulantu na vtoku do nádrže. Jedná se o významné aktivity, které v projektu zásadním
zpĤsobem mČní vodní prostĜedí pĜehrady
=DXMHWt
s cílem zabránit masovému rozvoji sinic,
který zpĤsobuje známé zelenání brnČnské
DQDSĈWt
pĜehrady v minulých letech. Jedná se o
první takovýto projekt v ýR a je pĜedmČQHMHQ
tem diskuzí i polemik odborné i laické veĜejnosti. K uvedeným opatĜením alespoĖ
]YODVWQtKR
struþnČ:
Dávkování koagulantu (síran železitý) má
]iYRGX«
za cíl vysrážet pĜitékající fosfor, který je
hlavní živinou pro sinice. Dávkování se
provádí pod vodní hladinu, v lokalitČ Veverská Bítýška. Koagulant je umístČn
v celkem tĜech nadzemních nádržích, dávkovacím þerpadlem je dávkována požadovaná dávka v závislosti na momentálním
prĤtoku v Ĝece. Úþinnost srážení je cca na úroveĖ 10% z pĜitékajícího fosforu. PĜehled o momentálním stavu
hladiny, prĤtoku v Ĝece, prĤbČhu dávkování a stavu koagulantu v nádržích je možné sledovat on-line po inter$HUDFH
netu.
WHG\
SURY]GXäĐ
RYiQtE\

Aerace, tedy provzdušĖování, by se mČlo správnČji nazývat prokysliþování, protože z celkem dvaceti tzv.
aeraþních vČží je patnáct, které dopravují okysliþenou vodu z vrchních vrstev do spodních. PČt vČží dopravuje do spodních vrstev smČs vzduchu a vody a prokysliþení je zajištČno zejména vzduchem, který je do proudící vody vhánČn kompresorem. Všechny vČže jsou pod hladinou, nejsou tedy vidČt, oznaþeny jsou bójemi.

VHPĈOR
VSUiYQĈML
QD]íYDW
SURN\VOLĀR
YiQt

ElektrozaĜízení, kompresory, rozvodné skĜínČ a datové zaĜízení pro pĜenos jsou umístČny v celkem þtyĜech
kontejnerech na bĜehu pĜehrady. Úþelem je prokysliþit spodní anoxickou vrstvu nade dnem, þímž se výraznČ
eliminuje schopnost sinic konzumovat zbylý fosfor usazený na dnČ. Ve spodní vrstvČ, cca 0,5 – 1,0 metru
nade dnem jsou umístČny sondy, které kontinuálnČ mČĜí množství kyslíku, jehož hodnota by nemČla klesnout
pod 2 mg/l. Provoz všech vČží, poruchová hlášení i stav kyslíku je opČt dálkovČ pĜenášen tak, aby bylo možné reagovat co nejrychleji na nenadálé stavy.
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V posledních týdnech probíhaly
v médiích rozporuplné informace o provádČných opatĜeních, které s odstupem þasu
vykrystalizovaly do následujících zpráv:
Kvalita vody v BrnČnské pĜehradČ je tak
dobrá, že to nemá srovnání s obdobím za
posledních deset až dvacet let, Krajská
hygienická stanice nebyla nucena zakázat
letos v BrnČnské pĜehradČ koupání tak jak
tomu bylo v minulých letech a dokonce se
kvalita vody v prĤbČhu letní sezony zlepšila.
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Jak tomu bylo loni, se mĤžete podívat opČt na informace KHS Brno, i když loni byla situace trochu odlišná,
protože pĜehrada byla upuštČná. Informace z pĜedloĖska a starší nejsou veĜejnČ pĜístupné, ale zákaz koupání
v þervenci byl témČĜ pravidlem.

Diskuze ohlednČ tohoto projektu se vede i po stránce investiþních a provozních nákladĤ. Celkové investiþní
náklady na provedení všech pČti opatĜení se pohybují v úrovni cca 200 milionĤ korun, provoz se odhaduje
ĜádovČ na jednotky milionĤ korun roþnČ. Tolik tedy asi stojí pĜehrada bez sinic a bezpeþné koupání. Je to
mnoho, nebo málo? Záleží na tom, jak se na tyto náklady podíváme. Jedním ze srovnání je napĜ. postavení
jedné þistírny odpadních vod a oddílné kanalizace v jedné obci se dvČma tisíci obyvatel. Podle stávajících
pĜehledĤ žádostí o dotace z OP ŽP se investiþní náklady na výstavbu ýOV a kanalizace pohybují v obcích
s poþtem obyvatel cca 2000 kolem 150 – 250 milionĤ Kþ. Provozní náklady na ýOV a kanalizaci jsou po-
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tom ĜádovČ v jednotkách milionĤ korun, které jsou zahrnuty ve stoþném pro jednotlivé obyvatele. Náklady na þištČní pĜehrady jsou tedy srovnatelné s jednou þistírnou a kanalizací v jedné obci. PerspektivnČ je
provoz opatĜení na brnČnské pĜehradČ plánován na 3-5 let, je možné, že i více. V prĤbČhu této doby je
nutné, aby se zaþaly realizovat projekty v celém povodí brnČnské pĜehrady. Nejsou to jen þistírny odpadních vod a kanalizace v obcích (max. 50% dotace fosforu do nádrže), ale i správné obdČlávání zemČdČlských ploch a ošetĜování pĤd hnojivy, protierozní opatĜení, atd.
Projekt Realizace opatĜení na brnČnské údolní nádrži považujeme za úþelný a správný zaþátek managementu celého povodí brnČnské pĜehrady, jehož pokraþování je jedinou logickou cestou k lepšímu životnímu prostĜedí.

Nové jméno na firmČ?
Možná
že jste si všimli, že se Vám pĜi volání na ASIO do telefonu neozývá již zabČhlé ...firma
.
ASIO, Woznicová ...,ale … firma ASIO, Šemorová ...
Tak to se obþas u holek stává že si nechají zmČnit pĜíjmení …
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PĜevzatý þlánek o sinicích od experta na boj se sinicemi
Doc. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc.

LN v zahraniþí | servis centra | samizdatové LN | osmiþkový archiv | historie LN
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Expert na sinice Blahoslav Maršálek: UdČlal se první krok, pak jsme se ale zastavili.
Stál u zrodu boje proti sinicím na BrnČnské pĜehradČ, pak ho ale nahradili jiní. Teć Blahoslav Maršálek z Masarykovy univerzity a Botanického ústavu Akademie vČd radí v tomtéž
po celém svČtČ. Do Brna se ve stĜedu vrátil z Afriky, kde byl také kvĤli sinicím.
* Klasická pĜedstava o Africe je, že na mnoha místech jsou vdČþni za každou kapku
vody. SkuteþnČ je zajímají sinice?
Když je vody málo, je tĜeba alespoĖ tu trošku mít pitnou. Se sinicemi pitná není. Lidé v
Africe jsou sice chudí, ale mají rozum. Jestliže to málo potravy, co máma sežene, její dítČ
vyzvrací, ptají se proþ. A zelená voda, kterou pijí, je pro nČ dost podezĜelá. Proto problém
už Ĝeší i tamní vlády.
* Kde jsou tedy opatĜení dál? V našich
evropských podmínkách, þi tam?
Ta otázka je hodnČ sugestivní. Zkusím to
diplomaticky: Dál jsou tam, kde si lidé uvČdomují hodnotu vody. A právČ v Africe, ale i v
ýínČ, severní Indii, kde ty problémy Ĝešíme,
lidé vČdí, že voda je hodnota. A podle toho
se k ní chovají. Po pravdČ, my tady máme
vody zatím pravdČpodobnČ pĜíliš mnoho a je
pĜíliš levná. Proto tČch þinĤ nebývá tolik, kolik slov.
* Ale právČ do BrnČnské pĜehrady se teć
dává pomČrnČ velké množství penČz...
To je pravda. Voda tam nyní má prĤhlednost tĜi metry. To jsme nevidČli za dvacet let, co
tam odebíráme vzorky. Od roku 2000 bylo vždy zakázáno koupání, mnohdy už pĜed
prázdninami. Teć by se mČl jít každý podívat, jsou vidČt ryby, detaily, kameny. Je tu ale
problém: udržet takový stav.
* Souhlasíte tedy s hlasy, že situace ideální není a opatĜení se míjí úþinkem?
To zatím není prokázané ani prokazatelné. Podstatný je finální efekt. Je þervenec a po
mČsíci skuteþnČ parného léta tam sinice nejsou. Efekt je každému viditelný bez velkých
rituálních taneþkĤ. Jde to podpoĜit i vČdecky, napĜíklad podle objemu kyslíku – v letech
2006 až 2008 kyslík ĜádovČ od osmi metrĤ hloubČji nebyl, dnes ho máme až ke dnu. To
prokazatelnČ nebylo celé roky, provzdušĖovací zaĜízení tedy funguje. A v takovém prostĜedí se sinicím nedaĜí. Je þas udČlat další krok, omezit pĜítok živin.
* Ale pĜece jen, nemĤže za to zlepšení tĜeba i sama pĜíroda? PĜed tĜemi lety se právČ v BrnČ situace zlepšila, když se „do kĜížku“ dostaly dva druhy sinic...
To je pĜípad, kdy si pĜíroda zalaškovala, letos tomu tak není. Tehdy tam ostatnČ také zvítČzila pro Brno typická Microcystis a stejnČ bylo tĜeba koupání v polovinČ prázdnin zakázat. Nyní tam Microcystis není. OpatĜení, která pĜedcházela, zejména obnažení dna, pĜe-
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trhala sinicím koĜeny. Z 37 milionĤ bunČk na mililitr sedimentĤ klesla hodnota na deset až
dvanáct tisíc sinic na mililitr. NeuvČĜitelná zmČna.
* Ale ani to nevyluþuje opČtovné množení sinic...
SamozĜejmČ ne. Nádrž musíme brát jako souþást Ĝíþního kontinua. Voda pĜitéká z velké
oblasti, velký rozvoj sinic je už i v nádrži Vír. Co pĜijde ze shora, nám znovu infikuje nádrž.
MomentálnČ v BrnČnské pĜehradČ sinice nejsou, ale mohou pĜitéct. A Ĝešení situace nad
nádrží se zastavilo a loni nebyl žádný nový projekt podán, což je chyba.
* Jsou sinice, které nyní jsou v pĜehradČ, ménČ toxické?
Toxiny sinic se zabývám 18 let, nejsem schopen si pĜedstavit, že by se o nČkteré Ĝeklo,
že je netoxická. Ty, které pĜi posledních mČĜeních pĜevládaly, mají menší bioobjem. Jsou
menší a mohou vylít ménČ toxinĤ, v tom je to dobrá zpráva. Pokud jde o zelené zbarvení
vody, þasto jsou to Ĝasy a plankton, ne sinice.
* Stál jste pĜed tĜemi lety u zrodu plánĤ na oživení BrnČnské pĜehrady. Nevymysleli
mezitím nČkde v zahraniþí nČco lepšího?
Sinice jsou kosmopolitní, jsou na celém svČtČ od australského Queenslandu až po Ameriku. Ale staþí se podívat do Bavorska. Tam se svou povČstnou precizností bilancovali, jak
je to s fosforem, který je živinou pro sinice. DČlali rozsáhlé monitoringy i modely. A zjistili,
že i když odstĜihnou všechny zdroje, tedy obce nad 500 obyvatel, což je technologicky
neĜešitelné, pĜesto bude do vody kvĤli hospodaĜení v krajinČ z malých obcí a farem pĜitékat ještČ tolik fosforu, že to stále neumožní návrat do ideální podoby. Proto i tam volí variantu takzvaného srážení na pĜítoku – to je to, co vzniklo na pĜítoku do BrnČnské pĜehrady
u Veverské Bítýšky.
* NeprotiĜeþíte si, když na jednu stranu doporuþujete opatĜení nad Ĝekou a na druhou pĜilévání chemikálií?
Technologie, která umožĖuje srážení fosforu, stojí desítky milionĤ. ýistiþky by byly v pĜípadČ Brna stály desítky miliard. Chemická metoda je jedním z Ĝešení, oznaþovaných jako
ošetĜení na místČ. Je potĜeba hledat zpČt vyváženost. Vtom je nádherný pokrok, je to fascinující oblast – ta rovnováha je velice kĜehká. PĜed lety byly zaklínadlem dusíkaté slouþeniny, odstraĖované v þistiþkách odpadních vod – a teć se ukazuje, že je tČchto slouþenin málo a na nČkterých místech je umČle dodávají, aby umožnily napĜíklad rozklad bahna. NemĤžeme tedy být fosforcentriþtí, musíme brát v úvahu i další látky. A to vše je se
sinicemi spojeno.
* Máme šanci boj se sinicemi vyhrát?
Spíš by to mČlo být o hledání rovnováhy, o prevenci. Sinice jsou tady 3,7 miliardy let,
znají své bojištČ mnohem lépe než my, vždy si nČco najdou. Jediná taktika je vyhladovČt
je – vybrat jim zásoby v sedimentech, i zásoby dovážené Ĝekou z povodí. OpatĜení jsou
puzzle, obĜí skládaþka, z níž nelze vyhazovat þásti bez dĤsledku. OdpovČdní musí rychle
pĜipravit právČ projekty v povodí nad nádrží. Že se zbrzdily, je neomluvitelné, žádná chemie je nenahradí.
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání Regionální mutace| Lidové noviny –
Brno
DoplnČno o fota z archivu
firmy ASIO, spol. s r.o.
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Vhodné technologie recyklace fosforu z povrchových
a odpadních vod

ýištČní odpadních vod v malých obcích
Fosfor je esenciálním nutrientem pro všechny živé organismy a je jedenáctým nejzastoupenČjším prvkem v zemské kĤĜe. V povrchových vodách je fosfor zastoupen pĜevážnČ ve formČ fosforeþnanĤ (PPO43-). Fosfor je nutný pro rĤst rostlin a zúþastĖuje se Ĝady metabolických reakcí u rostlin i živoþichĤ.
Organický fosfor je souþástí rostlin a živoþichĤ, jejich vedlejších produktĤ a zbytkĤ. Fosfor je limitujícím nutrientem v povrchových vodách, což znamená, že rĤst rostlin se zastaví i bez ohledu na to, kolik
dusíku je ve vodČ pĜítomno.
Fosfor je zpravidla faktorem limitujícím rĤst, protože je zpravidla pĜítomen ve velmi malých koncentracích. Jakýkoliv volný fosfor je proto z vodního systému rychle odstranČn Ĝasami a vodními rostlinami.
NicménČ zvýšené koncentrace fosforu mohou rychle zpĤsobit napĜ. rozsáhlý rĤst vodních rostlin a vodního kvČtu. Fosfor se mĤže akumulovat v dnových sedimentech jak v uložených jílech a bahnu, tak
v organické hmotČ, odkud se mĤže v budoucnu uvolĖovat.
Vnos fosforu do prostĜedí
Vnos fosforu do povrchových vod je jak z bodových, tak z difúzních zdrojĤ. Vyšší koncentrace fosforu
(ĜádovČ nad 20 ȝg/L) poté vede k procesu zvýšené trofizace (od oligotrofizace pĜes eutrofizaci až
k hypertrofizaci) nádrží, jež je indikována nárĤstem planktonních sinic, Ĝas a vodních makrofyt.
Z bodových zdrojĤ jsou nejvýznamnČjší (ne)þištČné splaškové odpadní vody. Z difúzních zdrojĤ pĜírodního pĤvodu jsou nejdĤležitČjší fosfátové horniny, které uvolĖují fosfor vlivem poþasí, erozí nebo výluhy; dále pak sedimenty v jezerech a nádržích, které uvolĖují fosfor vlivem sezónních zmČn. Mezi nejvČtší pĜispČvatele fosforu z difúzních zdrojĤ vzniklých lidskou þinností patĜí splachy z oblastí, kde se
tČží fosfátové rudy, zemČdČlských a urbanizovaných oblastí.
Za úþelem ochrany povrchových vod je dle NaĜízení vlády 61/2003 ve znČní 229/2007 Sb naĜízeno
fosfor odstraĖovat u þistíren odpadních vod vČtších než 2 000 EO. Výtah z PĜíloh k danému NaĜízení
vlády je uveden v Tabulce 1 a jak je z nČj patrné, tak emisní standardy ukazatelĤ pĜípustného zneþištČní
odpadních vod lze urþit bućto pomocí stanovení pĜípustné a maximální hodnoty, nebo pomocí minimální pĜípustné koncentrace úþinnosti þištČní vypouštČných odpadních vod. Dalším zpĤsobem je kombinovaný zpĤsob stanovování emisních limitĤ, který kombinuje emisní a imisní požadavky.
ZároveĖ jsou metodicky zvolené limity pro nejlepší dostupné technologie (BAT) pĜi zneškodĖování
komunálních odpadních vod, což jsou nejvyšší možné požadavky na bodové zneþištČní fosforu.
Tab.1: Emisní standardy pĜípustného zneþištČní odpadních vod parametrem Pcelk. a dosažitelné
hodnoty koncentrací a úþinností pro jednotlivé ukazatele zneþištČní pĜi použití nejlepší dostupné
technologie
Emisní standardy
koncentrace

BATy
úþinnost

koncentrace

p [mg/L]

m [mg/L]

[%]

p [mg/L]

2001 – 10 000

3

8

70

10 001 – 100 000

2

6

> 100 000

1

3

úþinnost

m [mg/L]

[%]

2

5

75

80

1.5

3

80

80

0.7

2

85

kde hodnota p znaþí prĤmČrnou a m maximální koncentraci Pcelk. ve vypouštČné odpadní vodČ v mg/L.
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ZároveĖ jsou v PĜíloze 3 k NV 61/2003 Sb. stanoveny imisní standardy parametru Pcelk. v povrchových
vodách, kdy pro obecné požadavky platí koncentrace 0.2 mg/L (jedná se o hodnotu s pravdČpodobností
nepĜekroþení 90 %). Požadavky pro celoroþní užívání vody se Ĝídí celoroþním aritmetickým prĤmČrem a
nemČly by pĜekroþit u vod pro vodárenské úþely 0.1 mg/L, u vod pro koupání 0.05 mg/L a u lososových
vod 0.07 mg/L (stav kvČten 2010).
Zamezit vnosu fosforu do vodních tokĤ lze nČkolika zpĤsoby: jeho separací u zdroje, odstranČním pĜed
vnosem do vodního toku pomocí vhodné technologie (možno spojit s recyklací), odstranČním pĜímo ve
vodním toku, pĜíp. kombinacemi všech metod. PĜirozenČ se navržené technologie budou lišit v závislosti na
velikosti zdroje zneþištČní.

ýištČní odpadních vod v malých obcích

Technologie separace a recyklace fosforu
V souþasné dobČ existuje znaþné množství technologií na odstranČní fosforu, z nichž nČkteré jsou aplikované ve velkém prĤmyslovém mČĜítku a nČkteré existují pouze na teoretické bázi nebo v laboratorním mČĜítku. Ve všech pĜípadech je ovšem fosfor pĜevádČn do nerozpustné pevné fáze. Tato frakce mĤže být nerozpustná anorganická sĤl, biomasa aktivovaného kalu nebo biomasa umČlých mokĜadĤ. NerozpuštČné fosforeþnany jsou poté skládkovány, spalovány nebo použity jako hnojivo, jsou-li ze smČsi odstranČny patogeny
a toxické slouþeniny.
OdstraĖování fosforu z odpadní vody srážením
Používají se pĜedevším trojmocné soli železa a hliníku, dvojmocné soli železa a vápníku. Aplikujeme-li
srážení na þistírnách odpadních vod, existují tĜi místa, kam lze srážedlo aplikovat.
Primární srážení
Srážedlo se dávkuje do surové odpadní vody pĜed usazovací nádrž, napĜ. do lapáku písku, vzniklé fosforeþnanové soli se odstraĖují v usazovací nádrži. Srážení je ponČkud problematické, kdy je nutné dodržet vypoþtenou dávku, aby nedošlo k vysrážení veškerého fosforu, neboĢ ten je poté nezbytným nutrientem pro
rĤst aktivovaného kalu.
Simultánní srážení
V praxi se aplikuje buć do nátoku do aktivace, zhruba ve dvou tĜetinách aktivaþní zóny anebo do nátoku
pĜed dosazovací nádrž. Podporuje zpravidla sedimentaþní vlastnosti aktivovaného kalu a tím pádem i lepší
kvalitu odtokových parametrĤ, nejen fosforu. Vzniklá sraženina je ze systému odstranČna s pĜebyteþným
kalem.
Terciární srážení
Provádí se v separátním reaktoru na odtoku z þistírny odpadních vod. Vzniklá sraženina se musí nejprve
separovat (zpravidla sedimentace spojená s mikrosítem nebo membránovou filtrací) a poté se zpravidla
skládkuje.
Srovnáme-li srážecí metody, tak nejvČtší úþinnosti odstranČní fosforu dosáhneme pĜi terciárním srážení,
kdy lze dosáhnout koncentrací hluboko pod 1 mg/L, zároveĖ je i nejnižší spotĜeba chemikálií. Nejvyšší
spotĜeba chemikálií je zpravidla pĜi primárním srážení, kdy se srážedlo bohužel využije i na vysrážení jiných aniontĤ. NejménČ ekonomickou metodou je pravdČpodobnČ terciární chemické srážení kvĤli nutnosti
další nádrže, míchadla a separaþního kroku odstranČní sraženiny.
Z hlediska recyklace fosforu je nejzajímavČjší srážet fosfor vápnem, protože vzniklé soli jsou snadno biodostupné pro rostliny. U slouþenin fosforu s hliníkem nebo železem jsou nutné ještČ další separaþní kroky
k pĜevedení fosforeþnanĤ do biologicky dostupné formy.
Zvýšené biologické odstraĖování fosforu
PĜi biologickém þištČní odpadních vod dochází vždy k þásteþnému odstraĖování fosforu inkorporací do
biomasy. Fosfor je pak ze systému odstraĖován s pĜebyteþným kalem obsahujícím okolo 2 % fosforu.
NicménČ je znám i mechanismus zvýšeného biologického odstraĖování fosforu využívající stĜídání kultivaþních podmínek. V anaerobních podmínkách dochází k uvolĖování fosforu, aby tento fosfor byl následnČ
akumulován v (an)oxických podmínkách. V biocenóze aktivovaného kalu se nacházejí bakterie schopné
zvýšené akumulace fosforu do bunČk. Tyto bakterie jsou souhrnnČ oznaþovány jako poly-P
(polyfosfátakumulující) bakterie a s jejich pomocí lze dosáhnout až 10 % zastoupení fosforu v sušinČ.
Hlavní výhodou zvýšeného biologického odstraĖování fosforu je pĜedevším nízká solnost vyþištČné odpadní vody a lepší odvoditelnost aktivovaného kalu. Nevýhodou procesu je jeho obtížná kontrola a Ĝízení, které je závislé na vhodném pomČru pĜitékajícího fosforového zneþištČní a obsahu snadno rozložitelného substrátu v odpadní vodČ, nezbytného pro probČhnutí procesu. Další nevýhodou mĤže být uvolĖování fosforu
bČhem procesu, které lze ovšem vyĜešit pĜídavkem chemikálií.
Krystalizace fosforu
Tyto technologie jsou vČtšinou založeny na krystalizaci fosforeþnanu vápenatého na krystalizaþních já-
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drech, kterými jsou vČtšinou þástice písku ve fluidním reaktoru. PĤvodnČ byla tato technologie navržena
pro terciární doþištČní odtoku z þistíren, ale vzhledem ke snižujícím se koncentracím fosforu v odpadních
vodách v posledním desetiletí, je mnohem ekonomiþtČjší ji aplikovat jako vedlejší proces mimo hlavní
linku, kde je zaĜazena do proudu s vyššími koncentracemi fosforu (napĜ. kalová voda). NejslibnČjší krystalizaþní technologií je ovšem tvorba struvitu, který lze následnČ recyklovat a využít jako žádané hnojivo.
Ostatní technologie
Existuje velké množství dalších technologií, které ovšem nejsou nijak masivnČ využívány anebo se to u
nich napĜ. z ekonomických dĤvodĤ nepĜedpokládá.
Využití kalĤ
Fosfor je z odpadních vod odstraĖován v pĜebyteþném kalu, obsahujícím zhruba 2 – 10 % P v sušinČ.
Tento kal se posléze odvodní a existuje nČkolik technologií, jak z odvodnČného kalu vyrobit hnojivo
recyklovatelné do agrárního prĤmyslu. V zemích, kde nepanuje pĜísná legislativa ohlednČ obsahu tČžkých
kovĤ lze využít napĜ. Simon N-Viro proces, kde se odvodnČný kal stabilizuje a hygienizuje pĜi 52 °C, aby
se následnČ nechal „dojít“ v kompostárnách. ěada dalších technologií se poté zabývá sušením kalu do
granulí, jež by mohly být dle pĜíslušné legislativy aplikovatelné v zemČdČlství.
Filtrace
Využití filtrace pro odstranČní fosforu vždy pĜedpokládá pĜedchozí pĜevedení fosforu do pevné fáze, napĜ.
chemická sraženina nebo biomasa. Filtrace mĤže být buć mikrosítová napĜ. na odtoku z þistíren separující nerozpuštČné látky nebo aktivovaný kal obsahující fosfor. Tento druh separace je primárnČ zamČĜen na
separaci nerozpuštČných látek a odstranČní fosforu je pouze jako vedlejší efekt.
Adsorpce
Sorbenty s vysokou selektivní adsorpþní kapacitou obsahují zpravidla kationty Fe, Ca a/nebo Al, jejichž
interakce s fosforeþnany vede k tvorbČ minerálĤ jako je hydroxylapatit nebo vivianit, k iontové výmČnČ
povrchovou adsorpcí (PO4-P-Al-oxid) nebo interní iontové výmČnČ (PO4-P-hydrotalcit) nebo tvorbČ obtížnČji definovatelných shlukĤ, které mohou zahrnovat složitČjší vícesložkovou povrchovou adsorpci nebo srážení. Tomuto výbČru nejlépe odpovídají oxidy železa, popílky, odpadní materiály pĜi tČžbČ bauxitu
a vysokopecní struska. Pomocí adsorpce lze oþekávat vysoké snížení koncentrace fosforeþnanĤ, ale nelze
oþekávat snížení jejich koncentrace až na hodnoty v Ĝádech mikrogramĤ na litr.
UmČlé mokĜady
UmČlé mokĜady nebývají zpravidla navrženy pro odstranČní nutrientĤ jako je fosfor, ale odstraĖují jej
nepĜímo neboĢ fosfor je nutrientem pro rĤst mokĜadních rostlin. MokĜady jsou zpravidla nízkonákladová
Ĝešení s malou nároþností na obsluhu. VČtšinou to bývá nádoba nebo nádrž, ve které rostou rostliny
(okĜehek, vodní hyacint, rákos). Používají se jako Ĝešení pĜedevším pĜi decentralizovaných zpĤsobech
þištČní odpadních vod, tj. ve vesnických nebo Ĝídce osídlených oblastech.
Iontová výmČna
RIM-NUT proces využívá odstranČní amoniakálního dusíku a fosforeþnanĤ pĜi terciární filtraci do formy
struvitu. Proces využívá katex (pĜírodní zeolit – klynoptilolit) na odstranČní amoniakálního dusíku a anex
na odstranČní fosforeþnanĤ.
Magnetické odstranČní fosforu
Systémy s magnetickým systémem þištČní odpadní vody jsou v þistírenství v podstatČ vždy urþeny pro
terciární doþištČní. Používá se srážení fosforeþnanĤ vápnem do nerozpustného fosforeþnanu vápenatého
na krystalizaþním jádĜe, které je tvoĜeno magnetitem (Fe3O4) a zesiluje magnetické vlastnosti partikulí.
ýástice jsou pak odstraĖovány v indukovaném magnetickém poli.
Elektrokoagulace
ýištČní odpadních vod pomocí elektrokoagulace bylo patentováno zhruba pĜed sto lety. DĜíve byla metoda elektrokoagulace používána pro þištČní odpadních vod, nicménČ nahradilo jí používání cílených chemických roztokĤ, jenž pĜedstavují nižší provozní i investiþní náklady. V souþasné dobČ se elektrokoagulace používá zejména pro þištČní prĤmyslových odpadních vod. Klasická elektrokoagulace by mohla
v þistírenství slavit úspČšný návrat, pohlédneme-li na stále se zpĜísĖující odtokové parametry hledající
ekologická Ĝešení þištČní odpadních vod. Elektrokoagulace s obČtovanou elektrodou sloužící na komunálních þistírnách zejména k vysrážení fosforu totiž na rozdíl od nyní používaných koagulantĤ nezatČžuje
recipient rozpuštČnými anorganickými solemi (zejména ve formČ chloridĤ a síranĤ).
Biomasa
OdstranČní fosforu mĤže probČhnout pomocí cyanobakterií (napĜ. Phormidium bohneri, Rhodobacter
cupsulatus, atd.), Ĝas (napĜ. Chlorella vulgaris), emerzních a submerzních makrofytĤ, kombinací Ĝas a
makrofytĤ (napĜ.: Chlorella vulgaris a Lemna minuscula), pomocí perifytonu a fytoplanktonu, atd.
Bioaugmentace
Bioaugmentací se rozumí využití speciálních mikroorganismĤ, které nenahrazují v procesu separace fosforu stávající biomasu, ale napomáhají zvýšit úþinnost odstranČní fosforu.
Moderní technologie

675É1.$

Mezi moderní technologie patĜí bakteriální srážení fosforeþnanĤ, využití hydratovaných oxidĤ železa jako
zbytkĤ z dĤlní tČžby na srážení nebo adsorpci fosforeþnanĤ, aplikace nanotechnologií, atd.
Identifikace vhodných zdrojĤ pro recyklaci fosforu
Souþasné studie ukazují, že stávající zásoby fosforu budou vyþerpány okolo roku 2050 pĜi stávajícím
tempu spotĜeby a bez kladení dĤrazu na recyklaci. Je proto nutné nalézt vhodné zdroje fosforu z nichž
pĤjde fosfor recyklovat. V Tabulce 2 je souhrn potenciálních zdrojĤ fosforu.
Tabulka 2: Fosfor v prostĜedí a v pĜírodních a antropogenních látkách (wt% P)
Životní prostĜedí
Vzduch

0.00

MoĜská voda

0.0001 – 0.001

DešĢová voda
VyvĜeliny
Fosfátové
rudy
PĤda
Meteority

PĜírodní materiály

Antropogenní látky

Rostliny

Beton

0.05 – 1.0

0.01 – 0.05

Lidské tČlo

1.0

Okenní sklo

0 – 0.001

Krev

0.04

Popílek

4.0 – 9.0

0.1

Kosti

12.0

Tepané železo

0.1 – 0.2

10.5 – 15.0

Zuby

8.0

Ocel

0.02 – 0.50

Kravské mléko
Pivovarské
kvasnice

0.1

ýistírenský
kal (sušený)

0.2

< 0.01

0.02 – 0.05
2.6

1.8

V souþasné dobČ jsou primárním zdrojem fosforu fosfátové rudy (ca. 90 %), z ostatních zdrojĤ je tĜeba
identifikovat koncentrované zdroje, u nichž by byla recyklace ekonomicky zajímavá. Do úvahy pĜipadají
pĜedevším odpadní vody, kejdy hospodáĜských zvíĜat, þistírenský kal a dnové sedimenty.
Separace fosforu u zdroje odpadních vod
Fosfor pĜítomný v odpadních vodách má pĤvod povČtšinou v moþi, fekáliích a þistících prostĜedcích
(saponáty, prací prášky, atd.). Proto bylo zavedeno dČlení odpadních vod na žluté (moþ), hnČdé (fekálie) a
šedé (odpadní vody z praní, mytí, sprchování, atd.) a optimalizuje se princip nakládání s nimi pĜi souþasném optimálním využití jejich látkového potenciálu.
Technologická Ĝešení recyklace fosforu
V ýeské republice zatím trendem recyklovat fosfor pĜíliš není, zatímco v zahraniþí je již napĜ. znovuvyužití fosforu z moþi jako hnojiva pomČrnČ rozšíĜeno, a to jak ve vyspČlých ekonomikách, tak
v rozvojových zemích.
Recyklace fosforu ze žlutých vod
Potenciál recyklace fosforu ze žlutých vod je ohraniþen pĜedevším hygienickými riziky (hygienizace,
stabilizace, odstranČní mikropolutantĤ), ekonomickými ukazateli (snížením objemu) a technologickými
možnostmi (srážení do formy struvitu nebo hydroxylapatitu), aj. Jednou z výhod využití moþi pro výrobu
hnojiv je, i v porovnání s nČkterými dalšími potencionálními zdroji, nízká koncentrace tČžkých kovĤ, což
bylo potvrzeno i nČkolika studiemi.
Recyklace ve formČ popílku
Asi nejdále, co se týká spalování þistírenského kalu a jeho následného znovuvyužití pokroþili v Nizozemí,
kde je spáleno a následnČ recyklováno 95 000 tun kalu roþnČ, což je 28 % všech þistírenských kalĤ v zemi.
PĜekážkou pro technologická Ĝešení (napĜ. Thermphos) je zejména vysoká koncentrace železa.
Z legislativního hlediska bývá problém s vysokou koncentrací tČžkých kovĤ.
Recyklace ve formČ struvitu
Struvit, který se zkracuje nejþastČji pod zkratkou MAP (z anglického magnesium ammonium phosphate)
má složení MgNH4PO4 · 6 H2O. Z potenciálních technologií recyklace fosforu se jeví nejslibnČji, protože
má excelentní hnojící vlastnosti a je pomalu se rozkládající hnojivo. Existuje Ĝada studií modelující chování struvitu, jeho krystalizaci, termodynamické vlastnosti, pH, stupeĖ saturace, atd. Po celém svČtČ je již
celá Ĝada aplikací, kdy se struvit povČtšinou recykluje z kalové vody na þistírnách odpadních vod.
Souþasné studie se pĜedevším zabývají pĜedevším ekonomikou získávání struvitu, kdy se snaží najít co

675É1.$

nejlevnČjší zdroje hoĜþíku, kterého je pro efektivní krystalizaci v odpadních vodách nedostatek. Vedle
nyní užívaných chloridu a oxidu hoĜeþnatého se zkouší hlavnČ v pĜímoĜských oblastech používat jako
zdroj hoĜþíku moĜská voda nebo solanka. Studie byly provádČny i s vedlejšími produkty hoĜþíkového prĤmyslu anebo hoĜþíkové rudy.
Recyklace z kejd
Vysoké koncentrace fosforu ve všech typech kejd pĜedurþují tyto odpadní vody k recyklaci fosforu pĜi
nalezení ekonomicky zajímavé technologie. Co se týká technologií, tak nejþastČji se provádí vysrážení do
formy fosforeþnanu vápenatého anebo struvitu, ale lze se setkat i s technologiemi, jež využívají pro flokulaci pevného podílu kejd kationaktivní polymery v kombinaci s chloridem železitým nebo síranem hlinitým nebo transformují kejdy do formy popílku.
ZávČry:
KvĤli oþekávanému nedostatku fosforu v Ĝádu padesáti let je nutné nastavit dlouhodobČjší koncepci, která
by jednak byla schopna zabezpeþit recyklaci tohoto esenciálního nutrientu a druhak byla schopna chránit
povrchové vody, v nichž se špatným komplexním managementem objevují stále vČtší koncentrace fosforu,
jež mají zpravidla škodlivý efekt.
Byly identifikovány zdroje fosforu, jež by mČly sloužit k co nejefektivnČjší recyklaci a zároveĖ byly pĜedstaveny technologie, které by mČly onu recyklaci zabezpeþit. V souþasné dobČ existuje pomČrnČ široká
škála technologických Ĝešení, z nichž všechny mají své klady a zápory a žádná technologie nevyþnívá jako
jednoznaþnČ nejlepší Ĝešení. Ve vyspČlém svČtČ se nicménČ technologie soustĜećují na recyklaci fosforu
ve formČ struvitu a zpracování þistírenského kalu, zatímco pro rozvojové zemČ se jeví jako nejvhodnČjší
technologie založené na separaci moþi nebo kejdy z hospodáĜských zvíĜat. Existují i pomČrnČ rozsáhlé
studie monitorující vnos fosforu do vodního prostĜedí jak z bodových, tak z difúzních zdrojĤ. TČchto studií lze využít pĜi stanovení vhodné strategie, která bude Ĝešit jak recyklaci fosforu tak ochranu zdrojĤ povrchových vod.
V ýeské republice zĤstává problematika recyklace fosforu prozatím na pokraji zájmu a Ĝeší se alespoĖ
problematika ochrany zdrojĤ povrchových vod pĜed fosforem.
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PĜestavba plastových nádrží ve Švédsku
Z dĤvodu zlepšení funkce již dodaného separátoru trávy pro golfové hĜištČ ve švédském Torekovu bylo nutno udČlat drobné úpravy nádrží pĜímo na místČ osazení. Dodávali jsme pouze
nádrže (celkem 7 nádrží), náš švédský partner z firmy Kenrex dodal ostatní komponenty – šnekový dopravník, el. rozvádeþ.
Cesta na sever je dlouhá cca 1100 km, pĜes NČmecko je cesta témČĜ výluþnČ po dálnici,
v pĜístavu Rostock je nutné se nalodit na trajekt, po cca 2 hodinách vyjet již v Dánsku a pokraþovat buć pĜes most mezi Kodaní a Malmö nebo opČt trajektem mezi Helsingorem a Helsingborgem. ýasovČ je to zhruba stejné, pĜes most najedete o 50 km více. FinanþnČ neušetĜímČ ani
jednou cestou, je to prašĢ jak uhoć….Že by nČjaká kartelová dohoda?! A navíc je to nekĜesĢansky drahé! Cestou tam jsme zvolili mostní pĜesun a dorazili jsme na místo okolo 10. hodiny
veþerní za jasného svitu Slunce – v þervnu zde Slunce zapadá mezi 11. a 12. hodinou noþní.
Po osvČžujícím spánku jsme vyrazili smČr golfové hĜištČ (Milan Kocourek z Patrie byl mým
spolusouputníkem). Toto hĜištČ se nachází na krásném místČ na západním pobĜeží Švédska
v jedné z nejdražších lokalit zemČ – 1 m2 stavebního pozemku stojí cca 1.000,- EUR. Bohužel
celý den montáže trvalo docela psí poþasí – celodenní déšĢ, 10 oC, takže jsme
krásné prostĜedí mnoho nevychutnali.
Po ukonþení prací v pozdních odpoledních hodinách jsme se vydali zpČt smČrem k vlasti s pĜenocováním v Dánsku.
ýasovČ nejdelším na dlouhé cestČ se
ukázal úsek mezi nČmecko-þeskou hranicí a Kobylím, který nám trval cca 6
hodin …
Náš švédský partner je s našimi výrobky
velice spokojen, snad to bude takto pokraþovat i do budoucna.
PĜípadné otázky neváhejte klást na moji
hlavu.
Webové stránky golfového klubu - www.togk.se
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ěešení, které Vám spoĜí náklady na vodu
Firma ASIO, spol. s r.o. dodává na trh sestavu výrokĤ umožĖující Ĝešení, které spoĜí náklady na
vodu.
Tato sestava umožĖuje využití srážkových a vyþištČných odpadních vod. Dochází tak k vydatné úspoĜe
pitné vody a tím k úspoĜe Vašich financí.
Proþ využívat srážkové a recyklované odpadní vody?
Dle souþasné legislativy musí investoĜi hospodaĜit s dešĢovou vodou. Na svém pozemku ušetĜíte za vodné
a stoþné až 50 %. Cena pitné vody se neustále zvyšuje, zdroje kvalitní pitné vody jsou omezené a ne všude dostupné.
AS-VARIOcomp K ULTRA
ýistírna odpadních vod, u které kvalita vyþištČné vody odpovídá vodČ srážkové. Voda je bakteriologicky
a hygienicky zabezpeþená a lze ji tedy využít na zálivku, splachování, umývání aut, praní.
AS-REWA
ZaĜízení na zachycení srážkových vod ze stĜech objektĤ a jejich následné použití do objektĤ na WC, praní,
umývání aut, zalévání, apod.
AS-KRECHT
Vsakovací zaĜízení urþené pro zasakování pĜebyteþného množství vody.
Jednotlivé výrobky sestavy lze použít i samostatnČ.

AS-VARIOcomp K ULTRA

AS-REWA

AS-KRECHT

