Ohlédnutí za 13. bienální konferencí
CzWA VODA 2019

čištění zdrojů pitných vod pesticidy a léčivy“. Tím bylo plynule navázáno na příspěvky přednesené v průběhu konference (jako např. Kodeš,
Liška, Grabicová, Váňa), které, souhrnně řečeno, dokazovaly, že zhruba
v polovině zdrojů vody pro výrobu na vodu pitnou jsou pozitivní
nálezy pesticidních látek (PL), v téměř třetině je alespoň jedna látka
nad limit (0,1 µg/l) a ve 20 % přesahuje limit suma pesticidních látek.
Z diskuse vyplynulo, že v současné době jsme ve fázi, kdy není potřeba dále dokazovat, že PL jsou pro vodárenství aktuálním problémem, ale
je potřeba se zaměřit na adresný monitoring a zejména prevenci vniku
do životního prostředí. Je potřeba nepolevit v tlaku na ministerstvo
zemědělství, aby byla zavedena plošná povinnost registrace použití

Třináctý ročník bienální konference VODA 2019 pořádané Asociací
pro vodu ČR (CzWA) se již tradičně konal v Poděbradech, a to 18.–20.
září 2019.
Konference se zúčastnilo přes 280 delegátů, což je dosud nejvyšší
počet ze všech ročníků bienálních konferencí VODA. Zajímavé
je poměrně rovnoměrné zastoupení delegátů z řad konzultačních
a projekčních firem a výrobců, univerzit a výzkumných ústavů,
provozovatelů vodovodů a kanalizací i veřejné správy; přítomni byli
i zástupci médií (graf 1). Součástí konference byla i výstava, na které
letos představovalo své produkty 16 firem.
Konferenci zahájil předseda CzWA doc. David Stránský s aktualitami z činnosti CzWA. Následovalo přivítání předsedkyně programového výboru doc. Ivany Kabelkové, která účastníky seznámila s novinkami v programu letošního ročníku konference, a poté se slova ujal
člen organizačního výboru Dr. Vojtěch Bareš s organizačními pokyny.
Pak již následovaly přednášky v plenární sekci.
Pozvání do plenární sekce přijali renomovaní odborníci z oboru
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Mgr. Vít Kodeš, prof. Ing. Pavel Jeníček,
CSc., a doc. Ing. David Stránský, PhD. Jejich přednášky přinesly nejnovější poznatky z oblastí problematiky recyklace odpadních vod,
pesticidů, mikroplastů a srážkových vod. Rozhovory s plenárními
řečníky budou postupně zveřejňovány na www.ivodarenstvi.cz.
Další příspěvky byly uspořádány do 8 standardních tematických
sekcí:
1. Pitná voda
2. Kvalita vody na odtoku z ČOV
3. Specifické polutanty v pitných vodách a ekosystémech
Zastoupení účastníků na 13. bienální konferenci CzWA VODA 2019
4. Stokové sítě a ochrana vod
5. Specifické polutanty v pitné a odpadní vodě
6. Opětovné využívání odpadních vod a kalů
7. Dešťové vody ve městech
8. Odpadní vody v rurálních územích a průmyslových zónách, čerpání a zpracování
kalů
Standardní sekce probíhaly v obou dnech
konference a byly velmi zaplněné.
Bleskové tematické sekce byly zařazeny do
programu za účelem zvýraznění posterových
sdělení. Ta byla teď nově uváděna tříminutovými prezentacemi, po nichž následoval
společný diskusní blok u posterů. Bleskové Zahájení konference VODA 2019 – předseda CzWA doc. Stránský (vlevo), předsedkyně protematické sekce byly čtyři. Ve středu probíhaly gramového výboru doc. Kabelková a člen organizačního výboru Dr. Bareš (vpravo)
paralelně sekce Specifické polutanty a Kvalita
vody na odtoku z ČOV, technologie a kaly,
kde se sešlo nejvíce příspěvků, ve čtvrtek pak
sekce Dešťové vody ve městech a Vodárenství
a ochrana vod. Všichni prezentující nový formát zvládli a publikum ho chválilo.
Konferenci završila čtyři paralelní diskusní
fóra, která se již osvědčila na minulém ročníku konference. Výstupy z diskusí na těchto
fórech přinášejí podněty pro další práci odborných skupin CzWA.
Diskusní fórum Specifické polutanty a vodárenství uvedla přednáška M. Václavíkové
(Halešová a kol.) z ALS Czech Republic „Zne- Zcela zaplněný sál při plenární sekci (vlevo) a bohatá diskuse u posterů (vpravo)
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PL na adresný půdní blok. To konvenuje i s potřebou zpracovat řádně
Naneseno bylo téma údržby zeleně a organizace prací v rámci města
rizikovou analýzu vodovodů, což lze jen těžko bez znalosti potenciáli otázka, zda by čistírenský kal nemohl být vhodným substrátem do
ní kontaminace zdrojů PL. Je proto velmi důležité, že CzWA má své
měst díky značnému množství organické hmoty a tím schopnosti zadrzástupce v Národním akčním plánu na snížení používání pesticidů.
žovat vodu. Poukázáno však bylo na rizika stability umělých substrátů
Znamená to ale také, že současný (pokrokový) vodárník musí být
vzhledem k vyplavování znečištění a na nutnost hledat vhodnou
také odborně zdatným partnerem v diskusi se zemědělcem, měl by
podobu takových substrátů (pravděpodobně biouhel). Pak se diskuse
tedy znát základy zemědělských postupů, možná negativa pěstování
stočila ke kolizi technické infrastruktury a modrozelené infrastrukurčitých plodin, rizikovost používaných přípravků apod. Dobrým nátury, a to na normy, legislativu i reálné problémy. Důležité je změnit
strojem v budoucnu by mohla být novelizace směrnice EU pro pitnou
myšlení a pochopit, že stromy a další modrozelená infrastruktura
vodu, která by měla zavést povinnost zpracovávat rizikovou analýzu
patří také k městské infrastruktuře a že je nutno hledat kompromisy.
na úrovni povodí. Tím by se měla prohloubit spolupráce vodárníků
Důležitým diskutovaným bodem byla bezpečnost systému odvoda správců povodí.
nění obsahujícího velké množství objektů hospodaření se srážkovými
Rovněž výskyt farmak v životním prostředí, a tím i v surových vovodami či prvků modrozelené infrastruktury, které jsou v soukromém
dách, potažmo ve vodách upravených, je realitou. Koncentrace farmak
vlastnictví a obtížně kontrolovatelné. Dosud ani neumíme takové sysjsou sice o mnoho řádů nižší než účinné koncentrace, ale samotná
témy správně modelovat a navrhovat, zkušenosti jsou pouze z Brna,
detekce je alarmující a znamená, že se tomuto problému musíme
kde probíhal monitoring na šesti takových lokalitách.
zcela seriózně věnovat. Tato problematika je navíc nevšední v tom,
Diskusní fórum Opětovné využívání odpadních vod a kalů zaháže v podstatě rozděluje dosud homogenní skupinu vodárenských
jila přednáška Ing. Miroslava Kose, CSc., ze skupiny SMP CZ „Kalové
a čistírenských technologů a provozních pracovníků. Právě čistírny odpadních vod a dešťové odlehčovače jsou zdrojem kontaminace
přírodních vod farmaky. Vodárníci pak čelí
nebo budou čelit nutnosti farmaka z pitné
vody bezpečně eliminovat.
Pro budoucí rozhodovací procesy bude
potřebné doplnit údaje o největších zdrojích
znečištění farmaky. Dnes neumíme zatím
posoudit, zda má smysl zavádět opatření na
potenciálních zdrojích kontaminace, jako
jsou nemocnice nebo domy pro seniory, zda
je potřeba věnovat úsilí hledání technologií
na odstranění na ČOV nebo zda je největším Předávání cen vítězům soutěže do 35 let – za nejlepší posterové sdělení (vlevo) a za nejlepší
problémem odlehčování vod z dešťových přednášku (vpravo)
oddělovačů.
České vodárenství je na velmi dobré úrovni,
drtivá většina vyrobené vody je stabilně kvalitní a bezpečná. Specifické polutanty jsou ale
reálným nebezpečím, které bezpečnost pitné
vody může ohrozit. Vodárny musí být technologicky připraveny se s tímto ohrožením
vypořádat, i když to bude znamenat zvýšení
nákladů na výrobu vody a tedy zvýšení ceny.
I proto je potřeba vyvolat společenskou poptávku po prevenci vstupu znečišťujících
látek do životního prostředí. A také proto,
že na výskyt nebezpečných látek nemůžeme
nahlížet jen z pohledu zdraví člověka. Na Doprovodná výstava
samotném začátku potravního řetězce jsou
organismy, pro které už současné koncentrace
polutantů mohou znamenat vážné ohrožení.
Co toto může do budoucna znamenat pro živočišné druhy ve vyšších řádech potravního
řetězce, člověka v to počítaje, v současnosti
zatím neumíme říci.
Diskusní fórum Dešťové vody ve městech
otevřela prezentace Ing. Vítka z JV PROJEKT
VH s.r.o. na téma „Adaptace na změnu klimatu
prostřednictvím modrozelené infrastruktury
na úrovni obcí“, která vyzdvihla nutnost
vytvoření Plánu adaptace na změnu klimatu
a zapojení modrozelené infrastruktury jako Společenský večer – Duo Bohéma (vlevo) a dobrá zábava při rautu (vpravo)
velmi účinného adaptačního nástroje.
Následná diskuse pak nejprve přímo navázala na úvodní prezentaci. Prvním diskutovaným
bodem byl index modrozelené infrastruktury
představený v prezentaci, který není shodný
s indexem zeleně, jehož hodnoty předepisují
některá města, ale postihuje komplexněji
účinnost opatření modrozelené infrastruktury
a zjednodušuje poskytované ekosystémové
služby do jednoho parametru. Dále se diskutovalo, jak ocenit kvalitu životného prostředí,
což je nesmírně obtížné, ale důležité i např.
pro metodiku, kterou ve své prezentaci ve
Výlet parníkem s hudebním večerem
standardní sekci představil Ing. Macháč.
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hospodářství ČOV na prahu období cirkulární
ekonomiky“. Přednáška byla velmi vhodným
zahájením fóra, neboť svým alarmujícím
a razantně definovaným poselstvím k diskusi přítomné přímo vybízela. Z přednášky si
mohli posluchači vyvodit tyto hlavní vzkazy:
i) Současný způsob přímé aplikace kalů na
zemědělskou půdu je neudržitelný, údajným důvodem je zhoršující se kvalita kalů
z hlediska zbytků léčiv, biocidů a genů
antibiotické rezistence.
ii) Budoucnost zpracování čistírenských kalů
je pouze v jejich energetickém využívání.
iii) Bude nezbytné provést úpravy techno- Hydrogeopark Pátek – prezentace lokality
logií čištění odpadních vod na procesy, (vlevo) a zařízení na oddělování a čištění
které podporují regeneraci fosforu (např. prvního splachu ze střech (vpravo)
biologická eliminace fosforu) a snížení
srážení fosforu železitými solemi (srážení
zhoršuje dostupnost recyklovaných živin).
iv) Nové EU nařízení o certifikovaných hnojivech otevírá trh EU pro transformované
materiály z kalů.
V následné diskusi k problematice kalů se
objevovaly k přednášce tyto připomínky či
otázky:
• Současné metody zpracování čistírenských
kalů kompostováním umožňují zajistit
požadavky platné legislativy pro aplikaci
na půdu a zemědělci tento materiál rádi
odebírají k zvýšení obsahu organické hmoty Národní hřebčín Kladruby nad Labem
i vláhy v půdě.
• Kde bude u nás ekonomicky přijatelná
hranice pro svoz kalů k centrálnímu energetickému využívání či
Doba vyměřená pro diskusi byla velmi krátká, a tak došlo pouze
k nastínění základních směrů pro řešení v dalším období:
k získávání fosforu? Bylo poukazováno na to, že i v Německu či Ra• Hodnoty BAT, tak jak jsou v současnosti prezentovány, nejsou
kousku se to týká jen velkých ČOV, které obsluhují cca ½ populace.
motivační. Hodnoty byly zakonzervovány a neodpovídají realitě.
Zbývající produkce kalů bude patrně i nadále aplikována v nějaké
• Přechod ze sankčního na motivační systém (mohlo by se uplatnit
formě na půdu.
především u dávkování síranu).
• Směrem k argumentu o přenosu antibiotické rezistence do prostředí
• Určování emisních limitů s ohledem na další (navazující) nakládání
čistírenskými kaly bylo konstatováno, že jejich daleko významnějs odtokovými vodami a nejen podle velikosti lokality.
ším „přenášečem“ jsou statková hnojiva. Pokud nebude současně
• Otázkou je, zda vytvořit kategorie pro různou kvalitu na odtoku a tu
zakázáno používání statkových hnojiv, samotný zákaz aplikace
předepisovat pro různé lokality dle citlivosti
čistírenských kal na půdu v tomto ohledu nic neřeší.
• Další možností je stanovit několik poplatkových hranic pro jednotV závěrečné části se diskusní fórum vrátilo k problematice recyklace
livá znečištění tak, aby byly poplatky motivační.
odpadních vod. Diskusi na toto téma lze shrnout do následujících
• Jak kompenzovat zvýšení nákladů na čištění odpadních vod obybodů:
vatelům citlivějších lokalit při legislativních požadavcích na vyšší
• Technologie pro bezpečnou recyklaci odpadní vod existují. V první
kvalitu odtoku (lokálně (Želivka) anebo celostátně přes SFŽP)?
řadě by se mělo začít alespoň dezinfekcí odtoků z městských ČOV.
• Do legislativy přidat možnost vypouštění odpadních vod do nivy,
• Nejednotnost panuje ohledně významu zbytkových organických
když u ČOV není řádný recipient.
látek typu léčiv, hormonů či prostředků osobní péče jako hrozby
• Kvalita vody pro znovuvyužití bude limitována hlavně obsahem
pro opětovné využívání vyčištěných odpadních vod.
specifických mikropolutantů.
• V podmínkách ČR je pociťována velmi negativně absence ukotÚčastníci se shodli, že na jaře 2020 by měl proběhnout v rámci
vení opětovného využívání odpadních vod do vodního práva.
skupiny „Kvalita vody na odtoku z ČOV“ interní kulatý stůl, kde by
Účastníci diskusního fóra navrhovali, aby CzWA v této záležityto otázky byly dále rozpracovány.
tosti vyvinula potřebnou aktivitu směrem k MŽP ČR. Je určitým
V rámci konference byly uděleny ceny předsedy CzWA, nově za
paradoxem, že toto ministerstvo dotacemi podporuje výstavbu
nejlepší přednášku a za nejlepší posterové sdělení pro autory do 35 let.
domovních ČOV s následným využíváním vyčištěné odpadní
Velmi nás těší, že zájem o účast v této soutěži byl velký. Přihlásilo se
vody pro závlahy, ale u centrálních obecních a městských ČOV
celkem 33 uchazečů (12 prezentujících ve standardních tematických
tomu brání.
sekcích a 21 v bleskových tematických sekcích). 1. cenu za nejlepší
Předsedající diskusního fóra prof. Wanner shrnul na konci diskusi
přednášku získala Markéta Chlumecká z Vysoké školy chemicko-techk problematice opětovného využívání kalů a vod následovně: Až se
nologické v Praze s příspěvkem „Vliv geometrie plynového prostoru na
zde sejdeme za dva roky, budeme toho o diskutované problematice
odstranění H2S z bioplynu v mikroaerovaném fermentoru“. Z postevědět víc. Budeme určitě víc zděšeni a bude nás to stát víc peněz. Lze
rových sdělení se na 1. místě umístila Kristína Pániková z Vysokého
jen doufat, že tyto problémy začnou řešit se stejnou intenzitou i ve
učení technického v Brně s příspěvkem „Chování terbuthylazinu za
světě, protože Evropu to začíná stát hodně peněz.
denitrifikačních podmínek“. Gratulujeme!
Úvodní příspěvek diskusního fóra Kvalita vody na odtoku z ČOV
Společenský program konference byl hudebně zaměřený. Stalo se
přednesl Ing. Lederer z Technické univerzity v Liberci o čištění odpadjiž milou tradicí, že společenský večer zahajuje koncert vážné hudby.
ních vod z komerční zóny v Dobrovízi až do úrovně pro pitné vody
Letošním hudebním bonbónkem bylo vystoupení Duo Bohémo hous(„Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím BAT na limity pitné
listy Matouše Pěrušky a violoncellistky Kristiny Vocetkové. Zaplněný
vody – případová studie ČOV Amazon“).
sál aplaudoval jejich mistrovské a emocemi nabité interpretaci hudby
Navazující diskuse se od možného použití technologie obecně na
W. A. Mozarta, Bohuslava Martinů a Ondřeje Kukala. Poděbrady jsou
další lokality stočila na problematiku určování emisních limitů. Byl
na srdce, naše srdce patří vodě a tito mladí interpreti nám ukázali,
konstatován nekoncepční přístup v práci státních orgánů (požadavky
jaké to je, když se srdce vloží do muziky.
na odtok), ale i projektantů (různá řešení) v jedné lokalitě. Pokud
Neformálním ukončením konference byl výlet parníkem Polabím
totiž projektant navrhne přísnější limity než BAT, úřad tyto hodnoty
s hudebním večerem. Ve čtvrteční podvečer se v přístavišti pod zámneposuzuje.
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kem téměř stovka příznivců country hudby nalodila na výletní loď
Král Jiří a vydala se pod bezpečným vedením kapitána lodi na plavbu směr Kolín a zpět. O skvělou náladu se na horní palubě postaral
Franta Kasl a jeho trio, v podpalubí zase výborné jídlo a pití. I přes
velmi chladný večer se mnozí účastníci často přidali k Frantovi nejen
svým zpěvem, ale i tancem. Závěr plavby se nesl zcela romanticky
pod hvězdnou oblohou.
Tradiční páteční exkurze letos směřovaly do Terénního hydrogeologického centra Pátek nebo do Národního hřebčína v Kladrubech
nad Labem.
Hydrogeopark Pátek vznikl na místě staré zátěže chlorovanými
ethyleny. Během realizace sanace bylo vytvořeno přes 20 hydrogeologických objektů. Lokalita nyní slouží pro potřeby výzkumu, vývoje
i výuky. Je zde meteorologická stanice a hydrogeologický radar, poskytující v on-line režimu data o parametrech podzemní vody. RNDr.
Špaček z Chemcomexu, a.s., a Ing. Mikeš z Teramed, s.r.o., kteří lokalitu provozují, nás seznámili se zajímavými výzkumnými projekty
v této lokalitě a viděli jsme i zařízení na oddělování a čištění prvního
splachu ze střech s kovovými instalacemi a stripovací kolonu.

Program v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, který se letos
zařadil na Seznam světového dědictví UNESCO, byl zaměřen kulturně-historicky a účastnilo se ho přibližně 25 účastníků konference.
Areálem nás provedl bývalý učitel místní Střední školy chovu koní
a jezdectví. Zasvěceným a poutavým výkladem doplnil prohlídku
stájí, jízdárny, kočárovny i expozice o historii hřebčína.
Všem účastníkům konference děkujeme za účast a za plodné diskuse. Poděkování patří též vystavovatelům a partnerům konference. Ti,
kteří se konference nemohli zúčastnit, si mohou objednat elektronický
sborník na sekretariátu CzWA. A pokud jste zvědaví na další foto,
podívejte se na web konference www.czwa.cz/voda2019.
Ivana Kabelková
Jiří Wanner
Jiří Paul
Břetislav Krňávek
Jitka Malá
Jana Šmídková
Ivana.Kabelkova@cvut.cz

GENERÁLNÍ PARTNER:

Jak se u nás žije mladým
vodohospodářům?
Článek vznikl na základě ankety mezi účastníky semináře „Čištění
průmyslových odpadních vod“ konaném 13. 6. – 14. 6. 2019 v Kyjově.
Spolupráce s mladými kolegy je pro CzWA velmi významnou
aktivitou. Na seminář OS POV v Kyjově jich přijelo potěšitelně velké
množství. Následující anketa vznikla díky neformální a velmi přátelské atmosféře po skončení odborného programu. Zajímalo nás, jak
se mladým vodohospodářům žije, zda vyjdou se svými výdělky, zda
nelitují výběru studijního oboru, jak užitečné jsou pro ně informace
získané během studia, co jim naopak ve studiu chybělo, na které
osobnosti ze školy rádi vzpomínají a jaké klíčové otázky k řešení
vidí v oblasti vodního hospodářství. Zásadním, a zcela pozitivním
výsledkem naší ankety je zjištění, že mladí kolegové svou práci
považují za smysluplnou, jsou stále ochotni se zdokonalovat a vzdělávat a o změně oboru neuvažují. Pro vysokoškolské pedagogy bude
jistě zajímavá zpětná vazba týkající se kvality znalostí nabytých ve
škole, zkušenosti z hledání prvního zaměstnání a první zkušenosti
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z praxe. Kromě oceňovaného přínosu pedagogů z VŠ byla zahrnuta
mezi významné osobnosti profesního růstu i učitelka ze základní
školy, což akcentuje význam kvalitních pedagogů na všech úrovních
vzdělávání. Podnětné jsou odpovědi na aktuální problémy lokálního
a globálního vodního hospodářství. Neočekávaným výstupem ankety
je obtížnější hledání místa v oboru pro většinu respondentů – bylo
obtížnější, než čekali. Nicméně pokud někdo uvažuje o studiu technologie vody, tak z odpovědí níže vyplývá, že může očekávat smysluplnou zajímavou práci, ze které lze bez obav uživit rodinu. V tabulce
1 jsou základní profesní informace o našich respondentech, včetně
jejich zaměstnavatelů, kterým gratulujeme k jejich odvaze zaměstnat
lidi s minimální praxí, leč, jak je zřejmé z odpovědí níže, získali do
budoucna pro svou společnost perspektivní a loajální zaměstnance,
kteří velmi oceňují nabídnutou šanci ukázat, co dokáží, i podporu
dalšího vzdělávání (např. formou odborných seminářů CzWA). Následuje příklad dovětku e-mailu od jednoho z respondentů ankety,
která se týká přímo semináře v Kyjově: „Na závěr bych Vám chtěl
poděkovat za skvělou konferenci v Kyjově. Moc jsem si to užil a dozvěděl jsem se spoustu užitečných informací.“

43

Vzdělání

Tab. 1. Naši respondenti
Július: STU Bratislava – Fakulta chemickej
Jméno
Vzdělání
Zaměstnavatel
Vodohospodářská praxe
a potravinárskej technológie – Oddelenie
Július
STU Bratislava
ASIO s.r.o.
neuvedeno
environmentálního inžinierstva – odbor:
Technológie ochrany životného prostredia.
Simona
VŠCHT Praha
AQUACONSULT, s.r.o.
3 roky
Simona: VŠCHT Praha, FTOP, Obor TechnoTomáš
Mendelova univerzita
IN-EKO TEAM s.r.o.
6 měsíců
logie vody.
Radek
VŠB – TU Ostrava
VÍTKOVICE ENVI a.s.
1 rok
Tomáš: Mendelova univerzita, Agronomická
Jiří
SOU Strážnice, VUT Brno
ŠEBESTA, s.r.o.
6,5 roku
fakulta, Technologie a management odpadů.
Stanislav
VUT Brno
ENVITES, s.r.o.
2 roky
Radek: VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulEva
ČZU Praha
PATOK a.s.
4 roky
ta, obor Technologie a hospodaření s vodou,
Dominik
STU
Bratislava
HYDROTECH
s.r.o.
2 roky
následně Úpravnictví.
Jiří: Střední odborná škola Strážnice (starý
název, poté proběhlo sloučení škol). Technické
lyceum ukončené maturitní zkouškou. Poté jsem zkoušel 3 semestry
na VUT Brno, fakulta Strojního inženýrství, obor Průmyslový design
zkušenosti z letní praxe, kterou jsem absolvovala u Středočeských
ve strojním inženýrství. Studium jsem ukončil na vlastní žádost, obor
vodáren a.s., během níž jsem se dostala na mnohé reálné provozy
mě nezaujal.
a nahlédla jsem i do laboratoří.
Stanislav: Střední škola obchodu a služeb Jihlava, obor analýza poTomáš: Vysoká škola mi kromě teoretických znalostí v oboru dala
travin, Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická.
ještě mnohem více, a to hlavně touhu se neustále v životě posouvat,
Eva: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Česká zemědělská unidál na sobě pracovat, vzdělávat se ve svém oboru a mít všeobecný
přehled. Co trochu postrádám v praktickém životě, je větší důraz na
verzita v Praze – fakulta životního prostředí, obor aplikovaná ekologie.
Dominik: Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa, STU Bratislakvalitu technického vzdělání, technického kreslení, který by se na
va, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.
naší univerzitě mohlo zlepšit.
Radek: Chybí mi zkušenosti z reálné aplikace v praxi, ale to je pro
Osobnost/osobnosti, na které vzpomínám
„čerstvého“ absolventa samozřejmé. Proto se zajímám o semináře
CzWA průmyslových odpadních vod.
Július: Najradšej spomínám na pána prof. Drtila a na prof. Bodíka,
Jiří: Z věcí, co jsem se na škole naučil, se mi nejvíce hodí matematika
s ktorými dodnes sme si zachovali dobré vztahy.
a fyzika. Co mě mrzí, že mě více nebavila chemie, se kterou se setkáSimona: Ráda vzpomínám na své učitele, kteří se snažili nás na práci
vám denně. Při nástupu do zaměstnání jsem tak šel vlastně „od nuly“
v oboru připravit. Zmínila bych pana prof. Ing. Jiřího Wannera, DrSc.,
a vše, co dnes znám, jsem se naučil pouze praxí.
který mi vedl obě vysokoškolské práce, na Ing. Martina Pečenku,
Ph.D., se kterým jsem pracovala ve školní laboratoři, a na pana Ing.
Stanislav: Znalosti ze školy jsou užitečné, nicméně získané znalosti
Jana Bindzara, Ph.D., k jehož přednáškám se ještě dnes při návrhu
z praxe jsou mnohem efektivnější.
průmyslových ČOV vracím. Nedokážu však zde zmínit všechny, díky
Eva: Vysoká škola mě naučila, kde vyhledat potřebné informace.
kterým jsem schopná svojí práci vykonávat tak jako nyní.
S praktickými znalostmi to bylo horší.
Tomáš: Nejvíce vzpomínám na doc. Ing. Tomáše Vítěze, Ph.D.
Dominik: Prínosné boli najmä skúsenosti ľudí z praxe, ich prednášky,
Radek: Vzpomínám na doc. Silvii Heviánkovou, Ph.D., prof. Dr. Ing.
praktické skúsenosti, ukážky, exkurzie. Konkrétne riešenia problémov
Miroslava Kyncla, Ing. Pavla Rašku, Ph.D., doc. Ing. Petra Prause, CSc.
skúsenejších profesorov z praxe/výskumu často pomáhajú viac ako
– velmi oceňuji odborný a zároveň lidský přístup, přiblížili mi chemicteória, ktorú treba v praxi trochu korelovať „inžinierským“ odhadom.
ko-technologické aspekty dějů a mechanismů, které se využívají při
K záujmu o tento odbor prispel aj ľudský prístup profesorov na Odúpravě a čištění vod a kalových suspenzí. Celkově hodnotím přístup
delení environmentálneho inžinierstva.
fakulty (pracovníků fakulty) ke studentům jako odborný a zároveň
Jak snadno/těžko se mi hledalo zaměstnání v oboru?
vstřícný a přátelský.
Jiří: Rád vzpomínám na třídní učitelku ze střední školy, paní JaníkoJúlius: Záujem firiem je velký, bolo jednoduché nájst zamestnanie.
vou. Dokázala nás povzbudit a nadchnout pro další sebezdokonaloSimona: Zaměstnání v oboru se mi po škole nehledalo úplně snadno,
vání – naučil jsem se učit (bohužel pouze to, co mě baví).
protože jsem měla podmínku zůstat v Praze, což mé možnosti značně
Stanislav: Mgr. Renata Komendová, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Mega, Ph.D.
omezilo. Navíc ne všechny společnosti chtějí zaměstnávat absolventy
Eva: doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D. – vedoucí diplomové práce.
bez odborné praxe.
Dominik: Prof. Drtil, Prof. Hutňan, prof. Bodík, Ing. Fuentés.
Tomáš: Už na škole jsem se chtěl více zaměřit na vodní hospodářství.
Najít zaměstnání v tomto oboru nebylo úplně snadné, ale po třech
Znalosti ze školy – co se mi hodilo, co mi teď chybí
měsících hledání práce v tomto oboru jsem uspěl.
Július: Špecializované predmety na čistenie odpadových vod.
Radek: Pro to, co mě nejvíc zajímá z oboru technologie a hospodaření
Simona: Ze školy se mi hodily hlavně praktické znalosti získané při
s vodou, poměrně těžko.
přípravě bakalářské a diplomové práce. Jsem opravdu ráda, že obě
Jiří: K oboru jsem se dostal vyloženě náhodou. Po škole jsem hledal
mé práce byly praktické a vycházely ze skutečných ČOV. Dále pak
práci ze strojírenského oboru (jakákoliv práce konstruktéra, nebo
operátora CNC strojů) a v reklamním oboru
(tvorba vizitek, etiket apod.). Celkově jsem
hledáním práce strávil asi 3 měsíce – tedy
jsem ji našel vcelku rychle.
Stanislav: Zaměstnání v oboru jsem našel
během 1 měsíce hledání.
Eva: Práci jsem našla pár měsíců po ukončení
magisterského studia, ale musím se přiznat,
že to bylo přes známou.
Dominik: Po ukončení VŠ som nastúpil na
Erasmus+ odbornú stáž v mojom obore v zahraničí (Brno), kde som po skončení stáže
ostal pracovať na TPP.

Na čem teď pracuji?

Respondenti ankety – účastníci semináře Čištění průmyslových vod do 35 let

44

Július: Pracujem ako obchodný zástupca,
zameriavam sa na priemyselné čistiarne odpadových vod
Simona: Navrhuji průmyslové ČOV, plánuji
technologické testy a pracuji na studiích řeše-
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ní potíží našich zákazníků s odpadní, technologickou či pitnou vodou.
Tomáš: Jemné a hrubé předčištění, terciární dočištění v procesu ČOV.
Flotační proces.
Radek: Rekonstrukce stávající ČOV v Moravskoslezském kraji.
Jiří: Aktuálně pracuji na neutralizačních stanicích (výroba i vývoj)
a krátkodobě na flotační stanici (vývoj).
Stanislav: Návrhy technologických celků.
Eva: Naše společnost se zabývá zpracováním kapalných odpadů,
zejména zaolejovaných vod a emulzí či pracích a oplachových vod.
Těchto odpadů je čím dál více a jejich charakter je čím dál tím horší,
v některých případech velmi proměnlivý. Navíc svozem těchto odpadů od různých původců, jsou vstupní koncentrace znečištění různé
a zvolení vhodného postupu zpracování je komplikovanější. Proto se
chceme zaměřit na lepší parametrizaci od zákazníka a lepší plánování
zakázek. Ale hlavně bychom chtěli zefektivnit, případně inovovat
naši technologii, abychom byli schopni lépe reagovat na požadavky
zákazníků. Toto byl také jeden z důvodů návštěvy semináře – abych
si rozšířila obzory a navázala kontakty s odborníky.
Dominik: Momentálne pracujem na intenzifikácií rôznych ČOV, najmä
anaerobným predčistením odpadových vôd. Jedná sa o priemyselné
podniky z rôznych oblastí odvetvia po celej Českej republike (potravinárske podniky, konzervárne, spracovanie zeleniny, automotive).

Co mě v praxi překvapilo?
Július: Najviac ma prekvapilo to, že v obore stačí hydrochemický
sedliacky rozum, aby člověk našiel dobré a poctivé riešenie na problematiku.
Simona: Překvapilo mě, že průmyslové podniky neplánují dopředu.
Většinou jsou situace řešeny až ve chvíli, kdy je už vážný problém. Je
to trochu škoda, že voda zůstává až nakonec. Bohužel u nás prozatím
táhne pouze zvyšující se zisk firem, a ne zodpovědnost k životnímu
prostředí.
Tomáš: Někdy až banální problémy, které vznikají z nedostatečné
komunikace mezi lidmi z různých oddělení. Za nějaký čas z těchto
malých problémů vznikají velké problémy.
Radek: Rozpor teorie vs. praxe je předpokládaný, i když se domnívám,
že ve fyzice, chemii a biologii jsou odpovědi na jakýkoliv stav sytému.
V praxi na to bohužel nezbývá moc času a zjišťuji, že pořád rozumím
řekněme obecným základům.
Jiří: Nejvíce smutné je, jak funguje většina státních zakázek. Pokud
vaše zařízení nepoužije přímo projektant (tedy většinou si je přímo
neporučí investor), tak nemáte šanci zakázku získat ani s nejlepším
řešením a nejnižší cenou. Děláte pouze „křoví“ předem domluvené
firmě. Podle mě by v tomto oboru měla mít největší váhu funkčnost,
poté peníze a až nakonec „známost a kontakty“. Vodu totiž čistíme
hlavně pro další generace, a když něco nefunguje už na papíře, v praxi
to nebude jinak. Naopak se mi líbí, že i konkurenční firma dokáže
nabídnout použitelnou radu.
Stanislav: Bez odpovědi.
Eva: Množství legislativních požadavků, administrativní požadavky.
„Nejednotnost“ státní správy a mnohdy neznalost praxe. Každý kraj
a každý úředník má jiný pohled na danou problematiku, často chybí
praktické znalosti (alespoň u odpadového hospodářství).
Dominik: Občas sa v praxi nájdu prekážky napr. v podobe konzervatívneho myslenia ľudí – či už sa jedná o odborníkov z odboru alebo
úradnikov. Prekvapuje ma však aj ignorácia technologických doporučení pracovníkmi jednotlivých ČOV (napr. doporučená teplota, pH,
zaťaženie reaktoru apod.) – častou argumentáciou je to, že takto to
doteraz fungovalo a bolo to v poriadku. To, že to môže byť však lepšie,
už počuť nechcú.

Je to na uživení? Ano/Ne – ale očekávám postupné
zlepšení/Bohužel nevystačím(e) bez podpory rodičů či
úspor/Ne.
Július: Mám dôstojný život, možem si dovolit čo si prajem, ale určite
v časovom horizonte očakávám postupné zlepšenie viazané na osobný
výkon. Mňa obor, v ktorom pracujem, baví a rád pracujem v mladom
kolektíve, kde taháme za jeden koniec.
Simona: Jistě existují obory, ve kterých jsou příznivější platové podmínky, ale v současné době jsem ráda, že dělám práci, ve které vidím
hluboký smysl a uživím se s ní. Očekávám, že se mi postupem času
a přibývající praxí budou zlepšovat i platové podmínky.
Tomáš: Ano. Jako poměrně čerstvý absolvent VŠ se spíše snažím zdokonalovat v praktických znalostech. Věřím tomu, že s přibývajícími
znalostmi se bude moje finanční ohodnocení zlepšovat.
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Radek: Ano, vystačím na základní své a rodinné potřeby, ale dělám to
hlavně proto, že mě tenhle obor chytl, peníze teď pro mě nerozhodují.
Časem to bude zřejmě jiné.
Jiří: Ano, ale vždy může být lépe a nikdo by se za to nezlobil. Nevím,
v jaké výši se pohybují platy v ostatním firmách z oboru, ale já osobně
si vyloženě nestěžuji. Mám rodinu (manželka, roční dítě a další na
cestě), platím hypotéku na dům a s tím spojené náklady na provoz
domu. Manželka má pouze rodičovský příspěvek, tedy ne moc peněz,
ale zatím nám nechybělo a ani jsme se nemuseli nějak uskromnit (ano,
vypadlo dovolenkování u moře, ale s tak malým dítětem jsme ani nic
neplánovali). Menší neočekávané výdaje také nejsou problém. Ten by
asi nastal, kdybych musel znenadání shánět jiný vůz, ale to už jsou samozřejmě vysoké náklady a poznala by to každá rodina. Už jsem i měl
nabídky na líp placená místa, dokonce blíž mého bydliště. Vím ale,
že bych tam dlouho nevydržel. Potřebuji stále se měnící práci, pořád
dělat něco nového, abych se nenudil, práci, která zaujme. A přesně
taková je práce v našem oboru. Jak se říká, žádná voda není stejná.
Stanislav: Uživit se v oboru je možné, nicméně záleží na člověku
a jeho nasazení.
Eva: Na uživení to je, akorát se občas člověk musí trochu uskromnit
Dominik: Myslím, že momentálna situácia na trhu práce umožňuje
v danej oblasti pre začínajúcich/menej skúsených normálny život,
uvidíme, ako to bude po nástupe najbližšej hospodárskej krízy.

Vodohospodářské otázky dneška. Co vy osobně
považujete za problém hodný pozornosti – globální,
český, specifická technická řešení...
Július: Dneska dve témy rezonujú na konferenciách – nedostatok vody
a špecifické polutanty. Nedostatok vody vo všeobecnosti vnímám,
za globálnu hrozbu, ktorý má východisko len spoločným riešením.
Odstranovanie špecifických polutantov (hormony, liečivá apod.) do
budúcna predstavujú obrovskú výzvu (technickú aj legislatívnu). Zaujíma ma výzkum a vývoj nových cenovo dostupnejších technologii.
Dnešné technologie – ozonizácia, Fentonová reakcia, elektrochemické
oxidačné metódy – sú mimoriadne drahé a zložité na obsluhu.
Simona: Nechápu paradox dneška, kdy se na nás z každé strany
valí informace o suchu a nedostatku vody a zároveň vidíte na každé
zahradě bazén a super zelený anglický trávníček. Věřím tomu, že je
nutná osobní zodpovědnost každého z nás. Bohužel se zdá, že dokud
z kohoutku poteče nějaká voda, mnoho lidí si potíže neuvědomí.
Dalším problémem je stále se zvyšující množství různých chemických
látek ve splaškových odpadních vodách – nebudu se zabývat mikropolutanty, i když to bude potřeba v budoucnosti řešit. Technologie,
které byly instalovány dříve, na „typické“ komunální splaškové vody,
dnes dostávají zabrat ohromným množstvím různých chemických
látek, které dnes masivně používáme v každé domácnosti. Například
taková chemie do myčky nádobí je poměrně agresivní a v době, kdy
myčku vlastní téměř každá druhá domácnost, se jedná i o poměrně
velké objemy. Tato chemie může poškozovat biologické procesy čištění
odpadních vod i použitá zařízení v technologii.
Tomáš: V současnosti se ve volném čase snažím vzdělávat v problematice odstraňování hormonů a farmak z odpadních vod. Snažím se
číst nejrůznější články z odborných časopisů. To je podle mého názoru
jeden z největších problému současného dění ve vodním průmyslu.
Radek: Toho je moc: např. legislativní rozhodnutí – úřední nastavení legislativy je vždy rychlejší než vyřešení technologické otázky
s jednoznačným příznivým ekonomickým a ekologickým dopadem
(konkrétně třeba zákaz aplikace kalu na půdu).
Globální problém, který zastavit nelze, je vývoj nových „divokých“
látek, které mají nízký biodegradační potenciál, mimo akumulaci
hlavně fakt, že nevíme, jaký budou mít dohromady dopad, obecně
např. biocidy v podzemní vodě, stanovení konkrétní látky v řádu
nanogramu je OK, ale jak se chronicky projeví směs reaktivních látek
antropogenního původu? Připadá mi, že si odjakživa lidstvo zadělává
na pořádný problém, a na to dříve či později dojedeme.
Jiří: Velkým problémem je, že se stále najde dost firem, které nejsou
napojeny na městskou kanalizaci a ani nemají vlastní komunální
čistírnu. Pak se řeší vypouštění vod z chemické čistírny přímo do
řeky/potoku a to je v hodně případech nereálné. Zaprvé se téměř nedá
dostat na stanovené limity pouze fyzikálně-chemickou cestou (proto
se těmto provozům snažíme vyhýbat), které jsou i tak dost vysoké,
a i když firma limity neplní, tak do řeky prostě vypouští. To už je ale
záležitostí úřadů (chybou je, že na úřadech nenajdete téměř nikoho
z oboru… většina lidí jen ví, že „voda teče a je mokrá“).
Pak se ale setkáte s provozem, který má vlastní komunální čistírnu,
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z ní ještě vypouští do městské kanalizace a v tomto provozu vám
nastaví limity téměř srovnatelné s „pitnou vodou“ (je to nesmyslné,
zbytečně se pak prodražuje celý chod čistírny a ve výsledku úplně
zbytečně).
Stanislav: Membránové procesy jsou stále na vzestupu, nicméně již na
několikáté konferenci/semináři/přednášce jsem nenašel uspokojující
odpověď co s koncentrátem.
Eva: Osobně považuji za velký problém sucho a ignorování této problematiky částí společnosti, ať už jde například o zemědělské molochy
a jejich intenzivní hospodaření, či jednotlivce v domácnostech – např.
spotřeba, splachování pitnou vodou, používání chemikálií. Vím, že
jsou to maličkosti, oproti znečištění v průmyslových subjektech, ale
když se to posčítá, může být efekt velký. Dále si myslím, že jsou velkým problémem léčiva v odpadních vodách, která se dostávají dále
a ovlivňují celé ekosystémy.
Dominik: Globánou otázkou dneška je určite rastúci počet tropických
dní a s ním spojené čím ďalej, tým väčšie sucha. Klesá hladina podzemných vôd. Je dôležité venovať sa čím ďalej, tým intenzívnejšie
možnosti recyklácie vyčistených odpadových vôd a s tým spojený
rozvoj technológií, legislatívy apod. Nebolo to tak dávno, keď nám na
VŠ tvrdili, že máme veľké bohatstvo podzemných vôd. O pár rokov
tomu už tak nemusí byť.

11th Eastern European Young Water
Professionals Conference
Ve dnech 1.–5. října se v Praze konal 11. ročník mezinárodní IWA
Eastern European Young Water Professionals Conference, na které
se organizačně podílela česká kapitola Young Water Professionals
a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha).
Záštitu konferenci kromě několika univerzit udělily také SOVAK ČR
a Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA).
Program konference byl zahájen workshopem Water Utility 2030,
který vedl Dipl. Ing. Hasenleithner, generální ředitel ENERGIE AG
BOHEMIA s.r.o., která byla jedním ze sponzorů konference. Podpořily
ji také společnosti Endress + Hauser Czech, s.r.o., Veolia Česká re-
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Jsem členem CzWA? Uvažuji o členství?

Július: Nie som členom a ani o tom neuvažujem.
Simona: Nejsem členem CzWA, ale zaměstnavatel je členem. Doposud
jsem o členství neuvažovala.
Tomáš: Nejsem. Po absolvování konference v Kyjově o tom uvažuji.
Radek: Osobně nejsem. Členem CzWA je vedoucí útvaru projekce V.ENVI pan Ing. Martin Vavrečka a rovněž i firma VÍTKOVICE ENVI a.s.
Jiří: Naše firma je členem CzWA, já osobně nejsem. Zatím jsem nad
členstvím nějak neuvažoval, ani jsem si nezjišťoval výhody členství.
Stanislav: Ano, jsem členem YWP CZ (CzWA ad hoc skupina pro
mladé odborníky do 35 let: Young Water Professionals Czech Republic
– pozn.autora).
Eva: Nejsem členem CzWA, zatím o tom neuvažuji, nejsem odborníkem na vodní hospodářství. Nicméně mám zájem se dále vzdělávat
i v této oblasti.
Dominik: Nie som zatiaľ členom žiadnej odbornej skupiny – či už
CzWA, AČE SR alebo akejkoľvek inej. O vstupe však uvažujem ak mi
to pracovné, či rodinné okolnosti dovolia.
Dr. Ing. Monika Heřmánková
OS POV
monikastavelova33@gmail.com

publika, a.s., a WTE Wassertechnik GmbH. Před hlavním programem
konference se dále konaly workshopy Utility Benchmarking a How to
present a exkurze na Nové vodní lince Ústřední čistírny odpadních
vod v Praze.
Účastníci konference se setkali již v její předvečer dne 2. 10. na neformální párty, kde účastníky konference přivítal předseda programového výboru prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., předsedkyně organizačního
výboru Dr. Ing. Maryna Feierabend, prorektor VŠCHT Praha prof. Dr.
RNDr. Pavel Matějka a zástupci YWP CZ Ing. Petra Vachová s Ing.
Filipem Harciníkem. Slavnostní zahájení proběhlo ráno 3. 10. ve velkém sále Kongresového centra Českého vysokého učení technického
v Praze v Masarykově koleji. Kromě výše jmenovaných byli přítomni
i předseda výboru CzWA doc. Ing. David Stránský, Ph.D. a zástupci
sponzorujících společností.
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Konference se zúčastnilo téměř 200 účastníků (195) nejen z východní Evropy, jak by se podle názvu konference mohlo zdát. Mezi
účastníky se kromě Evropanů našli také zástupci z Austrálie, Mexika,
Brazílie, Jižní Koreje, Jihoafrické republiky nebo Indie. Hlavní program
konference byl v rámci dvou dní rozdělen do dvou paralelních sekcí
– pitná voda a voda odpadní. Zaznělo mnoho zajímavých přednášek,
mezi kterými bylo i české a slovenské zastoupení. Prezentováno bylo
také 58 posterů, jejichž autoři měli možnost bleskové, tříminutové
prezentace.
V rámci konference byla zástupci programového výboru vybrána
nejlepší přednáška z každé sekce a nejlepší poster. I zde bylo české
a slovenské zastoupení – ocenění za nejlepší přednášku ze sekce pitná
voda převzal Ing. Ronald Zakhar ze Slovenské technické univerzity
v Bratislave s přednáškou Comparison of different adsorpiton mate-

rials for pentavalent arsenic removal from drinking water a ocenění
za nejlepší poster Ing. Vojtěch Kouba z VŠCHT Praha s posterem
Pilot-scale experiences with partial nitritation treating anaerobically
pre-treated sewage. Výherci budou mít možnost zúčastnit se zdarma
dalšího ročníku konference, který se bude konat v hlavním městě
Lotyšska, Rize.
Poslední den konference byly na programu exkurze na Úpravnu
vody Podolí a prohlídka pražského centra. Konference byla i vyvrcholením dosavadní aktivity české kapitoly YWP, během konference
byla oznámena její oficiální registrace v Mezinárodní asociaci pro
vodu IWA.
Ing. Filip Harciník
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

V minulém díle se Arnošt pokoušel skamarádit s bakterií Rózou. Představil se jako nitrifikační bakterie z ČOV na konci obce, vzpomínáte?
Jak to, že se dnes Arnošt rozhodl denitrifikovat? Je to ve skutečnosti vůbec možné? Může si nitrifikační bakterie jen tak začít denitrifikovat?
Nebo si Arnošt dělá, co chce a porušuje pravidla vesmíru a tak vůbec? Anebo ty pravidla porušuje sám autor komiksu? Kdo z nich to má
víc na háku? A může bakterie prdět?

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství
– jsou určeny pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA
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Kontaktní adresa:
Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 547/1, 619 00 Brno
+420 737 508 640
e-mail: czwa@czwa.cz
Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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