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Potřebujete pomoci s čištěním odpadních vod, hospodařením
s dešťovou vodou, úpravou vod, čištěním vzduchu? Vítejte na
stánku firmy ASIO, spol. s r. o., na WATENVI 2011 (pavilon P,
stánek 118).
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ČOV pro objekty v horách - přírodní řešení nebo
high-tech?
CzWA skupina ČAO ve spolupráci s KRNAP uspořádala 20.5 2011 seminář přímo na boudě
Máma, což je známý krkonošský hotel pod Sněžkou přímo v centru Krkonoš. Vedle prezentace
odborných názorů a závěrů bylo jeho cílem vzpomenout i na tragicky zahynulou členku skupiny
Marii Chmelařovou (Paloncyovou), která u myšlenky uspořádání takového semináře byla. No a
v neposlední řadě je to pro ASIO významná reference …
ASIO bylo také nejvíce zastoupenou firmou jak mezi návštěvníky, tak i pořádajícími a z našich
výrobků se nejvíce mluvilo o membránách. Myslím, že jsme prezentací aktivit v Alpách (Richard
Gál) dokázali podpořit dobrou image naší firmy v oblasti MBR. Také myslím, že se podařilo se
seznámit s názory dalších účastníků a dalších firem a že tam jsme na poli vztahů s nimi zase věci
posunuli o kousek dál.

… nahoru
posouvají
membrány a
jejich kvalitní
výstupy ...

Po stránce odborné byl seminář zajímavý, a nakonec i přes to, že velká část byla věnována vegetativním čistírnám a zemním filtrům bych za sebe řekl, že tyto způsoby zatím nepřesvědčily. I
když i v této oblasti se daří zobecňovat některé zásady vedoucí k větší spolehlivosti a životnosti
zařízení. V každém případě pro menší objekty určitě vhodnou alternativou jsou. Co se týká větších a velkých objektů, myslím, že se zase trochu výše v hlavách odborné veřejnosti nahoru posouvají membrány a jejich kvalitní výstupy a využití pro recyklaci vod. Což je a bude nejen
v horách trend – alespoň jak ukazují naše zkušenosti z dodávek do prostoru Alp. I když jak je
vidět z obrázku, ne vždy je to snadné….
Příklad - doprava nádrže na horskou chatu v Alpách

Karel Plotěný
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ASIO, spol. s r.o. a Membrantage Kassel 2010
Jako jeden z předních dodavatelů membrán na českém trhu jsme nemohli chybět. Doby, kdy se na této akci
scházela skupinka spiklenců a nadšenců pro membrány (poprvé v roce 2003), jsou už pryč – neboli „vorbei“
jak říkají Němci. Z akce se stal „normální“ seminář s výstavou v předsálí. Vyměnili se i návštěvníci a většinu
tvoří spíše provozovatelé a projektanti.
Stejně tak se změnila i náplň semináře. Namísto nových a často i převratných skutečností a novinek jsou očekávány jen mírné posuny ve vývoji, provozní zkušenosti a ekonomika provozu. Prostě z hlediska novinek skoro
nuda, pro praktiky naopak, ale již zcela konkrétní věci, na základě kterých je možno navrhovat.
A tak v duchu očekávání skupina DWA pro MBR představila skoro hotovou DWA – M227 Membránové procesy, kde lze najít podklady pro projektování, průběh výběrového řízení, postup při provozování a uvádění do
provozu. Další přednášející se zaobírali poznatky z předčištění, provzdušňování, regenerace atd. Objevily se
přednášky z uvádění nových membránovek do provozu – přibývají další větší s deskovými membránami, což
nás ASIO - jako dodavatele tohoto typu potěšilo. Největší novinkou pak byla prezentace,
na základě které se dá vypočíst koeficient pro
přestup kyslíku do vody v aktivaci α v závislosti na koncentraci sušiny kalu a na stáří kalu.
S rostoucí koncentrací se logicky přestup
zhoršuje a s rostoucím stářím kalu naopak
zlepšuje.
I když mě osobně průběh trochu zklamal – viz
nuda z hlediska novinek, potvrzuje se, že
membrány se staly normálním použitelným
procesem, navrhují se, staví a prostě si již žijí
svým běžným životem. Alespoň v Německu.

Karel Plotěný

Pozvánka — tradiční ASIO semináře
… tentokrát na téma „Energie z odpadních vod
a odpadů“
Dílčí témata semináře:
Recyklace vod a tepla v budovách – šedé vody
- anglická norma „GREY WATER“ a zásady navrhování zdravotně technických instalací při recyklaci
vody v budovách
- využití tepla z šedých vod v hotelech a veřejných budovách –
Teplo a energie z odpadních vod
- využití tepla z odpadních vod k ohřevu TUV a k vytápění budov (DWA směrnice)
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- možné úspory energie na stávajících ČOV, výroba tepelné energie na ČOV, možnosti využití a skladování a výroba elektrické energie na ČOV
Teplo a energie z odpadů
- bioplynové stanice, výroba bioplynu a kombinace odpadů s kaly z ČOV, problematika
likvidace kapalné fáze
- čištění vzduchu

… 11.11.2011

Budeme se těšit na viděnou 11.11.2011 v Praze a 15.11.2011 v Brně.
Přihlášky na www.asio.cz.

v Praze a
15.11.2011

První realizace membránové ČOV v ČR (1850 EO)

v Brně ...
Účelem tohoto článku je seznámení odborné veřejnosti s postupem realizace s dosud největší
komunální ČOV v ČR s membránovou separací kalu, kterou dodávala společnost ASIO, spol.
s r.o. v roce 2010 jako generální dodavatel, včetně projektových a stavebních prací.
Požadavek na výstavbu ČOV vznikl na základě záměru soukromého investora, který řeší výstavbu jedenácti bytových a dvou polyfunkčních domů v lokalitě na okraji obce Chýně. Prvotní varianta řešení napojení odpadních vod na stávající obecní čistírnu ztroskotala na její omezené kapacitě. Druhá varianta návrhu byla klasická komunální čistírna s terciárním stupněm. Tato varianta
technologie by byla schopna plnit přísné limity, avšak na hraně svých možností. Ovšem doplňující investorův požadavek na zmenšení čistírny na 350 m2 celkové plochy pozemku již definitivně
rozhodl o použití membránové technologie. Tento návrh vyřešil jak problém minimalizace potřebné plochy, úspora řešila téměř 100%, tak i požadavky na velmi nízké koncentrace znečištění
odtoku.
Popis návrhu ČOV
ČOV je navržena v celkové kapacitě na 1850 EO s průměrným přítokem 275 m3/den a
s maximálním hodinovým průtokem 33 m3/hod . Odpadní voda převážně splaškového charakteru
z oddílného systému kanalizace přitéká do vstupní čerpací stanice (ČS). ČS je vlivem značného
zahloubení přívodní stoky řešena jako samostatný objekt umístěný v těsné blízkosti monobloku
ČOV. Je vybavena hrubým česlicovým košem a dvěma čerpadly. Odpadní voda je čerpána přes
jemné strojní česle o velikosti ok 1 mm do denitrifikační sekce. Odsud odtéká odpadní voda gravitačně do nitrifikační části, která je vybavena jemnobublinnými provzdušňovacími elementy a
dávkováním koagulantu pro srážení fosforu. Z této části je odpadní voda čerpána do membránové
sekce, kde dochází k separaci aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Vyčištěná voda je čerpána do
Litovického potoku přes, do objektu včleněnou, čerpací stanicí.
Přebytečný aktivovaný kal je čerpán na „spirálový dehydrátor“ (strojní odvodňovací zařízení),
který odvodněný kal ukládá do přistaveného kontejneru.
Protože se objekt ČOV nachází v těsné blízkosti obytných budov bylo navrženo i čištění vzduchu
přes PCO jednotku. Toto zařízení pracuje na principu fotokatalytické oxidace biologicky rozložitelného znečištění. Navržená kapacita zařízení 1000 m3/hod. plně pokrývá veškerou potřebu
vzduchu pro všechny dmychadla ČOV.
Etapy zprovoznění
Z důvodů etapovitosti výstavby bytových domů se počítá s přibližně stejnou etapovitostí
i u náběhu ČOV. V první etapě byly vybudovány kompletní stavební objekty a dodána značná
část technologie. S navyšováním počtu připojených obyvatel se budou dodávat i příslušné membránové moduly. U poslední čtvrté etapy, která má být uvedena do provozu v roce 2015, bude
zprovozněna celá ČOV tj. celá druhá linka, včetně kalového hospodářství.
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Typ použitého systému MBR a očekávané parametry na odtoku
Vzhledem k naším dlouholetým zkušenostem jsme si pro tuto první větší dodávku zvolili deskové membrány siClaro®
od firmy MARTIN Systems AG, se kterými naše společnost ASIO, spol. s r.o. již 10 let spolupracuje. Konkrétně byl
použit model FM 6123 o rozměrech L/B/H 1917/608/1910 mm, váze 400 kg s plochou membrán 225 m2, viz foto na
titulní straně. Tento systém jsme si vybrali na základě tříletého provozního testu, kdy jsme testovali mnoho ostatních
systémů, a to zejména z důvodů:
- membrány používány již více než 12 let, počet prodaných modulů – 16.000 ks,
- není potřeba žádný zpětný proplach, tudíž menší periferie a žádné uskladnění chemikálií na ČOV (bezpečnostní
předpisy, atd.),
- membrány jsou tepelně vařeny, ne lepeny,
- nejsou přítomny žádné flexibilní části, které by podléhaly únavě materiálu,
- malé modulové jednotky s obsahem 6,25 m2 = malé náklady na výměnu modulu (doba výměny max. 1 hod),
- optimální čištění vzduchem mezi konkrétně nastavenými vzdálenostmi desek modulů,
- dlouholetá garance životnosti, 5 až 8 let,
- více jak 1 000 referenčních dodávek na světě.
Systém deskových membrán se nám jeví jako nejlepší řešení pro menší a střední čistírny tj. cca do 10 000 EO, protože,
i když je cenově o něco náročnější než vláknové systémy, umožňuje jednodušší provoz a údržbu.
Tab. 1 Odtokové parametry
Hodnoty p
[mg/ l]

Hodnoty m
[mg/ l]

Očekávané hodnoty

BSK5

9

18

5

CHSKCr

45

90

40

NL

2

5

0 (2)

NNH4

10

20

8

Pcelk

2

6

1

Parametry znečištění na odtoku

Regenerace MBR
Během provozu se na povrchu membrán vytváří tenkovrstvé povlaky, které na jedné straně zvyšují separační schopnost,
ale na druhé straně snižují hydraulickou kapacitu. Aby se odpor udržoval nízký, zařazuje se každých 10 minut automaticky 1minutová uvolňovací fáze. Při ní se zastaví odtah filtrátu, zatímco vnášený "oplachovací" vzduch "odírá " povlaky, které přilnuly.
Přibližně po roce se na povrchu membrán vytvoří povlak, který je třeba chemicky odstranit. Jako čistící prostředky
se užívají chlornan sodný k odstranění
biologických povlaků a kyselina citronová k odstranění vysrážených solí
(sclaing). Čištění probíhá tak, že se jedna jednotka vytáhne pomocí jeřábu a
vloží se do regenerační komory, zatímco
ostatní krátkodobě zajišťují plný výkon s
vyšším průtokem. Recirkulace filtrátu
během fáze působení současně i desinfikuje potrubní systém. Použité chemikálie jsou dávkovány v malých množstvích
a po čištění jsou bez účinku. Na konci
každého čištění se chemikálie zneutrali-
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zují a přečerpají se do zásobníku kalu nebo do vyrovnávací čerpací stanice. Tak nedochází k znečištění životního prostředí. Chemická regenerace zpravidla zajistí původní výkon MBR.

Zaujetí
a napětí
nejen
…z byl
vyvinut
vlastního
pro
moderní,
závodu
…..
vysoce účinné
čištění
odpadních
vod ...

Závěr
Z hlediska investičních nákladů lze říci, že vyšší investice do technologie MBR jsou v celku
úspěšně kompenzovány rapidním snížením objemů nádrží, které je dosažitelné díky možnosti
zvýšení koncentrace aktivovaného kalu. Celkové navýšení investičních nákladů pro tuto čistírnu
bylo cca 1,5 mil. Kč. I tak investiční náklady na celou akci nepřekročí 16 mil. Kč, tj. 9000 Kč/
EO. Neoddiskutovatelnou pravdou je navýšení provozních nákladů, které se ovšem od komerční
čistírny liší pouze spotřebou elektrické energie, k zajištění vzduchu potřebného pro kontinuální
čištění membrán. U této velikosti se jedná o navýšení cca o 140 kWh/den. Dále pak náklady na
chemické čištění, které se pro danou velikost odhadují na 20 – 30 tisíc korun v závislosti na skutečné době mezi regeneracemi. Nakonec snad jen náklady na výměnu membrán po skončení jejich životnosti. Ovšem předpokládaná životnost membrán je více než 10 let a ruku na srdce, kolik
dosazovacích nádrží prochází za podobnou dobu rekonstrukcí. Porovnání dvou návrhů z hlediska
provozních nákladů může být velmi zavádějící. Skutečné hodnoty budou známé až ze zkušebního
provozu. Nicméně odborným odhadem nám vychází navýšením 300 tis. Kč/ rok tj. cca 3 Kč/m3.
Z hlediska kvality vyčištěné vody nemusíme dlouho polemizovat, abychom našli nesporné výhody na straně MBR. SiClaro® proces byl vyvinut pro moderní, vysoce účinné čištění odpadních
vod. Přitom se kombinuje známé čištění aktivací s ponořenou filtrací membránami. Ve srovnání s
normálním aktivačním čištěním odpadá nejen dosazovací nádrž, ale i další úpravy jako UVdesinfekce, písková filtrace atd., protože částice, bakterie a prakticky skoro všechny viry se zadržují membránami. Tím se jen jedním procesním krokem dosahuje vysoká kvalita na odtoku, která
umožňuje opětovné využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové. Navíc zadržováním
všech tuhých částic vznikají vysoce specializované biomasy se širokým spektrem obsažených
bakterií, které zajišťují výtečnou stabilitu provozu.
Doufám, že díky této první realizaci v ČR dojde k odbourání některých mýtů, se kterými se
membránové procesy u nás v praxi potkávají. Jak je vidět, lze membránovou čistírnu, včetně kalového hospodářství a jedinečného systému čištění vzduchu dodat za přijatelné a ekonomicky
srovnatelné investiční náklady jako běžnou komunální čistírnu. A tak doufám, že ani mírně vyšší
provozní náklady nebudou bránit v rozvoji této technologie na našem území. Tato technologie je
jednoznačným posunem k vstřícnému přístupu k životnímu prostředí.
Milan Uher

Zápach na ČOV – zajímavá čísla z Německa
Úvod
Zápach je fenomén, o kterém se stále častěji hovoří a kterému je věnováno více pozornosti
v mediální sféře, je proto logické, že nabývá na významu i v oblasti ČOV. Zápach představuje
komplexní směs organických a anorganických složek.
Tabulka č.1: Složky zápachu

NEWS

Název složky

Chemický vzorec

Práh zápachu (ppm)

Popis zápachu

Sirovodík
Dimethyl Sulfid
Ethyl Merkaptan
Methyl Merkaptan
Indol
Scatol
Amoniak

H 2S
(CH3)2S
C2H5SH
CH3SH
C6H4(CH)2NH
C9H9N
NH3

0.5
0.12 – 0.4
0.02
0.0014
1.4
0.002
130-15,300

Zkažená vejce
Nahnilé zelí
Nahnilé zelí
Nahnilé zelí
Fekální
Fekální
Dráždivý

ROČNÍK

10,

Č.53

STRÁNKA

Zápach je také většinou největším problémem při řešení emisí na ČOV. Jiné aspekty jako toxicita na
obyvatele apod. jsou většinou méně důležité. Nevýhodou zápachu je to, že je i těžko objektivně změřitelný tj. posuzuje se jen celkový vjem a ne jednotlivé součásti, které zápach tvoří. Navíc je to vjem lidí.
Obr. 1 Vznik vjemu zápachu.

Fyziologie
Nos

Uvědomění
si zápachu

Zapáchající látka

Psychologie
Mozek, nervová
soustava
Zpracování

Pocit

Pocítění
vjemu

Zapáchající látky musí být :
- v plynném stavu
- hydrofilní
- lipofilní
Následky
Vedle přímých známých poškození zdraví se udává, že zápach ovlivňuje čich, a ten způsobuje podmíněný reflex na základě něhož dochází k vyměšování trávících šťáv. Při dlouhé expozici pak následně
dochází k žaludečním problémům. Existuje hypotéza, že pach ovlivňuje emoce, imunitní systém a následně může být i příčinou kardiovaskulárních nemocí. Prostě za všechno může moci zápach a dá se na
něj svést stejně tak pozdní příchod do školy jako srdeční slabost. A tak, aby vše nebylo jen v rovině
pocitů, je již řada technických možností jak zápach měřit a jsou nařízení, podle kterých se musí měřit.
Měření pachových látek a legislativa
Podle zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší, vyhlášky č. 362/2006 Sb. a vyhlášky MŽP
č. 356/2002 Sb. jsou povinni mimo jiné i provozovatelé čistíren odpadních vod provádět měření. Čistírny sice obvykle nepatří mezi objekty s největším zápachem, ale vzhledem k charakteru procesů je možno zde zápach očekávat. Koncentrace sirovodíku můžeme očekávat na místě předčištění odpadních
vod, zápach ve formě amoniaku se nachází na konci technologické linky biologické ČOV, tj. při skladování, vyhnívání a odvodňování kalů.
U městských ČOV s projektovanou kapacitou 2000 a více ekvivalentních obyvatel je třeba provést stanovení pachových látek a splnit ohlašovací povinnost podle zákona 25/2008 Sb. O IRZ a nařízení o IRZ
NV 145/2008 Sb. Jedná se totiž o stacionární zdroje uvedené v části C přílohy vyhlášky č.362/2006 Sb.
Emise na komunálních čistírnách odpadních vod – německé materiály
Emise na ČOV nejsou žádným novým tématem. Často jsou emise tím, co lidé na čistírně hodnotí nejvíce. Proto i při projektování by měla být brána v úvahu možnost zatížení okolí zápachem – tedy tzv.
potenciální nebezpečí obtěžování zápachem viz Tab. 1 z ATV M255. Z hodnocení potenciálu pak vyplývají i doporučená opatření.
Tabulka 1: Seznam kritérií k určení potenciálu problémů se zápachem
Kritérium
OKOLÍ
Vzdálenost
1.2 Směr větrů(30o
sektor)
1.3 Rychlost větru
1.4 Topografie
1.5 Sousední stavby

Potenciál zápachu
Malý

střední

Vysoký

>300 m
<10%

100-300 m
10-40%

<100
>40%

>4m/s
výhodná
průmyslová zástavba

2-4 m/s
střední poměry
obytná čtvrt, průmysl

< 2 m/s
nevýhodná
jen obytná čtvrt

7

STRÁNKA

8

ZATÍŽENÍ
2.1 Počet EO
2.2 Současnost
2.3 Původ vod
2.4 Způsob nátoku

PROVOZ ČOV
3.1 Zpracování
kalu

… je třeba se
zaměřit
především na

< 25.000 EO
zatíženo málo
převážně domovní
bez problémů

25.000 – 300.000
částečně přetíženo
20-50% průmyslové
částečně problematický

>300.000
přetížena biologie
>50% průmysl
problematický
(např. malý sklon
pbí)

Vyhnívání
Simultánní vyhnívání

Aerobní, termofilní
Otevřený zahušťovák

Speciální postup
např. vápnění, termická úprava
Anoxická zóna
Vyskoká potřeba
vzduchu a aerosolu
Dlouhé doby zdržení
Dlouhé doby při
zacházení s kalem

3.2 Biologické
čištění

Malé zatížení, malá
Mělké nádrže
spotřeba vzduchu,
Střední zatížení
malá tvorba aeroso3.3 Mechanické
lu
Obvyklé zdržení
čištění
Krátké zdržení
Obvyklé doby při
Krátké doby při
zacházení s kalem
zacházení s kalem
Malý potenciál problémů se zápachem
Správný postup provozování
Preventivní opatření
Střední potenciál problémů se zápachem Jsou vyžadována místní opatření
Tato opatření se vztahují na největší zdroje
Velký potenciál zápachu
Nutná rozsáhlá opatření
Úplné zakrytí s čištěním odtahovaného vzduchu

největší zdroje
zápachu ...

Zpravidla je velký rozdíl v potenciálu zápachu na jednotlivých zařízení čistírny, proto je třeba
se zaměřit především na největší zdroje zápachu.
Komponenty zápachu na ČOV
Látky způsobující zápach musí být plynné a rozpustné ve vodě a tuku. Komponenty zápachu
vyskytujícího se na ČOV jsou:
- sloučeniny obsahující síru – sirovodík, dimetylpolysulfid, thiol (merkaptan), alkylthiophen,
Acylthiophen,
- sloučeniny obsahující dusík – aminy, amid kyseliny uhličité, amoniak, mono-, di- a trialkyl
pyrazin, nitrily a izonitrily, indoly a pyridin,
- sloučeniny obsahující kyslík – ketony, alkoholy,aldehydy, kyselina uhličitá, geosmin, 2-metyl
- isobormeol, fenoly, kresol,
- uhlovodíky – aromatické uhlovodíky, alifatické uhlovodíky,
- chlorované uhlovodíky – tetra -, a trichloretylen.
Právě z důvodu potlačení zápachu z největších zdrojů se provádí invetura zápachu.
Tab. 2 Koncentrace zápachu z jednotlivých komponent komunálních čistíren v GE/m3
Zdroj emise

Koncentrace znečištění ve vzduchu
[GEvz/m3]
52-258

Koncentrace znečištění ve vodě
(primární osmogeny)
[GEvz/m3]
75-4130

Potenciál tvorby
zápachu
(sek. osmogeny)
[GEvz/m3]
189-8974

Přítok
Nátokový žlab

52-132

85-182

189-1271

Čerpací objekt

77-258

75-4130

829-8974

Česle

61-126

66-172

249-1371

Lápák písku

55-392

47-3639

214-6209

NEWS

ROČNÍK

10,

Č.53

STRÁNKA

Podélný lapák písku

55-113

47-141

472-1167

písku
Usazovací nádrž

51-253

51-3873

264-5610

Aktivace

44-479

46-480

87-1892

Vysoce zatížená aktivace
Obvykle zatížená akt.

71-97

99-138

533-944

74-479

75-480

175-1730

Aktivace se stabilizací

44-210

46-206

87-1892

Dosazovák

26-71

38-109

58-209

Čištění odpadních
vod
v malých214-6209
obcích
Provzdušňovaný lapák
97-392
47-3639

Tab. Hraniční hodnoty některých látek
Látka

Předpis

Hraniční koncentrace mg/m3

Benzol

TRK

3,2

Ammoniak

MAK

35

Fenol

MAK

19

Pyridin

MAK

15

Sirovodík

MAK

15

TRK – technická orientační hodnota (tam, kde není přímo předpis MAK)
MAK – maximální přípustná hodnota na pracovišti
Na základě vyhodnocení potenciálů znečištění ovzduší a ovlivnění okolí se pak navrhují technická opatření
k snížení zápachu.
Základní metody čištění zápachu
Mezi hlavní metody čištění zápachu patří:
- biologická oxidace,
- chemické praní,
- zemní, půdní filtr,
- adsorpce na pevném loži, např. adsorpce na aktivním uhlí,
- fyzikálně-chemické způsoby oxidace.
Tradiční procesy jako biologická oxidace, chemické praní a adsorpce směřující k regulaci zápachu mohou
vyvolat mimořádné požadavky na údržbu z hlediska nákladů na chemikálie
a na zaměstnance, kteří nejsou vždy naprosto spolehliví. Kromě toho jsou s chemikáliemi
i s biologickými procesy spojena vyšší provozní a zdravotní rizika. Nevýhodou biologické oxidace je možnost jejího zkolabování, například vyschnutím náplně dále inhibicí mikroorganismů v náplni při zvyšováním
solnosti nebo změnou pH prostředí. Pro půdní filtry je potřeba spoustu místa, tj. hlavní nevýhodou je záběr
velkých ploch. Fyzikálně chemické metody odstraňování zápachu jsou z tohoto pohledu méně problémové.
Vedou tím pádem k minimalizaci provozních nákladů a požadavků na údržbu. Firma ASIO, spol. s r.o. nabízí na českém trhu zařízení pracující na principu fotokatalytické oxidace a oxidace tzv. aktivovaným kyslíkem.
Karel Plotěný
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Čištění odpadních vod v malých obcích
FILTECH Wiesbaden (zpráva ze studijní pracovní cesty –
projekt EDUCA)
Wiesbaden je lázeňské město, a tak vítat jaro krásným počasím zrovna tam se přímo nabízí.
Z výstavy Filtrátech se stává asi největší výstava na filtrační techniku v Evropě a tak, když se vzdělávat
v oblasti průmyslové filtrace a elektrochemie, tak v první řadě tady. Je zajímavé, že i když ostatní výstavy
umírají, tady každý rok vystavovatelů přibývá – a to hlavně těch z Asie – Čína a Korea.

IWA kongres a výstava 2010 – Montreal
… sem si
19.-24. Září 2010 se konala v kanadském Montrealu bienální konference Světové asociace pro vodu
(IWA). Do Kanady sem jel už loni a stačilo to bez víz, tentokrát víza byla potřeba, naštěstí se to obešlo
bez problému. Nějak se tentokrát nevydařila cesta letadlem. Zabukoval sem si oblíbené sedadlo s místem
pro nohy, ale na letišti při odbavení mi řekli, že na to místo nemůžu a byl sem přesazen do uličky, kam jde
alespoň občas natáhnout jedna noha. Toto prestižní místo bylo vedle nejtlustšího člověka v letadle, vedle
něhož sem si připadal jako Twiggy po redukční dietě. Říkal sem si, že špatný zážitek v letadle sem si už
vybral, ale ještě se to stupňovalo. Při zpáteční cestě sem dostal sice sedačku s místem na nohy, ale zase to
bylo místo do uličky a hned u záchodů. Bylo to jak v němé grotesce. To, že když se otevřely dveře u záchodu a občas vyvanul „svěží vánek“ bylo ještě to nejmenší. Jakmile si člověk byť jen trochu natáhnul
nohu, okamžitě ho do ní kopli čekající na toaletu. Fotbalovou terminologií bych tam rozdal spoustu žlutých a několik červených za obzvlášť hrubé zákroky na obě nohy. Nicméně tím jak to byla první řada, tak
jak byl každý ještě z toalety rozběhnutý, tak mi to tam tu paží, tu ramenem, tu loktem napálil do hlavy.
Připadal sem si jako Otloukánek I.. Do Paříže se letělo přes noc a zákonitě sem nic nenaspal. Říkal sem si,
že to aspoň doženu na letu z Paříže do Prahy, ale letadlem letělo jedno děcko, které sedělo ob sedadlo a
vytrvale devadesát minut řvalo. No, otáčeli se za ním naštvaně všichni z celého letadla. Chudák maminka
by se nejradši propadla studem až do zavazadlových prostorů, ne-li k podvozkům. Když děcko na několik
vteřin přestalo, tak jej intenzitou hlasů dohnaly dvě francouzské ženy ve středních letech shrnující a trumfující se ve svých životních zkušenostech, které byly když už nic, tak pořádně hlasité.

připadal jako
Twiggy ...
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… přednášky o
ekonomických
kalkulacích
různých úrovní
decentralizovaného čištění,
čištění šedých

Zpět ke konferenci. Ta začala o den dříve specializovanými workshopy, které jsou zpravidla lepší
než většina konferenčních sekcí. Nejinak tomu bylo i letos. Ráno bylo několik sekcí, kdy sem
nevěděl, na kterou jít dřív. Nakonec sem si vybral: „Hranice technologií pro dosažení minimálních koncentrací na odtoku z čistíren.“, která byla nicméně bez upozornění zrušena, a tak sem šel
na jinou. Odpoledne byl zlatý hřeb – workshop o tom, jak se navrhují čistírny, které nejenže budou energeticky soběstačné, ale budou navíc i energii vyrábět. Večer pak bylo slavnostní zahájení, kdy jednu z hlavních cen IWA dostal i Prof. Wanner.
Popisovat přednášku po přednášce, resp. workshop po workshopu by bylo asi pěkně zdlouhavé,
tak se soustředím asi na highlighty, kterými byly vedle již zmiňovaného nedělního workshopu
různé úspory a bilance energie. Dále byl jednoznačně všude akcentován fosfor, ať už jeho odstraňování nebo recyklace a zmiňovány a diskutovány jeho odtokové koncentrace, kde se 0.5 mg/L
zdála všem neuvěřitelně vysoká hodnota na odtoku z čistírny. Když se podívám na českou legislativu a následné problémy, které vysoká koncentrace fosforu v recipientech způsobuje, tak se
z toho nedá asi už ani plakat. Vizionářským tématem jsou zcela určitě Cities of Future neboli
města budoucnosti, což je poměrně komplexní náhled na řešení budoucích urbanistických studií,
kladoucí důraz na maximální využití vody a její recyklace, šetření elektrické energie, dělení vod
podle původu a následného využití nutrientů a spoustu dalších podružných aspektů. Skoro všude
ve světě mají vody nedostatek, anebo je tam pekelně drahá, tak se to probíralo v množství přednášek znovuvyužití vody v různých zemích světa s různými technologickými nároky a legislativními úpravami. Pokud řeknu, že u nás je toto téma na okraji zájmu, tak to budu pokládat za krajně nadsazené. Zaujaly mě i přednášky o ekonomických kalkulacích různých úrovní decentralizovaného čištění, čištění šedých vod, sklízení a znovuvyužití dešťových vod. Bylo toho zkrátka
hodně, taková jedna hodně odborná vysoká škola v jednom týdnu.

vod, ...

Docela nepříjemně sem byl překvapen z toho, jak se starali o naše plné žaludky. U konference
s vložným přes 1000 EUR a s mraky sponzorů bych čekal něco více než jednu bagetu s jedním
kouskem ovoce na den. Dobrým zážitkem bylo třeba i občerstvení u posterových sekcí, kde se
podávalo pivo a víno. Posterová sekce končila v 19:00 a asi dvě minuty po jejím skončení sem si
šel pro pivo k nudící se servírce, za níž ležela ta piva vyskládaná. Znuděně si ukázala na hodinky,
čímž mi naznačila, že jí padla a ať neotravuju. Scénka jak vystřižená z předlistopadových postkomunistických zemí…
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Odlétal sem až v šest večer, takže sem měl dopoledne a část odpoledne na prohlídku Vancouveru.
Chtěl sem se podívat do Bell Centre, kde hrají hokej místní Canadiens, ale nakonec mi na to nezbyl čas, tak sem propajdal jen historické centrum. Slovo propajdal je trefné, protože sem měl
oteklou nohu tak, že sem se nemohl vejít do boty. V historickém centru mě zaujala snad jen bazilika Notre-Dame a následně přístav, kde si to neuvěřitelnou rychlostí uháněla řeka svatého
Vavřince – to byl opravdu hukot.
Když to shrnu, tak takováhle konference má smysl pro to, aby člověk nemusel trávit trudné zimní
večery nad knihami a dostal informace převážně výborně uceleně podané. Zároveň je množství a
kvalita informací taková, že se z toho dá doslova několik měsíců, možná i let, vyžít. Za dva roky
bude konference v jihokorejském Pusanu, kam se mi, doufám, podaří taky podívat, protože Jižní
Korea je moc pěkná i z turistického hlediska, hlavně je to odtamtud přes rybník kousek domů, do
Japonska.
Marek Holba

Legislativa - nové začlenění správy zemědělských toků

…
metodický
pokyn je
k dispozici na
adrese
www.eagri.cz
...

Častým problémem, zejména u projektování domovních čistíren, je získání vyjádření správce
toků. V nedávné minulosti proběhla transformace v této oblasti, a tak není na škodu si o této
transformaci a její historii něco říct.
V průběhu roku 2010 proběhl transformační proces Zemědělské vodohospodářské správy, bývalé
Státní meliorační správy, která byla zřízena v roce 1970. Jedním z předmětů činností byla investorská a inženýrská, mimo jiné v oblasti správy drobných vodních toků. V roce 2001 došlo
k přejmenování organizace na Zemědělskou vodohospodářskou správu a zároveň se z původně
rozpočtové organizace stala organizační složka státu zřízená ministerstvem zemědělství za účelem správy drobných vodních toků, péče o hlavní meliorační zařízení, zajišťování odborné činnosti v oblasti vodohospodářských meliorací pozemků, protipovodňové ochrany, sledování stavu
povrchových vod, ochrany a tvorby krajiny. V roce 2002 proběhla územní transformace organizace, která převedla výkonnou správu z původních administrativně-správních hranic do územního uspořádání správců významných vodních toků – státních podniků Povodí.
Transformační proces správy drobných zemědělských vodních toků byl v září 2010 potvrzen
Příkazem ministra zemědělství č. 27 z 16. 9. 2010, který rozhodl o převodu činností organizační
složky státu – Zemědělské vodohospodářské správy spolu s převodem majetku, práv a závazků
do státních podniků Povodí Labe, Moravy, Odry, Ohře, Vltavy a státního podniku Lesy České
republiky. Bylo rozhodnuto o převodu správy veškerých drobných vodních toků do tohoto data
v působnosti Zemědělské vodohospodářské správy na tyto státní podniky. Současně s převodem
správy přešlo na nové správce vodních toků právo hospodaření k vodním dílům, pozemkům pod
těmito vodními díly nebo k pozemkům souvisejícím s koryty vodních toků, pokud byly tyto nemovitosti ve vlastnictví státu.
Transformační záměr vzala vláda České republiky na své schůzi dne 3. 11. 2010 na vědomí a
Ministerstvo zemědělství neprodleně informovalo formou metodického pokynu. Metodický pokyn je k dispozici na adrese www.eagri.cz.
Ministerstvo zemědělství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 48 odst. 2
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení z moci úřední zrušil svými rozhodnutími z listopadu a prosince 2010
s účinností ke dni 31. 12. 2010 správcem drobných vodních toků Zemědělskou vodohospodářskou správu a určil s účinností ke dni 1. 1. 2011 jednotlivé státní podniky Povodí Labe, Moravy,
Odry, Ohře a státní podnik Lesy ČR výkonem správy těchto vodních toků.
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§ 48 odst. 2 – Správu drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků jsou oprávněny vykonávat obce,
jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické nebo právnické osoby, popřípadě organizační
složky státu, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí, určené Ministerstvem zemědělství.
§ 48 odst. 4 – Na drobných vodních tocích, ke kterým nebyl určen správce drobného vodního toku, vykonává jejich správu správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem, a to až do doby, než bude správce určen podle odstavce 2. To platí i v případě, je-li na drobném vodním toku, ke kterému nebyl určen správce drobného vodního toku, ucelený úsek drobného vodního toku, ke kterému byl určen správce drobného
vodního toku.
Nové určení správy drobných vodních toků vycházelo z centrální evidence vodních toků (CEVT) a územní
působnosti jednotlivých státních podniků Povodí. Pro vymezení správy drobných vodních toků státního podniku Lesy ČR byla použita analýza lesnatosti s tím, že drobné vodní toky s délkou anebo podílem povodí
nad 40 % v zalesněném území byly převedeny do správy tomuto státnímu podniku. Je třeba zmínit, že poprvé v historii výkazu správy vodních toků bylo uplatněno měřítko identifikace vodních toků 1 : 10 000. Toto
měřítko zvyšuje „vykazovanou délku vodních toků na území ČR“ na úroveň cca 120 000 km, neboť i dosud
neurčované přítoky drobných vodních toků jsou nyní zaváděny jako předmět správcovství státu, převáděný
ze Zemědělské vodohospodářské správy na státní podniky Povodí a státní podnik Lesy ČR.
Údaje o změnách ve správcovství vodních toků provedených v souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy jsou k dispozici na stránkách ISVS VODA na adrese www.voda.gov.cz pod záložkou
evidence ISVS. Aplikace umožňuje vyhledávání vodních toků jak podle názvu, tak i podle územní působnosti (obec, město). Je tedy využitelná pro vodoprávní úřady, obecní zastupitelstva i širší laickou veřejnost.
Jednotlivé státní podniky Povodí a státní podnik Lesy ČR si do svých informačních systémů zavádějí další
podrobné informace o nově spravovaných tocích a vodohospodářských dílech, které jsou k dispozici na internetových stránkách těchto organizací. Státní podnik Povodí Labe již od ledna 2011 nabízí veřejnosti na
adrese www.pla.cz a internetové aplikaci GISyPo grafickou vrstvu drobných vodních toků, které byly určeny do správy Povodí Labe, státní podnik a státního podniku Lesy ČR v územní působnosti oblasti povodí
Labe rozhodnutími miniesterstva zemědělství z listopadu a prosince 2010.
Velmi důležitou zprávou pro veřejnost je informace o přemístění technické dokumentace, kterou spravovala
Zemědělská vodohospodářská správa. Tato dokumentace, která obsahuje kromě technických dokumentů
jednotlivých vodohospodářských staveb i dokumentace odvodnění, je postupně převáděna pod gesci státních
podniků Povodí a bude tak nadále přístupná oprávněným osobám i odborné veřejnosti. Dokumentace technického provedení odvodňovacích systémů je přes svou neúplnost a zastaralost nesmírně cenná a bude ještě
dlouho využívána především vlastníky či uživateli odvodněných pozemků. Státní podnik Povodí Labe již
v březnu 2011 dokončil správy, a to vždy do nejbližšího provozního střediska jednotlivých závodů Povodí
Labe, státní podnik. Informace o konkrétním místě uložení dokumentace a kontakty na osoby zodpovědné za
zpřístupnění je možné najít na adrese www.pla.cz.

Přehled řešení odvádění odpadních vod z malých
obytných objektů
Abstract
The manuscript introduces possibilities of decentralized solutions of wastewater treatment for rural communities in the forest.
Úvod
Také v přírodě, mimo souvisle zastavěná území, je třeba v souvislosti např. se správou lesů řešit problematiku odvádění odpadních vod. Obvykle se jedná o trvale obývané obytné objekty typu rodinný dům s malým
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hospodářstvím. Dále to mohou být ubytovny, střediska mechanizace, lesní školky nebo rekreační
objekty. V podstatě se objekty dají rozdělit na objekty zapojitelné na veřejnou kanalizaci a na
objekty, které je nutné řešit individuálně – decentrálně. To, zda připojit na veřejnou kanalizaci, je
především otázka ekonomiky, technicky je pak jen otázkou, zda se lze připojit na kanalizaci samospádem, nebo čerpat. Složitější rozhodování je však v případě, kdy se nemá smysl na veřejnou
kanalizaci napojovat. Tento příspěvek se tedy bude zabývat tímto problémem - decentrálními
způsoby řešení.

…
podstatné pak
je i
zhodnocení
možnosti
obsluhy a tedy
vhodnosti
...

Možnosti odvádění odpadních vod z malých obytných objektů
Na volbu systému decentrálního řešení má vliv několik faktorů. Je proto nutné si před volbou
odpovědět na několik otázek jako: Je objekt obývaný trvale, je třeba brát ohled na znovu využití
vody a jak moc náročné by mělo být technické řešení vzhledem k možnosti obsluhy?
To, jestli je objekt obývaný trvale, má vliv na volbu technologie čištění – u objektů obývaných
trvale se doporučuje biologické čištění (na jedné straně je účinnější, ale na druhé straně mikroorganismy potřebují stálý přísun živin), u objektů s občasným provozem pak přicházejí v úvahu
spíše technologie založené na mechanickém předčištění, na extenzivních způsobech nebo akumulaci v jímce a následném odvozu.
V případech, kdy by na lokalitě byl zjevný nedostatek vody a bylo by vhodné vodu recyklovat
nebo jinak využívat, by bylo vhodné hledat systémy to umožňující – dělení vod, membrány, společné řešení s využitím srážkové vody.
Podstatné pak je i zhodnocení možnosti obsluhy a tedy vhodnosti odpovídajícího technického
řešení. Tam, kde je jen malý objekt a vhodné poměry, vystačíme s objektem typu septik a zásak
(nebo moderněji např. septik a vegetační ČOV), naopak tam, kde by mohlo dojít k ovlivnění přírody a kde je obsluha schopna zvládnout složitější systém, volíme složitější technologie – např.
biologické čištění založené na aktivačním procesu atd.
Při řešení odvádění odpadních vod se v poslední době objevují i některé nové trendy, jako je dělení vod, evapotranspirace nebo maloprofilová kanalizace. Jsou to trendy buď vedoucí k zlevnění
provozu nebo trendy vedoucí k vyšší ochraně povrchových a podzemních vod.
Jednoduchá řešení
Asi nejjednodušším řešením je jímka na vyvážení. Otázkou je, zda je to i nejekonomičtější řešení
a zda pak z úsporných důvodů nedochází k likvidaci vod jinak, než odvážením na větší ČOV,
tedy způsobem neodpovídajícím legislativním požadavkům. Ve většině případů je tak nejekonomičtější a nakonec i ekologičtější sestava septik doplněný terciárním čištěním ve formě zemního
filtru nebo vegetační ČOV. V těchto případech je ale nutno si uvědomit hned několik souvislostí.
Současná legislativa vyžaduje pokročilé odstranění amoniaku a fosforu, což nelze dosáhnout bez
zvláštních opatření nebo zohlednění v individuálním návrhu. Současně je to i výzva k hledání
nových technologií, neboť přeměna amoniaku na dusičnany procházející půdním prostředím
vlastně nic neřeší. Také sorpce, která dnes přichází v úvahu, je provozně náročná a je pak otázkou co s nasyceným materiálem. Také to, že díky solím v odpadních vodách je vyplavován vápník a hořčík je třeba do budoucna řešit.
Další možnost, jak řešit, a dokonce nevypouštět a ani nezasakovat odpadní vodu, jsou bezodtoké
systémy na bázi přírodních řešení. Na řadě menších, těžko přístupných lokalitách nebo lokalitách
s možností extenzivního řešení se již dnes můžeme setkat s řešením, kdy vyčištěná odpadní voda
natéká do bezodtokého prostoru osázeného zelení a je pak „spotřebována“ touto zelení. K návrhu
těchto řešení již také existuje dostatek podkladů tykajících se evapotranspiračních vlastností jednotlivých rostlin a stromů.
Obvyklá řešení pro trvale obývané lokality
Pokud je lokalita (dům) obývaná trvale, předpokládá se, a to i podle EN, řešení s biologickou
čistírnou (1) a vypouštěním do toku (B) nebo tam, kde se předpokládá zásak (D) řešení sestavou
s biologickou čistírnou (1) a dočištěním např. na zemním filtru, biologickém filtru nebo vegetativní ČOV (2). Toto řešení je tedy obdobné jako v předchozím odstavci, jen septik (4) je nahrazen domovní ČOV (1).
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Schéma: Příklad uspořádání DČOV s vypouštěním odpadních vod do toku a zasakováním
Tedy nic nového. Novinkou je pouze změna v legislativě a ve změně možnosti schvalování. Podle nového
Vodního zákona je možné domovní ČOV do 50 EO – pokud mají CE – řešit ohlášením, což proces schvalování a pak hlavně proces provozování zjednoduší. U ČOV na ohlášení nebude nutné prokazovat odtokové
parametry (tedy nebude nutné brát vzorky). Kontrola pak bude probíhat tak, že jednou za dva roky se provede revize.
Řešení s dělením vod
Vychází z toho, že převážná část nutrientů (až 70 %) se vyskytuje v moči. Jejím odloučením hned u zdroje
by se tak podstatně snížily jak náklady na čištění, tak i odtokové hodnoty dusíku a zejména fosforu. Viz náš
pokus na konkrétní lokalitě, kdy při separování vod z myčky nádobí a moči klesly odtokové hodnoty
v ukazateli Pcelk. za domovní čistírnou (bez srážení fosforu) pod 1 mg/l. Další výhodou tohoto přístupu je i
to, že dochází k zachycení fosforu a jeho možnému znovu využití. Možnosti optimálního zpracování moči se
stále ještě zkoumají, vyzkoušené však už je to, že naředěná moč po asi půlročním skladování vyhoví
k zálivce co do obsahu mikrobiologického osídlení – tedy dá se považovat za hygienizovanou.
K možnému rozvoji tohoto přístupu přispívá i to, že se nemusí omezit na jednotlivé zdroje, ale že je již odzkoušené řešení se zásobníky moči u zdrojů a transportem moči kanalizací (např. v noci v určitou hodinu se
vypustí všechny zásobníky a moč se zachytí na ČOV před jejím nátokem do klasického procesu čištění).
Recyklace odpadních vod
A pokud vyjdeme z toho, že nedeformovaná cena (tj. bez dotací, zahrnující veškeré náklady) za čištění vod
bude u centrálních systémů někde kolem 100 Kč/m3 – viz provedený benchmarking v EU publikovaný na
semináři IWA v Berchingenu, pak cena vody získané recyklací např. s využitím membránových technologií
bude více než konkurenční a dá se předpokládat rozmach těchto technologií a tohoto způsobu zacházení
s odpadní vodou.
Navíc tomuto způsobu hospodaření nahrává i to, že se mění i pohled na hospodaření s dešťovými vodami a
že lze s výhodou recyklaci a využití dešťových vod řešit jako jeden problém. Nejlepší řešení z hlediska zatížení toků nutrienty je nevypouštět ani vyčištěné odpadní vody. Otázkou v tomto případě je, zda by technická
složitost příliš uživatele nezatěžovala.
Princip membránového bioreaktoru
Princip této technologie je v tom, že dobře biologicky vyčištěná voda je filtrována přes membránu, která
zabrání průchodu nerozpuštěných látek. Důležité je přitom si uvědomit, že rozpuštěné látky membránou
procházejí, to znamená, že membrána nezachytí rozpuštěné organické látky – tj. není všemocná a nezachytí
se na ní např. dusičnany, dusitany atd., a dokonce
naopak, pokud voda obsahuje větší množství rozpuštěných organických látek, vede to k zarůstání membrán a zkracování doby mezi regenerací membrán.
Platí tedy, že předpokladem dobře fungující ČOV
s membránami je dobře fungující biologie. Na druhé
straně to, že rozpuštěné látky membránou procházejí,
znamená, že nedochází k nějakému dramatickému
zvyšování solnosti v procesu.
Obr.: Schéma domovní ČOV s membránami
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Závěr
Vzhledem k tomu, že ovlivnění povrchových nebo podzemních vod malými, osaměle stojícími objekty je
minimální, bude se řešení obvykle ubírat směrem co nejmenších provozních nákladů a co nejmenších nároků
na obsluhu. Tj. ve většině případů si vystačíme se sestavou septik a dočištění. Přesto je dobré vědět, že máme k dispozici i další možnosti. V budoucnu se pak předpokládá prosazení řešení s dělením vod. Možná tak
stojí za úvahu, pokud by se budovaly nové objekty nebo rekonstruovaly starší, to, že by vnitřní instalace
byly na toto řešení připraveny – tj. vést samostatné větve pro vodu z WC a samostatné větve pro vodu
z koupelny a kuchyně. Z hlediska estetického pak stojí za zvážení, zda u objektů v přírodě nepreferovat
„přírodní“ řešení.
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