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ÚVODNÍ SLOVO

Jménem programového a organizačního 
výboru konference bychom Vás chtěli 
přivítat na 14. bienální konferenci CzWA 
VODA 2021 v Litomyšli. 

Bienální konference VODA je vlajkovou 
konferencí Asociace pro vodu ČR a fórem 
pro setkávání širokého spektra účastníků 
z oblasti vodního hospodářství a ochrany 
životního prostředí, jejichž cílem je udržitelný 
rozvoj společnosti. Konference je pořádána 
v úzké spolupráci s akademickou sférou a pod 
záštitou státní správy již od roku 1995. V letech 
2011–2019 se konference konala v lázeňském 
městě Poděbrady. Rostoucí zájem o konferenci 
nás však přiměl opustit kapacitně nevyho-
vující Poděbrady a přesunout místo konání 
do Litomyšle, kde jsme se uchýlili do krásných 
prostor bývalého zámeckého pivovaru, který 
je součástí areálu státního zámku Litomyšl. 
Doufáme, že zámecký areál v Litomyšli nám 
poskytne kvalitní zázemí a klidné a inspirativní 
prostředí pro naše setkání. 

Na letošní konferenci bylo podáno přes 
100 abstraktů, z nichž se programovému 
výboru podařilo sestavit bohatý a zajímavý 
program s uspořádáním do dvou i tří paralelních 
sekcí. Vedle vyzvaných plenárních přednášek 
a standardních tematických odborných sekcí 
jsou v programu i tematické sekce kombinující 
bleskové prezentace s postery a diskuzí, které při 
minulém ročníku byly přijaty velmi pozitivně.

Pozvání do plenární sekce přijali renomovaní 
odborníci z oboru Ing. Jiří Rosický, MUDr. 
František Kožíšek, CSc., Ing. Miroslav Kos, MBA, 
doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. a RNDr. Marek Liška, 
Ph.D. Jejich přednášky přinášejí zkušenosti 
i nejnovější poznatky z oblastí čištění odpadních 
vod, rizik při zásobovaní pitnou vodou, 
hospodaření s čistírenskými kaly, recyklace 
šedých vod a zatížení povrchových vod rezidui 
mikropolutantů. 

Konferenci zakončuje pět paralelních diskuzních 
fór vycházejících z témat diskutovaných 
na Ideových konferencích CzWA, která se snaží 
definovat aktuální klíčové okruhy pro výzkum 
a další směřování vodního hospodářství v ČR. 

Doufáme, že podnítí bohatou diskuzi, jejíž 
výstupy budou sloužit jako podněty pro další 
práci odborných skupin CzWA.

V rámci konference jsou udíleny ceny předsedy 
CzWA za nejlepší přednášku a za nejlepší 
posterové sdělení pro autory do 35 let. Velmi nás 
těší, že zájem o účast v této soutěži je tradičně 
velký. Letos soutěží celkem 32 uchazečů 
(16 prezentujících ve standardních tematických 
sekcích a 16 v bleskových tematických sekcích).

Na konferenci je přihlášeno přibližně 250 účastní-
ků. Poměrně vyrovnaně jsou zastoupeni účastníci 
z řad univerzit a výzkumných ústavů, projekčních, 
konzultačních a výrobních firem a provozovatelů 
vodohospodářské infrastruktury. Vítáme rovněž 
zástupce veřejné správy, státních podniků a tisku. 

V letošním roce je pro Vás připraven rovněž 
bohatý společenský program. Program za-
hrnuje koncert vážné hudby v piaristickém 
Chrámu Nalezení svatého Kříže, večerní raut 
na Zámeckém návrší, čtvrteční večerní neformál-
ní posezení a tradiční páteční exkurze, kdy letos 
máte možnost navštívit ukázky hospodaření 
s dešťovými vodami ve městě Lanškroun nebo 
zvolit kulturně historický program v areálu 
Státního zámku Litomyšl.

V době, kdy píšeme toto úvodní slovo, není ještě 
100% jisté, zda se konference uskuteční pre-
zenčně, ale moc v to doufáme. Věříme, že tohoto 
setkání využijeme k osobní výměně a získání 
nových poznatků pro svoji práci, která nám tolik 
v uplynulých měsících chyběla. 

Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat 
členům programového výboru za jejich práci 
při sestavování programu a hodnocení soutěže, 
členům organizačního výboru za tisíce věcí, 
které je zapotřebí udělat pro hladký průběh 
konference a našemu průvodci na exkurzi 
v Lanškrouně Richardu Kohoutovi za čas, který 
nám věnuje. Veliké poděkování samozřejmě patří 
všem sponzorům konference, díky nimž je možné 
konferenci uspořádat v takovém rozsahu 
a kvalitě. 

S přáním hezké konference, užitečných informací 
a příjemného pobytu v Litomyšli,

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
předsedkyně programového výboru

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
předseda organizačního výboru

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
předsedkyně 

programového výboru

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
předseda organizačního 

výboru
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LITOMYŠL

Roku 1259 byla Litomyšl českým králem Přemyslem Otakarem II. povýšena na město a v roce 1344 zde 
Karel IV. založil biskupství. I tyto události a postupná správa města Kostky z Postupic, Pernštejny, 
posléze rody Trauttmansdorffů, Valdštejnů-Vartemberků a naposledy Thurn-Taxisů přinášely městu 
nebývalý rozkvět a užitek. Litomyšl byla vždy významným sídlem a tomu odpovídaly i stavitelské 
počiny – Vratislav II. z Pernštejna zde nechal vystavět skvostný renesanční zámek (1568–1581) 
a roku 1722 byl dostavěn monumentální piaristický chrám Nalezení sv. Kříže.

V 19. století město sice ztrácelo na významu z hlediska obchodního, nicméně se stále více stávalo 
centrem společenského dění, školství, vzdělanosti a umění. 2. března 1824 se v zámeckém pivovaru 
narodil budoucí zakladatel české národní hudby skladatel Bedřich Smetana, 29. března roku 
1832 vynikající představitel české krajinářské školy malíř Julius Mařák a působila zde řada významných 
osobností v čele s literáty Boženou Němcovou, Aloisem Jiráskem a Josefem Váchalem.

Litomyšl stále zůstává mimořádně významným městem regionu, jehož jedinečnost, půvab, historie 
i bohatý současný život, památky i moderní architektura přitahují pozornost turistů a návštěvníků 
doslova z celého světa.

Areál Zámeckého návrší v Litomyšli se rozprostírá v historických budovách, které byly v roce 1999 za-
psány na seznam světového dědictví UNESCO. Doslova pár metrů od místa konání se nachází největší 
galerie pod širým nebem – renesanční skvost zámku Litomyšl, jehož fasádu pokrývá 8 000 psaníček. 
Pro svoji choť ho z lásky nechal vystavět Vratislav II z Pernštejna. Zámecký pivovar, který je srdcem 
kongresového areálu, zde stojí už od poloviny 16. století. V této budově se sládkovi Františku 
Smetanovi roku 1824 narodil syn Bedřich, který na místním gymnáziu odehrál také svůj první koncert.

Prostory, kde se dlouhá léta vařilo pivo byly na začátku nového tisíciletí zrekonstruovány podle návrhu 
Josefa Pleskota, jednoho z předních českých architektů. V původně industriální budově tak vznikly 
multifunkční prostory, které jsou příkladem kvalitní architektury zasazené do historického prostředí. 
Několik sálů v kterých je dodnes přítomen genius loci se přizpůsobí velkému publiku i malým 
skupinám. Ve stejném objektu se nachází také ubytovací kapacity několika cenových kategorií. 
Na pivovar navazuje zámecká jízdárna, při jejíž revitalizaci byl použit unikátní materiál – laminát. Dnes 
tak na návštěvníka může působit jako moderní jantarová komnata. Stejná surovina je neobvyklým 
způsobem použita také v exteriéru zámecké zahrady.

První písemná zmínka o Litomyšli se vztahuje již k roku 981 a pochází 
z Kosmovy kroniky české, kdy měl na litomyšlském návrší stávat strážní 
hrad střežící panství Slavníkovců a nedaleko procházející obchodní cestu 
evropského významu – tzv. Trstěnickou stezku. Také proto se o Litomyšli 
hovoří jako o městě s tisíciletou historií.
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PLÁN KONFERENČNÍHO 
CENTRA ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ

Jízdárna

Klenutý sál

Šatna

Horní nádvoří

I. Nádvoří

Vchod I. nádvoří

Knihovna

Foyer

Sloupový sál

Výstavní
sál

Vchod Jiráskova ul.
nám. Václava Havla 

Seminární
sál

Kaple

Catering a výstava

Registrace

Přednáškové sály
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

STŘEDA, 22. 9. 2021 
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dešťové vody, venkov,  

vodárenství, aktuality
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16:00

16:30

17:00

~
19:00

Koncert vážné hudby SPOLEČENSKÉ AKCE
20:00

Společenský večer s rautem
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ČTVRTEK, 23. 9. 2021
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ODBORNÝ 
PROGRAM
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2 plenární sekce

10 standardních tematických sekcí

Stokové sítě a odlehčovací komory
Specifické polutanty v pitné a odpadní vodě
Venkovské oblasti a voda
Čištění odpadních vod
Vodárenství
Aktuální projekty a stavby
Zpracování a využití kalů
Opětovné užívání vody
Dešťové vody ve městech
Specifické polutanty v povrchových vodách a ekosystémech

2 bleskové tematické sekce

Čištění a recyklace odpadních vod a kalů, ochrana vod
Specifické polutanty, dešťové vody, venkov, vodárenství, aktuality

5 diskuzních fór

Dešťové vody ve městech
Kvalita vypouštěné vody z ČOV
Opětovné užívání vody a kalu
Specifické polutanty
Venkov
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Středa 22. 9. 2021 Jízdárna 9:30–10:30

Plenární sekce 1

Moderátor: Ivana Kabelková

09:30 ÚČOV Praha, obnova a modernizace
Rosický J.
Pražská vodohospodářská společnost a. s.

Historie centrálního čištění odpadních vod pro hlavní město Prahu má svůj počátek 
v minulém století, v roce 1906. Od roku 2004 je postupně realizována ucelená koncepce 
dostavby, modernizace a rekonstrukce ÚČOV po hlavních celcích. Úplná obnovy komplexu 
ÚČOV je největším souborem zdravotně inženýrských staveb v České republice za posledních zhruba 50 let. 
Musí se vypořádat i s řadou aktuálních skutečností.

10:00 Úvahy o dezinfekci a posouzení rizik  
na pozadí epidemie v Poličce
Kožíšek F.
Státní zdravotní ústav

V srpnu 2019 došlo v Poličce k epidemii norovirové gastroenteritidy, která postihla několik 
set osob. Cestou přenosu infekce byla pitná voda z městského vodovodu, konkrétně z jednoho vrtu ve městě, 
který bývá periodicky fekálně kontaminován, ale způsob dezinfekce vody zde nebyl vůči fekální kontaminaci 
dostatečně účinný. Příspěvek popisuje průběh a příčiny havárie a epidemie a na základě této zkušenosti 
diskutuje o významu kontroly surové vody, zásadách správné dezinfekce a úloze posouzení rizik při předchá-
zení podobných událostí. Nedostatečný způsob dezinfekce zranitelných podzemních vod je pravděpodobně 
jedním z nejrozšířenějších rizik v českém vodárenství.

Poznámky
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Středa 22. 9. 2021 výstavní sál 11:00–12:30

Standardní tematická sekce 1: 
Stokové sítě a odlehčovací komory
Moderátor: Vojtěch Bareš

11:00 Odlehčovací komory vs. ČOV: Jaký je jejich příspěvek 
k látkovému zatížení vodních toků?
Kabelková I.
České vysoké učení technické v Praze

V současnosti stále panují nejasnosti, jak významným zdrojem znečištění jsou odlehčovací komory. Cílem 
tohoto příspěvku je představit bilance vnosu znečištění z OK a z ČOV pro hlavní skupiny znečišťujících látek: 
1. živiny, BSK5 a CHSK, NL; 2. syntetické organické mikropolutanty, 3. těžké kovy a 4. bakterie. Práce je za-
ložena na vlastních studiích a na literární rešerši. Pro podíl OK na celkovém vnosu znečištění do recipientu 
je rozhodující účinnost jeho odstraňování na ČOV. Vnos z OK může být až kolem 90 % pro látky velmi dobře 
odstranitelné na ČOV (> cca 95 %), a naopak blížit se k nízkým jednotkám % pro na ČOV neodstranitelné látky 
s původem v odpadní vodě.

11:15 Monitoring odlehčovaných odpadních vod – 
zkušenosti a výsledky
Duras J., Marcel M.
Povodí Vltavy, s. p.

Odlehčování odpadních vod z jednotných kanalizací za deště je sice chápáno jako „normální“ a je zhusta 
ignorováno, ale představuje problém, bez jehož vyřešení se nedostaneme dál v řadě otázek jakosti 
povrchových vod, např. eutrofizace či ekologického stavu. Autoři předkládají výsledky z monitoringu tří 
srážkoodtokových událostí z města Planá v povodí VN Hracholusky.

11:30 Objemové bilance a látkové toky v městském odvodnění
Habr V., Ježek J., Valdová K. 
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 

Článek se zabývá problematikou množství a jakostních ukazatelů vod, které jsou produkovány nebo 
se přirozeně vyskytují, v rámci městského odvodnění. Cílem je srovnání množství splaškových odpadních 
vod a jejich znečištění s množstvím dešťových vod a vlivu dešťových vod na transport znečištění jednotnou 
stokovou soustavou. Nedílnou součástí je i vyhodnocení bilancí srážkových vod, stanovení efektivního 
povrchového odtoku, odhad množství odlehčených odpadních vod z odlehčovacích komor do recipientů 
a propočet množství znečištění vypouštěné do vodních toků z oddílné dešťové kanalizace. 

11:45 Kvalita vody přepadající z odlehčovacích komor
Suchánek M.1, Pokorný V.1, Čermák J.1, Habr V.2, Ježek J.2, Kabelková I.3, Indrová J.4
1  DHI a. s., 2 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., 3 České vysoké učení technické v Praze, 4 Magistrát města Brna

Příspěvek se zabývá analýzou dat z monitoringu průtoků a kvality vody na přepadech z odlehčovacích komor 
a retenčních nádrží v Brně. Data byla statisticky vyhodnocena se záměrem získat charakteristické/typické 
rozsahy hodnot jednotlivých ukazatelů kvality vody. Ukázány jsou rovněž typické průběhy jednotlivých 
ukazatelů při přepadu. Dále byl výpočetně testován vliv způsobu vzorkování na stanovení látkového toku 
znečištění. Získané hodnoty najdou využití např. při výpočtech vnosu znečistění do vodních toků při návrhu 
opatření na odlehčovacích komorách.
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12:00 Regresní model pro predikci hmotnostního toku CHSK 
v uzávěrném profilu velkého urbanizovaného povodí
Fencl M.1, Bareš V.1, Stránský D.1, Vacková M.2, Andreides M.3, Bartáček J.3 
1 České vysoké učení technické v Praze, 2 Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 3 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Příspěvek představuje lineárně-regresní model pro odhad CHSK na přítoku na ČOV v reálném čase a v ča-
sovém horizontu dvou až šesti hodin na základě veličin měřených online. Model je otestován na datovém 
souboru průtoků a parametrů kvality odpadní vody na nátokovém profilu povodí ACK do Ústřední čistírny 
odpadních vod Praha s průměrným denním přítokem 175 000 m3 den-1. Představený regresní model 
je schopen na základě měřeného průtoku odhadnout aktuální hmotnostní tok CHSK. Predikce CHSK 
v horizontu dvou až šesti hodin je uspokojivá během suchého období (r = 0,71–0,88). Během dešťů je model 
schopen předvídat CHSK uspokojivě v horizontu dvou hodin (r = 0,82). 

12:15 On line havarijní monitoring na pražské stokové síti
Nábělková J.1, Lukáčová A.1, Hartig J.2, Holanová A.2 
1 České vysoké učení technické v Praze, 2 Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Online havarijní monitoring na pražské stokové síti byl zahájen v roce 2016 instalací stanice na přítoku 
do ÚČOV Praha a po vyhodnocení ročního zkušebního provozu následovaly další instalace na různých 
místech stokové sítě. V příspěvku jsou prezentovány výsledky studie zaměřené na ověření správnosti měření 
a stálosti kalibrace u vybraných dvou stanic: D1-Papírenská a E2- ZOO. Při měrných kampaních byly odebírá-
ny vzorky pro laboratorní analýzu ukazatelů zaznamenávaných stanicemi (CHSK, nerozpuštěné látky, NO3-N. 
NH4-N a pH). Porovnáním výsledků laboratorních analýz s datovými řadami zaznamenanými stanicemi bylo 
potvrzeno spolehlivé měření a stálá kalibrace u pH a CHSK. V případě NL a NH3-N se jako spolehlivé ukázalo 
pouze měření v profilu Papírenská. Nejméně spolehlivé na obou stanicích je on line měření NH4-N.

Poznámky
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Středa 22. 9. 2021 Jízdárna 11:00–12:30 

Standardní tematická sekce 2: 
Specifické polutanty v pitné a odpadní vodě
Moderátor: Miloslav Drtil

11:00 Specifické polutanty v surových vodách – 
výsledky a zkušenosti v rámci provozu IS Surová voda
Kodeš V.1, Herza T.2 
1 Český hydrometeorologický ústav, 2 Hydrosoft Veleslavín

Informační systém Surová voda provozovaný ČHMÚ byl uveden do provozu v roce 2018. Tím vznikl nástroj 
umožňující poprvé v historii ČR centrální evidenci jakosti surové vody. Pro hodnocení byla využita data 
za roky 2017–2020. V podzemní vodách dominují zejména metabolity pesticidů, koncentrace těchto látek 
překročily 0,1 (3. kategorie upravitelnosti) popř. 0,5 μg/l (horší než 3. kategorie) u více jak 10 % míst odběru. 
Z ostatních ukazatelů byla suma PAU v naprosté většině míst odběru zatříděna do 1. kategorie, z kovů byly 
do vyšších kategorií upravitelnosti zařazeny mangan, železo a zinek, z makrokomponent to byly nejčastěji 
dusičnany. V povrchových vodách byly nejčastěji zařazeny do vyšších kategorií upravitelnosti metabolity 
pesticidů a 1 účinná látka. Suma PAU byla do vyšších kategorií zatříděna naprosto ojediněle, z kovů to byly 
pouze hliník a zinek ve více jak 10 % míst odběru. Z makrokomponent byly takto klasifikovány nejčastěji 
amonné ionty. 

11:15 Biochary jako účinné sorbenty pro odstranění polutantů
Spáčilová M., Křejčíková S., Čárský M., Soukup K., Šolcová O. 
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Kontaminanty ve vodách, jako různá léčiva, detergenty, či mikroplasty zůstávají stálým problémem 
současnosti. Jednou z účinných metod odstranění je sorpce za využití různých aktivních sorbentů např. 
biocharů. V rámci studie byly testovány čtyři sorbenty, tři biochary připravené z odpadní rostlinné biomasy 
(slunečnicové slupky, mořské makrořasy a mikrořasy) a komerční aktivní uhlí – Supersorbon. Účinnost 
sorbentů byla testována při odstranění diklofenaku (léčivé látky) a triklosanu (desinfekční prostředek). Pro 
testování byla zvolena koncentrace (1 ppm) odpovídající běžně se vyskytujícím koncentracím. Na základě 
výsledku bylo zjištěno, že všechny připravené sorbenty jsou srovnatelně účinné s aktivním uhlím a díky jejich 
nižší ceně i ekonomicky výhodné. 

11:30 Účinnost biofiltrů plněných různými filtračními materiály 
při odstraňování vybraných organických a anorganických 
kontaminantů z šedých vod 
Çömez F. Ö., Komínková D., Sochacki A., Vacula J. 
Česká zemědělská univerzita v Praze

Cílem této studie je zjistit vliv různých filtračních materiálů na účinnost odstraňování vybraných znečišťu-
jících látek ze syntetické šedé vody. Testovací kolony byly denně plněny syntetickou šedou vodou a vzorky 
na odtoku byly odebírány po 20 resp. 72 (víkend) hodinách kontaktu. Vybrané polutanty zahrnovaly 
benzotriazol, kofein, diklofenak, DEET, methylparaben, bór, měď, nikl a zinek. Testované filtrační materiály 
se skládaly ze dřevní štěpky, půdy s mykorhizou, antuky, drceného vápence, 5 a 10 % biocharu. Výsledky 
ukázaly, že pouze biofiltry s přídavkem biocharu dosáhly vysoké účinnosti odstranění všech sledovaných 
sloučenin, s výjimkou bóru. 
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11:45 Výskyt SARS-CoV-2 v odpadních vodách v pražské stokové síti
Bartáček J.1, Bartáčková J.1, Čermáková E.2, Demnerová K.1, Dostálková A.1, Janda V.1, 
Matoušková N.2, Nováková Z.3, Rumlová M.1, Říhová Ambrožová J.1, Škodáková K.1, Swierczková I.4, 
Sýkora P.3, Vejmelková D.1, Wanner J.1, Zdenková K.1 
1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2 Státní zdravotní ústav, 3 Pražské vodovody a kanalizace, a. s., 4 Vojenský 
zdravotní ústav 

Za poslední rok byla mnohokrát zdokumentována korelace výskytu RNA viru SARS-CoV-2 v přítocích komu-
nálních čistíren odpadních vod (ČOV) s vývojem epidemie COVID-19 v daných městech. V našem projektu 
byla od srpna 2020 do května 2021 monitorována přítomnost SARS-CoV-2 v odpadních vodách na vybraných 
místech pražské stokové sítě s využitím RT-qPCR. Od března do května 2021 byly navíc sledovány čtyři 
pražské kmenové stoky. Korelace mezi koncentrací virové RNA v odpadních vodách a daty z klinického 
testování byla dobrá především pro obytné oblasti s více než 1000 registrovanými obyvateli a pro kmenové 
stoky. Monitoring malých stok identifikoval izolované výskyty COVID-19 v konkrétních lokalitách. 

12:00 Optimalizace způsobu odběru vzorků pro monitorování viru 
SARS-CoV-2 v odpadních vodách
Gharwalová L.1, Mlejnková H.1, Sovová K.1, Vašíčková P.2, Očenášková V.1, Juranová E.1 
1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., 2 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 

Použití RNA viru SARS-CoV-2 jako biomarkeru výskytu onemocnění COVID-19 v odpadních vodách se jeví 
jako jeden z vhodných nástrojů systému včasného varování pro úspěšné monitorování vzniku infekčních 
ohnisek před nástupem epidemie. Fragmenty virové RNA SARS-CoV-2 jsou vylučovány infikovanými osobami 
v exkrementech do odpadních vod, kde jsou detekovány metodou kvantitativní polymerázové řetězové 
reakce (RT-qPCR). V rámci projektu „Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování 
před vznikem epidemiologické situace“ byly v roce 2021 optimalizovány metody vzorkování odpadních vod 
s následnou verifikací metod na vzorcích odpadních vod odebraných v dalších vlnách epidemie.

12:15 Studie systému biologického čištění a dočištění odpadních 
vod z výroby vakcíny proti COVID-19
Lederer T., Havlíček K., Novotný V., Šubrtová P., Fabiánová R.
Technická univerzita v Liberci 

Předmětem studie bylo pilotní a laboratorní testování možností odstraňování nonylfenolu z odpadních vod 
z výroby vakcíny proti COVID 19, v souvislosti s předpokládanými limity na úrovni 0,3 µg/l. Odstraňování 
organických látek na takové limity je podmíněno snížením celkového organického znečištění. Kombinací 
biologického předčištění, koagulace a sorpce nebylo dosaženo snížení pod limit a výsledky vedly ke změně 
výrobního procesu. Studie v obecné rovině ukazuje názorný příklad, že odstraňování mikropolutantů 
v koncentračních úrovních µg/l je spojeno s nutností zásadního snížení celkového organického znečištění, 
které se pohybuje v desítkách mg/l (jako CHSK). 

Poznámky
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Středa 22. 9. 2021 seminární sál 11:00–12:30 

Standardní tematická sekce 3: 
Venkovské oblasti a voda
Moderátor: David Stránský

11:00 Plány rozvoje kanalizací obcí a jejich (ne)reálnost 
Plotěný K.1, Plotěný M.2 
1 ASIO TECH, spol. s r. o., 2 ASIO NEW, spol. s r. o. 

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů (PRVK) by měly být základem pro detailní řešení zásobování vodou 
a odkanalizování jednotlivých aglomerací. Účelem zpracování těchto plánů by měla být koordinace v rámci 
kraje (i povodí) a výběr vhodného řešení. V české legislativě je zdůrazněna ekonomičnost návrhu. Z nadřa-
zené evropské legislativy vyplývají požadavky i na ekologičnost a sociální udržitelnost. Přesto některé PRVK 
v ČR těmto požadavkům nevyhovují. Důvodem je, že obvykle neproběhne optimálně proces projednání 
(nejsou stejnou vahou brány v potaz zájmy stakeholderů) a českým paradoxem je pak i to, že o výsledku 
rozhoduje jiný účastník než ten, koho se realizace nejvíce dotýká. 

11:15 Realizace opatření pro zadržení vody v krajině pohledem 
obyvatel a zemědělců
Macháč J., Hekrle M. 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Při plánování opatření na zadržení vody v krajině by neměl být kladen důraz pouze na samotná technická 
řešení. Zohledňovány by měly být i další aspekty, jako jsou preference obyvatel a ochota a motivace 
zemědělců. Jak vyplývá z šetření realizovaném v povodí Olešky, z pohledu obyvatel i zemědělců existuje 
poměrně velká shoda nad významem realizace přírodě blízkých opatření obecně a vhodností jejich este-
tického umístění v krajině. Nejpreferovanější jsou zalesnění, zatravnění a meze. Naopak se tyto dvě skupiny 
neshodnou na funkčnosti dílčích opatření v rámci managementu povodní, a to především u tůní a zatravnění 
podél toků. Dle zemědělců realizaci na zemědělské půdě nebrání ani tolik finanční aspekty, jako spíše 
administrativní zátěž, současné nastavení legislativy a komplikované majetkové vztahy.

11:30 Propojení vodárenských soustav jako příležitost k zajištění 
kvalitního zdroje vody
Zrostlík Š.1, Hejduk T.2, Kasal R.1, Hejduková P.3 
1 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., 2 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 3 Západočeská univerzita v Plzni

Zajištění dodávek pitné vody je obecně v ČR na vysoké úrovni. U menších sídelních celků (do 1000 obyvatel) 
je však větší riziko problémů se zajištěním dodávek pitné vody. Možností zlepšení zásobování pitnou vodou 
i na úrovni menších obcí je propojování vodárenských soustav. Článek je zaměřen na vytvoření návrhu 
propojení dvou oddělených vodárenských systémů, přičemž součástí návrhu je i vytvoření odbočujícího 
řadu jako zdroje vody pro lokalitu s převážně individuálními nebo lokálními zdroji vody. Návrh byl uvažován 
v kontextu provozních scénářů i pravděpodobnosti potřeby vody v lokalitě. V článku jsou prezentovány 
technické a ekonomické aspekty uvedeného propojení vodárenských systémů. 

11:45 Systémové decentrálne riešenie pre obce – nové prístupy 
v monitoringu a telemetrii
Pénzes L.1, Dryml J.2 
1 AQUATEC VFL, s. r. o., 2 ABPLAST s. r. o. 

Príspevok je venovaný praktickým skúsenostiam s prípravou, implementáciou a prevádzkovaním decen-
tralizovaných systémov od prvého dotačného titulu 11/2016 dotovaného SFŽP pod MŽP (prvé pilotné 
projekty) až po súčasnosť, čo zahŕňa obdobie rokov 2017–2021 s množstvom realizovaných projektov. 
Kľúčovým prvkom systémového riešenia decentralizovaného čistenia je monitoring a telemetria. Unikátne 
riešenie optického merania hladiny kalu v DČOV umožnilo efektívne vykonávať servisné úkony, vďaka čomu 
sú decentralizované riešenia prevádzkované centralizovaným servisom. 
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12:00 Využití recyklovaných stavebních materiálů pro přírodní 
čistírny odpadních vod
Zedník O., Kriška-Dunajský M., Chaloupka O., Pumprlová Němcová M. 
Vysoké učení technické v Brně

Přírodní čistírny představují jeden z možných způsobů likvidace odpadních vod vyznačující se nízkými 
provozními náklady a s ostatními technologiemi srovnatelnými náklady pořizovacími. Rozhodující náklad 
představuje spotřeba přírodního těženého kameniva, které se řadí mezi suroviny, jejichž množství je omeze-
né a vyčerpatelné. Zde přichází v úvahu využití recyklovaných stavebních materiálů jakožto alternativního 
filtračního substrátu. Recyklované materiály ovšem doposud k účelům čištění odpadních vod využity 
nebyly. Z tohoto důvodu je nutné nejprve přistoupit k laboratornímu a následně i poloprovoznímu testování 
za účelem zhodnocení ovlivnění účinnosti čištění použitím stavebních recyklátů. 

Poznámky
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Středa 22. 9. 2021 výstavní sál 13:45–15:15 

Standardní tematická sekce 4: 
Čištění odpadních vod
Moderátor: Martin Srb

13:45 Možnosti řízení srážení fosforu a jejich využití 
na SVL ÚČOV Praha
Czakojová J., Lánský M., Srb M., Sýkora P. 
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Na SVL je fosfor odstraňován chemickým srážením v biologickém stupni pomocí železitého koagulantu. 
Dávkování probíhá prostřednictvím dvou dávkovacích míst – do nátokové a odtokové galerie aktivační 
nádrže. Byly vyzkoušeny různé kombinace řízení dávkování zahrnující dopředné (open-loop), zpětnovazebné 
(closed-loop), dopředné řízení se zpětnou vazbou, dávkování pevné dávky, specifické dávky a rozdělení 
dávky mezi oba dávkovací profily. Na základě provozních zkušeností bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější 
řízení podle řídící jednotky P-optimizer, která do nátokové galerie dávkuje koagulant specifickou dávkou 
(gkoagulant/m3

OV) a do odtokové galerie využívá dopředného řízení se zpětnou vazbou. 

14:00 Využitie zrazenín FeS z odstraňovania sulfidov z odpadových 
vôd na zrážanie fosforu
Kožárová B., Imreová Z., Drtil M.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zrážanie sulfidov v odpadovej vode s Fe2+, Fe3+ a Al3+ pri dávkach kovov k sulfidom v molárnych pomeroch 
1 až 3 potvrdilo, že zrážanie s Fe je účinnejšie v porovnaní s Al a v neutrálnej oblasti Fe zráža sulfidy s viac 
ako 95 % účinnosťou. V prítomnosti sulfidov a fosforečnanov dochádza k zrážaniu obidvoch zlúčenín, 
pričom zrážanie fosforečnanov je menej účinné. Potvrdilo sa, že Fe nadávkované do stokovej siete vyzráža 
sulfidy a zrazeniny FeS po pritečení do ČOV sa v oxických častiach aktivácie rozpadnú, sulfidy sa zoxidujú 
na sírany, Fe2+ sa zoxiduje na Fe3+, a to vyzráža fosforečnany. Dávkovanie Fe do stokovej siete nie je navýšením 
prevádzkových nákladov, ak ČOV musí odstraňovať fosfor. Ide o alternatívu viacbodového zrážania fosforu, 
keď sa časť zrážacieho činidla dávkuje do stokovej siete a ďalšia časť na ČOV. 

14:15 Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy 
pro post-treatment procesy na ČOV
Havlíček K., Lederer T., Nechanická M., Kolčavová Sirková B. 
Technická univerzita v Liberci

Nosiče biomasy pro aplikace v oblasti čištění odpadních vod se neustále vyvíjí a jejich účinnost je podmíněna 
tvorbou a adhezí kvalitního biofilmu. Na základě systematického vývoje různých typů vlákenných struktur 
byly připraveny kompozitní mikrovlákenné nosiče sendvičové struktury a následně testovány v laboratorním 
biologickém reaktoru post-nitrifikace. S využitím chemické analýzy, respirometrie a metod molekulární 
genetiky byl velmi podrobně charakterizován samotný biofilm v různých fázích jeho růstu a dále bylo 
přistoupeno k pilotnímu testování finálně připravených nosičů na čistírně odpadních vod. Výsledky ukázaly 
na mechanickou stabilitu i značnou účinnost vyvinutých nosičů biomasy. 

14:30 Využití membránové separace a dalších pokročilých 
technologií pro čištění odpadních vod s cílem dosahování 
vysoce kvalitního odtoku
Vojtěchovský R., Křivánková J., Vilím D., Kubíčková S. 
ENVI-PUR, s. r. o.

V příspěvku jsou stručně prezentovány různé praktické aplikace membránového bioreaktoru a membránové 
separace jako takové, ať již ve formě realizované ČOV, tak poloprovozního ověřování. Membránový bioreaktor 
je již zavedenou a ověřenou technologií, poskytující vysoce kvalitní odtok s potenciálem pro znovuvyužití. 
Uvedené případové studie ukazují možnosti použití membránových technologií s důrazem právě na špičko-
vou kvalitu odtoku a jeho případné opětovné využití, či výrazné zefektivnění stávající technologie. 
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14:45 Adaptace anammox na nízké teploty v hlavním proudu 
na ČOV pomocí postupné aklimatizace a studených šoků
Kouba V.1, Vejmelková D.1, Zwolsman E.2, Navrátilová K.1, Hůrková K.1, Laureni M.2, 
Vodičková P.1, Podzimek T.1, Hajšlová J.3, Pabst M.2, van Loosdrecht M.C.M.2, Bartáček J.1, 
Lipovová P.1, Weissbrodt D.2 
1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2 Delft University of Technology 

Anammox bakterie se běžně používají pro odstraňování dusíku z mesofilního fugátu bez spotřeby organické-
ho substrátu, zatímco aplikace na splaškovou odpadní vodu jsou v našich podnebných podmínkách kompli-
kovány její výrazně nižší teplotou. V této práci jsme mesofilní bakterie anammox adaptovali na 15 °C dosud 
nejefektivnější metodou postupné aklimatizace (-1 °C/den) a srovnali ji s novou a slibnou metodou 
studených šoků (rychlé a krátkodobé zchlazení na 5 °C po dobu 1 hodiny). Bakterie vystavené šokům byly 
výrazně aktivnější a obsahovaly více adaptačních proteinů (CspB, TypA, ppiD), což potvrzuje vysoký potenciál 
této metodiky pro adaptaci anammox na nízké teploty ve splaškové vodě na ČOV. 

15:00 Posuzování teplotní adaptace anammox dle struktury 
ladderánových lipidů
Bachmannová C., Kouba V., Noor T., Navrátilová K., Podzimek T., Lipovová P., Bartáček J. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Implementace anammox do teplot nad 37 °C pro čištění fugátu z anaerobní termofilní fermentace nebo 
průmyslových vod je zatím málo prozkoumaná a adaptace anammox na tyto teploty zdlouhavá. Jedním 
ze způsobů, kterým se anammox adaptují na různé teploty je změna struktury lipidů a to i unikátních lipidů 
anammox, ladderánů. Proto jsme v této práci studovali vliv teplot až o 42 °C na strukturu ladderánů, které 
by mohly být využity pro posouzení adaptace biomasy. Naše výsledky naznačují, že se vzrůstající teplotou 
přibývá C20-ladderánů a lipidů s dvěma ladderánovými řetězci. Tyto závěry je však potřeba ověřit delší dobou 
provozu stabilního systému. 

Poznámky
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Středa 22. 9. 2021 seminární sál 13:45–15:15 

Standardní tematická sekce 5:   
Vodárenství
Moderátor: Jiří Paul

13:45 Havárie na Drnovém potoce 2019 – příklad koordinovaného 
postupu ke zvládnutí havárie na vodním toku (1. část)
Koželuh M., Tajč V., Vicenda P., Zelenka K., Zelený L. 
Povodí Vltavy, s. p. 

Významná vodohospodářská havárie, únik asi sto litrů koncentrovaného fungicidního prostředku na ochranu 
dřeva ze soukromé dřevozpracující provozovny v říjnu 2019, byla skutečnou zkouškou spolupráce státního 
podniku Povodí Vltavy, plzeňské vodárny, krajských a obecních úřadů a složek IZS. Hlavními cíli bylo (i) 
zabránění kontaminace pitné vody v Plzni, (ii) náhrada zdroje surové vody po omezenou dobu a (iii) zředění 
extrémně vysokých koncentrací znečišťujících látek zvýšením odtoku vody z VD Nýrsko a VD Hracholusky. 

14:00 Havárie na Drnovém potoce 2019 – příklad koordinovaného 
postupu ke zvládnutí havárie na vodním toku (2. část)
Klimtová M.1, Sochorová H.2 
1 Vodárna Plzeň a. s., 2 Vodohospodářský podnik a. s.

V průběhu října 2019 došlo k úniku nebezpečné chemické látky do toku Drnového potoka. Následně byla 
kontaminována řeka Úhlava, která je jediným zdrojem surové vody pro úpravnu vody Plzeň. Řešení havárie 
na vodárenském zdroji byla plně v režii odborné skupiny pro vodárenství Krizového štábu města Plzeň. 
Díky ukázkové koordinaci všech zúčastněných složek se podařilo po celou dobu přítomnosti kontaminantu 
v povrchovém zdroji zajistit pro odběratele v Plzni a jejím blízkém okolí dodávku pitné vody v požadované 
kvalitě. Některá nápravná opatření v rámci řešení havárie (manipulace na vodárenské nádrži) měla negativní 
dopady na provozovatele vodohospodářské infrastruktury nad místem vzniku havárie. 

14:15 ÚV Chlumec nad Cidlinou – separace metabolitů pesticidů 
na GAU – mimořádně rychlé řešení, dva roky zkušeností
Král P., Tesaříková K. 
Královéhradecká provozní, a. s.

Úpravna vody Chlumec nad Cidlinou odstraňuje železo a mangan a zásobuje vodovod Chlumec nad Cidlinou 
– 8000 obyvatel. Zdrojem jsou podzemní vrty. Vodovod je napojen na soustavu, propojení mají omezenou 
kapacitu a běžně se nevyužívají. V září 2019 se potvrdil nález metabolitů pesticidních látek – Acetochlor 
ESA a OA. Cílem bylo vyhnout se vyhlášení hygienické výjimky – byla realizováno dočasné propojení 
na soustavu (1,5 měsíce). Mezi tím se podařilo realizovat doplnění filtrace GAU výměnou za druhý filtrační 
stupeň. Příspěvek popisuje akci od myšlenky řešení, přes dodávku aktivního uhlí v rekordním čase, výměnu 
filtračního materiálu a opravu filtrů. Dále prezentujeme data z monitoringu. 

14:30 Využitie adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z reálneho 
vodného zdroja
Zakhar R.1, Štrbáňová G.2, Čacho F.1, Derco J.1 
1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2 Výskumný ústav vodného hospodárstva

Príspevok je zameraný na úpravu reálnej surovej vody kontaminovanej arzénom pochádzajúcej z vodáren-
ského zdroja Pohronský Bukovec (okres Banská Bystrica). Na odstraňovanie celkového arzénu s koncentrá-
ciou 101,14 µg·l−1 bola využitá adsorpcia arzénu na vybrané granulované sorpčné materiály na báze železa, 
ako Bayoxide E33, GEH 101 a CFH 12. Pre najefektívnejší sorbent – Bayoxide E33 – bola opísaná adsorpčná 
rovnováha a kinetika adsorpcie pomocou rôznych rovnovážnych a kinetických modelov. 
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14:45 Výsledky ze zkušebního provozu první membránové úpravny 
vod v ČR na Slovensku
Hnojna K., Hrušková P., Křivánková J. 
ENVI-PUR, s. r. o.

Surovou vodu na vodu pitnou lze upravovat konvenční dvoustupňovou úpravou – koagulace/flokulace, 
separace suspenze, filtrace zrnitým materiálem nebo jednostupňovou úpravou pomocí keramické membrá-
nové filtrace. Mikrofiltrační jednotka AMAYA představuje technologii mikrofiltrace s použitím keramických 
membrán s předřazeným koagulačním stupněm. Keramická membránová úpravna AMAYA byla instalována 
na Slovensku a jedná se tak o první realizaci ve střední Evropě. Do zkušebního provozu byla uvedena v dubnu 
2021. Na konci léta 2021 bude uvedena do provozu druhá realizace keramické membránové úpravny AMAYA, 
tentokrát na území ČR. Zdrojem surové vody pro obě membránové úpravny je povrchová voda. 

15:00 Technologie ultrafiltrace pro úpravu napájecí vody 
v elektrárně – instalace a uvedení do provozu
Heřmánková M.2, Červenka V.2, Klepič M.2, Havlová M.2, Tichý M.2, Daxner T.2, Robek F.2, Neruda J.1 
1 ČEZ Energetické produkty a. s., 2 MEGA a. s.

Příspěvek prezentuje praktické zkušenosti s instalací a uvedením do provozu čtyřlinkové ultrafiltrační 
technologie (UF) o celkovém max. výkonu 100 m3/h ultrafiltrátu, která dle požadavku investora byla 
včleněna do stávající úpravárenské technologie. Zdrojem pro přípravu napájecí vody je říční voda. Cílem 
projektu bylo, aby voda vystupující z UF vyhovovala zadaným parametrům na vstup do stávající jednotky 
reversní osmózy. Vstupní koncentrace Fe a Mn ve vodě přiváděné na UF se pohybují v rozsahu 300–800 µg/l, 
resp.100–200 µg/l, proto byla před UF zařazena předúprava vody pomocí roztoku KMnO4 s následnou 
separací zoxidovaných částic na pískovém loži a eliminací přebytku oxidačního činidla Na2SO3. 

Poznámky



– 26 –

Středa 22. 9. 2021 výstavní sál 15:45–17:15 

Blesková tematická sekce 1: 
Čištění a recyklace odpadních 
vod a kalů, ochrana vod
Moderátor: Filip Harciník

15:45 Sorpcia ako spôsob dočisťovania antibiotík 
z odpadových vôd
Varjúová D., Szabová P., Štolcová M., Zakhar R., Bodík I. 
Slovenská technická univerzita v Bratislavě

V laboratórnych podmienkach bola sledovaná adsorpcia dvoch antibiotík (sulfametoxazolu a sulfapyridínu) 
na tri rôzne typy granulovaného aktívneho uhlia a na tri typy zeolitov rôznej frakcie. Výsledky boli vyhodno-
tené linearizovanou a nelineárnou formou Langmuirovej a Freundlichovej izotermy. Zistilo sa, že nelineárne 
modely oboch izoteriem vykazovali významne vyššiu koreláciu medzi vypočítanými a experimentálnymi 
hodnotami a preto sú vhodnejšie pre opis sorpčných procesov. Najvyššiu sorpčnú kapacitu vykazovalo 
granulované aktívne uhlie NRS Carbon pre oba sledované liečivá. 

15:48 Fentonova reakce pro čištění textilních odpadních vod
Bindzar J.1, Kounovská T.1, Žemličková L.1, Křivánková J.2, Šíma J.2 
1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2 ENVI-PUR, s. r. o.

Předkládaný příspěvek prezentuje výsledky laboratorních experimentů s čištěním reálných textilních vod 
Fentonovou reakcí. Pokusy byly zaměřeny na optimalizaci procesu z hlediska jednak celkové účinnosti 
procesů (v parametru CHSK), jednak vlivu na aerobní biologickou čistitelnost (vyjádřenou pomocí poměru 
BSK5/CHSK). Testy byly prováděny vsádkovým způsobem při řízené teplotě, přičemž vyšší teplota umožnila 
použití vyšší dávky peroxidu a dosažení vyšší účinnosti procesu. 

15:51 Poloprovozní srovnání technologií odstraňování fosforu 
v rámci terciárního stupně čistírny odpadních vod
Kotzurová I., Holba M. 
ASIO TECH, spol. s r. o.

Pro účinné odstranění fosforu z odpadních vod je používáno mnoho různých technologií. Tato studie 
je zaměřená především na sorpci a koagulaci – chemické srážení, a to v rámci terciálního stupně čistírny 
odpadních vod. Ověření technologií v pilotním měřítku přímo na lokalitě je velmi důležitým krokem pro ná-
sledující zhodnocení a případné aplikace jednotlivých technologických řešení.  

15:54 Využití katalytického účinku aktivního uhlí v moderních 
oxidačních procesech
Kounovská T., Bindzar J., Stavařová J. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Tato práce se zabývala oxidací amoniakálního dusíku v odpadních vodách za použití ozonu v laboratorním 
prostředí. Ideálním produktem této reakce by měl být elementární dusík N2, jako je tomu u biologického 
čištění. Na základě předchozích provedených pokusů se pozornost zaměřuje na katalyzovanou ozonizaci, 
v tomto případě za použití aktivního uhlí. Jako testované médium byla laboratorně připravená odpadní voda 
obsahující NH4Cl a fenol. Katalytická schopnost aktivního uhlí se zvýšenou účinností odstranění dusíku, resp. 
snížení amoniakálního dusíku v prováděných experimentech neprojevila. Do budoucna však není vyloučeno, 
že by lepších výsledků nemohlo být dosaženo např. impregnováním aktivního uhlí. 
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15:57 Optimalizace metody pro hodnocení zastoupení 
nocardioformních mikroorganismů v aktivovaném kalu 
a pěně
Johnová M.1, Novák L. jr.1, Lederer T.1, Novák L. sr.2 
1 Technická univerzita v Liberci, 2 PRO-AQUA CZ, s. r. o.

Cílem práce bylo vyvinout prototyp speciálního IAN2 modelu (Image Analysis Neural Network) na bázi 
neuronových sítí a vytvořit tak objektivní hodnotící metodu pro kvantifikaci nocardioformních mikroorga-
nismů ze snímků získaných fluorescenční metodou snímání obrazu. Při vývoji modelu IAN2 bylo pro detekci 
cílových mikroorganismů na fluorescenčních snímcích (zvětšení 630x) získaných metodou FISH (fluorescence 
in-situ hybridisation) použito strojového učení, tzv. konvoluční neuronové sítě. Kromě obrazového výstupu 
zahrnuje model i výstup v podobě kvantifikace cílových mikroorganismů a jejich relativního zastoupení vůči 
ostatní biomase. 

16:00 Aeróbna granulovaná biomasa. Nové projekty a praktické 
skúsenosti z 3 ročnej prevádzky prvej AGS na Slovensku
Kratochvíl K. 
ASIO-SK s. r. o.

Príspevok popisuje nové projekty aeróbnej granulovanej biomasy (AGS) na Slovensku. Jedná sa hlavne o ko-
munálne ČOV s počtom ekvivalentných obyvateľov od 1200 do 5000 EO a tiež o projekt AGS pre priemyselné 
odpadové vody. V príspevku sú rozobrané špecifiká jednotlivých projektov a ich porovnanie s klasickou 
aktiváciou, MBR a SBR. Predstavíme si riešenie s úplnou nitrifikáciou a úplnou denitrifikáciou. Predstavíme 
si rozdiely v návrhu pre diskontinuálnu prevádzku a kontinuálnu prevádzku. Na úvod je prezentovaná takmer 
3 ročná prevádzka prvej AGS na Slovensku, praktické skúsenosti a dosiahnuté výsledky. Prvá ČOV AGS 
na Slovensku bola realizovaná podľa technológie AS-GranBio®. 

16:03 Úprava a recyklace odpadních vod s využitím membránových 
technologií
Švancerová L.1, Lev J.1, Holba M.1, Polášek D.2, Polášek J.2, Vlček M.2 
1 ASIO TECH, spol. s r. o., 2 AQUA PROCON s. r. o.

Článek se zabývá aplikací tubulární nanofiltrační membránové technologie v průmyslových podnicích 
za účelem čištění odpadní vody a její znovuvyužití v procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou tech-
nologii, která nemá v České republice prozatím realizaci, je cílem nalézt vhodnou aplikaci pro její umístění 
a ověřit provozní a návrhové parametry v reálném provozu při dlouhodobých pilotních testech. V článku jsou 
shrnuty výsledky zahrnující dosaženou kvalitu a provozní parametry z testování v textilním průmyslovém 
podniku. 

16:06 Low-cost keramické membrány pro recyklace vod
Lev J.1, Thomas J.2, Thomasová B.2 
1 ASIO TECH spol. s r.o., 2 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Keramické membrány představují robustní řešení a umožňují posunout hranice využití membránových tech-
nologií do nových oblastí, kde jsou častěji používané polymerní membrány limitovány teplotou, chemickou 
a abrazivní odolností, životností. Výhody keramických membrán jsou však vykoupeny vyššími investičními 
náklady. Článek představuje keramické membrány vyrobené z odpadních produktů, které mohou být levnější 
variantou v současnosti používaných keramických membrán. Je zde popsán způsob výroby a zpracování 
materiálu do formy tubulárních membrán a představeny výsledky testů na reálných vzorcích vod. Příspěvek 
ukazuje na možnosti využití odpadních surovin pro environmentální aplikace. 

16:09 Využití demoličního odpadu a biouhlu v hybridní 
mokřadně-extenzivní zelené střeše
Petreje M.1,2, Sněhota M.1,2, Chorazy T.3, Rybová B.2, Hečková P.1,2, Novotný M.3 
1 České vysoké učení technické v Praze, 2 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, 3 Vysoké učení technické 
v Brně, Centrum AdMaS

Prvním cílem projektu bylo navrhnout, sestavit a v experimentálním provozu ověřit funkčnost nového 
konceptu kombinace umělého mokřadu a zelené střechy s využitím šedé vody pro závlahu. Druhým cílem 
bylo v souladu s principy cirkulární ekonomicky navrhnout a otestovat substrát pro extenzivní zelené střechy 
s příměsí recyklovaných materiálů na bázi stavebního recyklátu a pyrolizovaného čistírenského kalu ve formě 
biouhlu. Byly stanoveny hydrofyzikální charakteristiky navržených substrátových směsí a dvě byly vybrány 
pro použití na mokřadně- extenzivních plochách zelených střech. Byla sledována vodní bilance, chemizmus 
vody a stav vegetace v závislosti na příměsi biouhlu. 
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16:12 Znovuvyužití vyčištěné odpadní vody z komunální ČOV 
k zavlažování městské zeleně
Puškáčová A., Růžičková I., Pečenka M., Matýsek D., Ofori S., Wanner J.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Recyklace odpadní vody nabízí náhradu vody užitkové či pitné a je tak částečným řešením nedostatku vody. 
Cílem tohoto příspěvku je představení projektu zabývajícího se demonstrací bezpečného znovuvyužití 
vyčištěné odpadní vody z městské čistírny odpadních vod pro závlahy městské zeleně. V něm jsou používány 
čtyři typy vod: voda říční a tři druhy odpadní vody (odtok z ČOV; odtok ošetřený UV zářením; odtok dočištěný 
ultrafiltrací a UV zářením) pro závlahy městské zeleně. V těchto závlahových vodách, ale také půdě, biomase 
rostlin a filtrátu, jsou pravidelně monitorovány základní fyzikálně-chemické a mikrobiologické parametry, 
některé těžké kovy a mikropolutanty. 

16:15 Biomethanizace syngasu v termofilní anaerobní stabilizaci 
kalů
Andreides D., Pokorná D., Zábranská J. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Příspěvek se zabývá biomethanizací syngasu zprostředkovanou směsnou anaerobní kulturou v laboratorním 
anaerobním fermentoru (55 °C) zpracovávající směsný surový kal. Syngas (55 % H2 a 45 % CO) byl do anae-
robního fermentoru dávkován o různém zatížení (0,3–1,5 l/(l∙d)). Výsledky prokázaly, že stěžejním parame-
trem pro dosažení dostatečné biokonverze syngasu je přestup plynu do kapaliny. Nahrazení mechanického 
míchání fermentoru mícháním pomocí bioplynu zajistilo výrazné zlepšení přestupu plynu do kapaliny; tj. 
biokonverze CO a H2 se zvýšila o 36,2 % a 30,4 %. Vlivem spotřeby CO2 hydrogenotrofními methanogeny 
došlo ke zvýšení pH až na 8,6, což způsobilo akumulaci NMK (> 8 g/l) ve fermentoru. 

16:18 VOLUTE DUO – nová technologie pro zahušťování 
a odvodňování kalů
Hloušek M. 
AMCON Europe s. r. o.

Začátkem 90. let vyvinula japonská společnost AMCON nový odvodňovací lis VOLUTETM, který se stal stan-
dardem svého typu v oblasti odvodňování kalů. Jako výrobci si troufáme tvrdit, že velice dobře známe jeho 
silné i slabé stránky. Silnými stránkami se každý rád pochlubí, ale o ty tu nejde. Jde o ty slabé. Protože ty nás 
dovedly ke zcela novému odvodňovacímu lisu VOLUTE DUOTM. Jaká je jeho konstrukce? Jaké jsou ty nejpod-
statnější rozdíly mezi klasickým VOLUTETM a novým VOLUTE DUOTM? Co naopak zůstává stejné? S jakými kaly 
si poradí? Jaké jsou výsledky pilotních testů? Jaké jsou dlouhodobé náklady na údržbu? Všechny tyto otázky 
budou zodpovězeny. 

16:21 Šedá vodná stopa ako nástroj porovnania vplyvu 
priemyselných a mestských odpadových vôd na akosť 
povrchových vôd: Prípadová štúdia Bíliny a Sázavy
Plutová B., Stiborová B., Bindzar J., Jeníček P. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Šedá vodná stopa (ŠVS) môže byť skvelým nástrojom na posúdenie znečistenia povrchových vôd. Avšak, 
v súčasnosti existuje iba zopár štúdií, ktoré sa zaoberajú ŠVS povodí, ich časťami alebo konkrétnymi riekami. 
V tejto práci pomocou ŠVS porovnávame a vyhodnocujeme mieru znečistenia priemyselných a mestských 
OV na riekach Bílina a Sázava za rok 2018. V prípade Bíliny bola celková ŠVS priemyslových OV (ŠVScelk,priem) 
(169 138 tisíc m3/rok) takmer dvojnásobná ako celková ŠVS mestských OV (ŠVScelk,mest) (90 420 tisíc m3/rok). 
V prípade Sázavy bola ŠVScelk,mest (100 581 tisíc m3/rok) výraznejšie väčšia ako celková ŠVScelk,priem (5 753 tisíc m3/
rok). Táto štúdia môže významne prispieť ku kontrole a udržateľnosti vypúšťaného znečistenia na rieke Bílina 
a Sázava. 



– 29 –

16:24 Strategie zajištění udržitelného management povodí 
ovlivňující kvalitu vody v nádržích významných z hlediska 
potřeb hl. m. Prahy prostřednictvím referenčního 
pracoviště SWAT
Gregar J., Petrů J. 
Česká zemědělská univerzita v Praze

VN Hostivař trpí eutrofizací a vysokým vnosem sedimentu. Povodí nádrže bylo modelováno pomocí modelu 
SWAT. Jako zdroje znečištění jsou brány plošné, difuzní a bodové zdroje a rybníky. S cílem snížení koncentrací 
fosforu byla vytvořena a modelována různá opatření (na zemědělské půdě, vodních tocích a ČOV). Opatření 
na zemědělské půdě jsou rozdělena na nižší a vyšší. Na vodních tocích se jedná o revitalizaci, výstavbu 
nádrží, mokřadů, atd. Opatření na ČOV představuje modernizaci a výstavbu nových. Bylo vytvořeno sedm 
návrhových scénářů, které byly vyhodnoceny. Realizací navržených opatření bude sníženo množství fosforu 
v nádrži na cca 7,3 g/m2/rok a ročně se zadrží cca 2,5 mil m3 sedimentu. 

16:30–17:15 Diskuze k posterům

Poznámky



– 30 –

Středa 22. 9. 2021 seminární sál 15:45–17:15 

Blesková tematická sekce 2: 
Specifické polutanty, dešťové 
vody, venkov, vodárenství, aktuality
Moderátor: Jitka Malá

15:45 Multi-reziduální analýza a monitoring léčiv v pitných 
a odpadních vodách
Tomešová D., Václavíková M., Molnárová L., Halešová T. 
ALS Czech Republic, s. r. o. 

Farmaceutické látky, jejich metabolity i konjugáty, představují širokou skupinu xenobiotik, které se již 
staly běžnou součástí životního prostředí. Cílená a systematická kontrola vyžaduje dostupné analytické 
metody vhodné pro jejich stanovení. V laboratořích ALS Czech Republic v Praze byla vyvinuta a zvalidována 
LC-MS metoda určená pro analýzu více než 100 účinných farma-látek v pitných, povrchových i odpadních 
vodách. V rámci příspěvku budou prezentovány výsledky získané při: (i) optimalizaci složení mobilní fáze 
a (ii) testování nejvhodnější přípravné metody (přímý nástřik, SPE, QuEChERS). Výsledky jsou diskutovány pro 
reprezentativní zástupce nejdůležitějších skupin farmaceutik. 

15:48 Elektrochemické odstraňování těžkých kovů a organických 
polutantů z odpadních vod
Plotěný M.1, Polášková M.1, Lev J.1, Holba M.1, Giurg A.2, Denk K.2, Paidar M.2 
1 ASIO TECH, spol. s r.o., 2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Cílem testů bylo řešení problematiky odstranění těžkých kovů a organických polutantů pomocí nové 
modulární mobilní elektrochemické jednotky. Pro odstraňování organických polutantů byla použita BDD 
elektroda – anoda a dvě katody, které byly vyrobeny z tahokovu z nerezové oceli. Pro redukci těžkých kovů 
se využívají elektrody s velkou plochou. Tyto elektrody jsou po konstrukční stránce spirálně navinuté, kde 
anodu tvoří nerezový tahokov a katodu uhlíková plsť. První testy probíhaly v laboratoři, kde se vytipovaly 
a následně ověřily vhodné materiály a uspořádání pro elektrody. V dalších krocích probíhalo testování 
a modifikace mobilní elektrochemické jednotky. 

15:51 Kontaminácia kreviet rodu Neocardinia heteropoda 
polystyrénovými časticami
Belišová N.1, Kučera J.1, Púček O.2, Horký P.3, Mackuľak T.1 
1 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2 Osmonia spol. s. r. o., 3 Česká zemědělská univerzita v Praze

Hlavným cieľom štúdie bolo posúdenie prieniku mikroplastov do vodných organizmov, a to kreviet rodu 
Neocardinia. Zvyšujúca produkcia mikroplastov v životnom prostredí pochádza najmä z používania príprav-
kov osobnej starostlivosti ako aj z pracích procesov, kde dochádza k uvoľňovaniu vlákien rôznych veľkostí. 
Translokácia mikroplastov z čreva organizmu na iné tkanivá môže mať za následok vnútornú expozíciu 
mikroplastov, ktorá spôsobuje toxicitu. Organizmy môžu byť vystavené pôsobeniu plastových častíc priamo 
alebo nepriamo, ktoré môžu pôsobiť ako vstupná cesta mikroplastov do potravového reťazca. Pre suchozem-
ské organizmy je cestou prijímania vdychovanie alebo požitie, zatiaľ čo pre vodné organizmy to je priamy 
prechod cez žiabre alebo vonkajšie povrchové epitely. 

15:54 Vliv glyfosátu a přípravků na jeho bázi na akvatický 
mikrokosmos
Musilová N.1, Wimmerová L.1, Lukavský J.2, Šolcová, O.3 
1 Česká zemědělská univerzita v Praze, 2 Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 3 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Cílem práce bylo porovnání vlivu čistého glyfosátu a dvou přípravků na jeho bázi na směsné řasové inokulum 
Parachlorella kessleri, Desmodesmus subspicatus a Raphidocelis subcapitata v akvatickém mezokosmu. 
Sledován byl počet buněk a druh řas, koncentrace glyfosátu a AMPA, a dále základní fyzikálně-chemické 
parametry po dobu 12 týdnů. Ve všech experimentálních nádržích došlo k obdobnému snížení koncentrace 
glyfosátu. Koncentrace AMPA rostla ve všech nádržích především ve druhé polovině experimentu, nejvíce 
v nádrži s čistým glyfosátem. U jednoho z přípravků došlo k více než dvojnásobné stimulaci růstu buněk 
oproti kontrole. Ve dvou z nádrží došlo k nárůstu řasy Haematococcus pluvialis. 
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15:57 Tradiční a novodobé specifické škodliviny v Botiči
Hoskovcová P., Vostatková Ž., Langhammerová L., Ďurišová K., Nábělková J. 
České vysoké učení technické v Praze

Dnešní vyspělá doba s sebou přináší celou řadu polutantů, jak tradičních, tak novodobých, které jsou zátěží 
pro vodní toky zejména v urbanizovaných územích. Příspěvek shrnuje výsledky monitoringu vybraných 
farmak a těžkých kovů v sedimentu pražského drobného vodního toku Botič. V toku lze pozorovat různoro-
dost výskytu těchto látek, s ohledem na zdroje sledovaných polutantů či preference vazby na organickou 
hmotu v sedimentu, kterou lze pozorovat jak v případě těžkých kovů, tak farmak. Z těžkých kovů byly 
zjištěny významné koncentrace zinku a mědi, z farmak se jeví významné koncentrace estronu a estradiolu, 
ibuprofenu a metforminu. 

16:00 Posouzení spolehlivosti koncepčního hydrologického 
modelu v urbanizovaném povodí 
Špačková A., Stránský D., Bareš V. 
České vysoké učení technické v Praze 

Srážko-odtokové procesy v urbanizovaném prostředí jsou běžně modelovány simulačními modely. Úroveň 
schematizace modelů ovlivňuje náklady, časovou náročnost a rozsah potřebných vstupních dat. Tento 
příspěvek se věnuje porovnání výsledků kalibrace a verifikace dvou různě schematizovaných simulačních 
modelů popisujících srážko-odtokové procesy na povodí experimentální lokality města Čelákovice. Tříměsíční 
monitorovací kampaní v zájmovém povodí byla shromážděna data pro kalibraci a verifikaci modelu. Výsledky 
kalibrace a verifikace byly hodnoceny pomocí šesti objektivních funkcí, a to v pětistupňové hodnotící 
stupnici. Více schematizovaným modelem bylo dosaženo srovnatelných výsledků. 

16:03 VSAKOŇ – Automatická terénní souprava pro měření 
infiltračních parametrů
Pilný V.1, Špaček P.1, Dub M.2 
1 CHEMCOMEX, a. s., 2 České vysoké učení technické v Praze 

Parametrem charakterizujícím schopnost prostředí infiltrovat vodu je jeho propustnost (vyjádřená koefici-
enty popisujícími rychlost pohybu kapaliny v prostředí). Hodnověrná data o skutečné vsakovací schopnosti 
horninového prostředí může poskytnout pouze průzkum založený na terénním měření. Automatické terénní 
zařízení VSAKOŇ slouží pro stanovení vsakovací schopnosti horninového prostředí, umožňuje jednoduše 
realizovat mobilní vsakovací zkoušku v terénu a rychle zjistit koeficient vsaku kv za současného určení 
souřadnic místa měření a tím poskytnout potřebné množství dat pro statistické vyhodnocení vsakovacích 
poměrů na plošně rozsáhlých územích. 

16:06 Vyhodnocení možností využití plánovaných liniových 
staveb k realizaci převodů vody mezi povodími a mezi 
vodárenskými systémy – projekt WaterConnect
Fučík P.1, Hejduk T.1, Zrostlík Š.2, Kasal R.2, Kokrment I.2, Marval Š.1, Zajíček A.1, Anderlová B.2 
1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i, 2 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Příspěvek představuje výzkumný projekt WaterConnect, řešený v rámci Národní agentury pro zemědělský 
výzkum v letech 2021–2025. Cílem projektu je definovat podmínky a metody řešení pro efektivní 
propojování investiční výstavby dopravní a vodohospodářské infrastruktury na území ČR za účelem pokrytí 
regionálních nedostatků vodních zdrojů, včetně zdrojů pitné vody. Formou posteru jsou formulovány hlavní 
cíle a výstupy projektu, metodika řešení a pilotní území. Záměrem je rovněž definovat vhodné trasy, pro které 
by do budoucnosti takové spojení výhledových záměrů mělo být využito s ohledem na narůstající deficity 
vodních zdrojů v určitých regionech a povodích. 
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16:09 Socio-ekonomické aspekty zajištění dostupnosti pitné vody 
v malých obcích ČR pohledem dvou dotazníkových šetření
Kureková L.1, Hejduková P.1, Hejduk T.2, Roub R.3, Zrostlík Š.4 
1 Západočeská univerzita v Plzni,2 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 3 Česká zemědělská univerzita v Praze, 
4 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. 

Zásobování pitnou vodou v malých obcích je v ČR roztříštěné, nekoncepční a vyznačuje se také svou 
nekoordinovaností. Nedostatečná či nevyhovující úroveň vodohospodářské infrastruktury v obci se může 
stát limitujícím faktorem jejího dalšího rozvoje. Předkládaný příspěvek si klade za cíl představit výsledky 
dvou realizovaných dotazníkových šetření a upozornit tak na význam zajištění pitné vody v malých obcích 
v kontextu zmiňovaného rozvoje, a to pohledem dvou různých skupin respondentů, tj. pohledem starostů/ 
starostek obcí a obyvatel ČR. Výsledky poukazují na skutečnost, že dostupnost pitné vody v malých obcích 
patří k zásadním problémům v rozvoji obce i výběru místa potenciálního bydlení. 

16:12 Testování vypouštěcích zařízení pro přírodní čistírny 
odpadních vod
Chaloupka O., Kriška M., Zedník O., Němcová-Pumprlová M. 
Vysoké učení technické v Brně 

Vertikálně protékané filtry, pro své správné fungování vyžadují technické řešení, které pomalu přitékající 
odpadní vodu zadržuje a nárazově ji vypouští na plochu filtru. V rámci současného stavu techniky existuje 
několik typů těchto distribučních zařízení.  Při laboratorním testování bylo provedeno měření na třech 
rozdílných zařízeních, které se používají v běžném provozu. Cílem měření je charakterizovat hydraulické 
parametry jednotlivých zařízení a následně pak provádět přesnější návrh vertikálních filtrů. Během testování 
bylo tak možné určit, jakého průtoku mohou jednotlivá zařízení dosáhnout, s jakým rozdílem hladiny pracují 
a jaký je odtokový součinitel. 

16:15 Využití cloud-computingu a neuronových sítí 
pro prediktivní analýzu odpadní vody
Andreides M.1, Dolejš P.1, Bareš V.2, Fencl M.2, Sýkora P.3, Nováková Z.3, Jirkovský J.4, Chalupa L.4, 
Stránský D.2, Bartáček J.1 
1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2 České vysoké učení technické v Praze, 3 Pražské vodovody a kanalizace, a. s., 
4 VDT Technology a. s.

V současné době čelí provozovatelé čistíren odpadních vod (ČOV) mnoha výzvám spojených s nutností 
chránit vodní toky; zpřísňováním limitů na odtoku z ČOV, nutnost minimalizace odlehčených vod do recipi-
entu. Využívání cloud-computingu a prediktivní analýzy může do značné míry zlepšit provoz ČOV. V tomto 
projektu cílíme na získání kvalitní předpovědi kvality a kvantity přitékající odpadní vody. Byly testovány tři 
modely hlubokých neuronových sítí, jejichž testování, kalibrace a validace probíhaly na datové základně 
získané z Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Praze. Zpracovaná data byla importována do otevřeného 
operačního systému pro IoT (Internet věcí) MindSphere. V dalším kroku bude testovaný algoritmus plněn 
daty z online sběru dat a predikce bude probíhat v reálném čase. 

16:18 Posúdenie povodňového rizika – prehľad prípadových štúdií
Šugareková M., Zeleňáková M 
Technická univerzita v Košiciach

Tento článok prezentuje stručný prehľad troch vybraných štúdií o posúdení povodňového rizika v rôznych 
častiach sveta a v rôznych priestorových mierkach. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť stručnú orientáciu 
v aktuálnosti a použiteľnosti metód na hodnotenie povodňového rizika. Vo všetkých troch prípadoch 
však boli do parametrov posúdenia rizika vybrané rozličné prvky, podľa ktorých boli výsledné parametre 
ohrozenia, zraniteľnosti a expozície posudzované. Celkovým záverom predloženého príspevku je zhrnutie 
vybraných metodík použitých na hodnotenie povodňového rizika. Rozdiely v hodnotení a posúdení 
povodňového rizika môžu byť viditeľné už pri výbere parametrov hodnotenia, ale aj napriek rovnakým 
hodnotiacim parametrom, výsledky budú vždy rozdielne. 

16:30–17:15 Diskuze k posterům
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Poznámky
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čtvrtek 23. 9. 2021 seminární sál 8:30–9:45 

Standardní tematická sekce 6: 
Aktuální projekty a stavby
Moderátor: Karel Plotěný

8:30 Úpravna vody Želivka má nový technologický stupeň – 
sorpci na granulovaném aktivním uhlí
Parkán J., Riederová E., Fiala M.
Želivská provozní a. s.

1. února 2021 byl na úpravně vody Želivka uveden do provozu nový technologický stupeň – filtrace 
na granulovaném aktivním uhlí. Tato technologie se v poslední době stále více využívá nejen k úpravě chuti, 
odstranění zápachu, ale především k odstranění specifických organických polutantů, zejména pesticidních 
látek, jejich metabolitů a farmak. Příspěvek shrnuje vývoj kvality vody ve vodárenské nádrži Švihov, popis 
technologie filtrace na granulovaném aktivním uhlí včetně výběru nejvhodnějšího granulovaného aktivního 
uhlí, výsledky poloprovozního testování a naměřené výsledky. 

8:45 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně
Suchánek M.1, Koutníková K.2, Habr V.3, Indrová J.4, Komzák K.3,4 
1 DHI a. s., 2 AQUATIS a. s., 3 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., 4 Magistrát města Brna

Projekt „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“ je jednou z nevýznamnějších staveb v oblasti městského 
odvodnění v České republice, který byl v posledních letech dokončen a uveden do provozu. Investorem 
stavby bylo Statutární město Brno, realizace byla spolufinancována z prostředků Evropské unie (Fond 
soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007–2013. Příspěvek mapuje celý vývoj 
stavby od koncepční části přes projektovou přípravu, realizaci, vyhodnocení funkce stavby až po zkušenosti 
z provozu. Stavba byla dokončena v roce 2014, v letech 2015 až 2020 probíhal rozsáhlý monitoring průtoků 
a kvality vody na přepadech na vybraných odlehčovacích komorách a retenčních nádržích. 

9:00 Nábřeží řeky Svratky – Protipovodňová opatření města Brna – 
etapy VII a VIII
Kaplan J.1, Šindlar M.1, Janková N.1, Bárta R.1, Janebová B.2, Vítek R.2 
1 ŠINDLAR s. r. o., 2 Kancelář architekta města Brna 

Příspěvek se zabývá zkušenostmi projektanta a zadavatele s přípravou stavby „Nábřeží řeky Svratky – 
Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ ve stupních studie, DUR, DSP a DPS. 
Řešení projektu navazuje a je zpracováno na základě vítězného návrhu mezinárodní architektonicko-kra-
jinářské soutěže, kterou vyhrál tým Prof. Ing. arch. Ivana Rullera v roce 2017. Stavba má za cíl ochránit část 
města Brna před povodněmi přírodě blízkým způsobem, přiblížit řeku obyvatelstvu a tím posílit její rekreační 
potenciál. Jedná se o úsek řeky Svratky v ř.km 37,055–39,990 (železniční most Uhelná – koupaliště Riviéra). 

9:15 Shrnutí projektu Hospodárnější využívání vod v průmyslu 
a energetice ČR
Křivánková J. 1, Procházka J.2, Procházková L.2, Dolejš P.3, Bindzar J.3, Bartáček J.3, Lederer T.4, 
Urbanová H.5, Vilím D.1 
1 ENVI-PUR, s. r. o., 2 ČEVAK a. s., 3 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 4 Technická univerzita v Liberci, 5 ČEZ, a. s.

Příspěvek presentuje náplň a výsledky projektu „TITOMPO941 Hospodárnější využívání vod v průmyslu 
a energetice ČR“ v programu BETA2 vyhlášeného a zaštítěného MPO ČR a TA ČR. Projekt je zaměřen 
na několik oblastí s cílem charakterizace jednotlivých průmyslových odvětví z hlediska nakládání s vodami. 
Cílem projektu bylo definovat věcná zaměření programů podpory v konkrétních oblastech průmyslové 
výroby a energetiky, která přispějí k úsporám vody a podpoří odolnost uvedených odvětví vůči výskytům 
sucha způsobeným změnami klimatu. 
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9:30 Perspektivy objektového projektování technologických 
celků ve vodním hospodářství
Dolejš P.1,2,3, Hložanka F.1 
1 VDT Technology, a. s., 2 Vodohospodářský podnik a. s., 3 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Objektové projektování přináší do vodohospodářské projekční praxe nové možnosti. Obdobně jako kdysi 
CAD nástroje, integrované inženýrství nyní představuje bránu do světa digitalizace vodohospodářských celků 
a může být chápáno jako efektivní předstupeň před zaváděním BIM, umožňující tvorbu digitálních dvojčat 
a provozní optimalizace. Vzhledem k nastupujícím legislativním, ale i obchodním trendům v ČR, lze očekávat 
zvýšenou poptávku po digitálně zpracovaných projektech v objektové architektuře, umožňující provázaný 
přístup ke tvorbě a správě dokumentace v jednotlivých fázích životního cyklu technologického celku. 

Poznámky
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čtvrtek 23. 9. 2021 výstavní sál 8:30–9:45 

Standardní tematická sekce 7: 
Zpracování a využití kalů
Moderátor: Miroslav Kos

8:30 Druhá generace technologie hygienizace kalů OV OSS – 
Oxyterm sludge systém® s využitím PSA generátoru, jako 
zdroje kyslíku – první provozní a ekonomické výsledky
Foller J.1, Jelínek J.2, Klimeš P.2 
1 Ing. Jan Foller, 2 Vodárenská akciová společnost, a.s, 

Relativní dostupnost generátorů kyslíku na principu PSA, umožňujících v široké paletě kapacit jeho výrobu 
přímo v místě použití, významně rozšiřuje možnosti technologie úpravy kalů, OSS – Oxyterm sludge systémâ, 
která garantuje bez problémů efektivitu provozu a požadavky nové legislativy na upravený kal. Tímto 
se tato, více než 15 let v ČR využívaná technologie stává zajímavým alternativním řešením i pro menší ČOV. 
Předložený dokument přináší první provozní zkušenosti s touto inovací metody hygienizace kalu na ČOV 
Rájec – Jestřebí (5000 EO). Vzhledem k tomu, že jiné metody hygienizace, kvalitativně srovnatelné nejsou 
zatím v ČR nabízeny ani spolehlivě vyhodnoceny a prověřeny, jsou první předkládané provozní výsledky 
z této realizace významným přínosem. 

8:45 Termickou hydrolýzou k lepší odvodnitelnosti kalu
Mágrová A., Appiah G., Jeníček P. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Odvodnitelnost kalů, která je úzce spojena s jejich finálním využitím, je vysoce aktuálním tématem, a proto 
jsou stále hledány metody, jak ji zlepšit. Termická hydrolýza je jedním z možných řešení, která zlepšuje 
odvodnitelnost a zároveň zlepšuje rozklad organických látek, vedoucí k vyšší produkci bioplynu. První 
výsledky ze spojení termické hydrolýzy a anaerobní stabilizace v laboratorním měřítku potvrzují zlepšení 
odvodnitelnosti nejen u mezofilního ale i u termofilního kalu. Současně, výpočty potvrzují vysoký stupeň 
dezintegrace, který výrazně přispívá k navýšení specifické produkce bioplynu jak v mezofilním, tak i termofil-
ním prostředí. 

9:00 Minimalizace kalů produkovaných na ČOV
Bábíček R.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

Světem provozovatelů ČOV hýbe otázka koncepce kalové koncovky s cílem vyhovět požadavkům na kvalitu 
odvodněného kalu a jak vyřešit základní otázku, kam s ním? Postupem času krystalizují různé metody. 
Od metod radikálních snažících se z kalu eliminovat veškeré i potencionálně nebezpečné látky až po metody, 
které ke kalu přistupují jako k druhotné surovině. Každá z těchto metod sebou nese vždy nějaké pro a proti. 
Příspěvek prezentuje první dva roky pokusu odvodněný kal na ČOV netvořit. Cílem tohoto pokusu je nalezení 
podmínek, za jakých by byla tato metoda účinná bez snížení účinnosti čistícího efektu ČOV. Metoda má určitý 
potenciál využití i pro potřeby cirkulární ekonomiky. 

9:15 Využití sušených čistírenských kalů k produkci 
registrovaného organického hnojiva
Ševčík J. 1, Hájek V. 2 
1 Vysoké učení technické v Brně, Centrum AdMaS, 2 Propelety, s. r. o.

Aplikace čistírenských kalů (dále ČK) na zemědělskou půdu se může vzhledem k obsaženým polutantům 
jevit jako komplikované řešení. Transformace čistírenských kalů je spojována s termickými metodami. 
Alternativy zpracování vysušených kalů pak zůstávají v pozadí zájmu. Jednou z nich je výroba registrovaného 
organického hnojiva, které pomocí technologie peletizace směsi vysušeného kalu a přísad nabízí technicky 
a ekonomicky atraktivní řešení. Provozovatelé ČOV se mohou přiklánět k principu předběžné opatrnosti, 
nebo materiálové transformace kalů. Předložený příspěvek proto popisuje jednu z variant materiálové 
transformace ČK - na registrované hnojivo plnící požadavky vyvíjející se legislativy. 
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9:30 Optimalizace míchání fermentoru pro zvýšení účinnosti 
odstranění sulfanu mikroaerací
Andreides M., Pokorná-Krayzelová L., Bartáček J. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Mikroaerace je účinnou metodou pro odstranění sulfanu z bioplynu v anaerobním fermentoru. V reaktorech 
s přerušovaným mícháním je však mikroaerace stále problematická, neboť po rozmíchání směsi dochází 
k rychlému uvolnění sulfanu do bioplynu, což vede k cyklickým nárůstům koncentrací v produkovaném 
bioplynu. Optimalizace míchání může tyto fluktuace zmírnit, anebo úplně redukovat. V této studii byl tedy 
vyhodnocen vliv míchání na průběh mikroaerace v laboratorních fermentorech. Při postupném rozmíchávání 
směsi byla koncentrace sulfanu stabilně nízká (pod 40 ppm) a zároveň nedocházelo ke zhoršení podmínek 
ve fermentoru. Získané výsledky byly zároveň podpořeny matematickým modelem. 

Poznámky
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čtvrtek 23. 9. 2021 výstavní sál 10:15–11:45 

Standardní tematická sekce 8: 
Opětovné užívání vody
Moderátor: Jan Bartáček

10:15 Zkušenosti s recyklací vody v budovách v ČR
Kožíšek F., Jeligová H., Bobková Š., Myšáková M., Pumann P., Baudišová D. 
Státní zdravotní ústav

SZÚ v rámci řešení projektu „Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou 
v budovách a městských vodních prvcích“ (2020–2023) mapuje rozšíření systémů recyklace vody v budovách 
v ČR, navštěvuje vybrané objekty, provádí zde místní šetření a odebírá vzorky recyklované (dešťové a šedé) 
vody, v některých objektech i opakovaně. Dosud takto podrobně vyšetřil 26 objektů, převážně veřejných 
budov. Vedle toho ve spolupráci se SFŽP provedl dotazníkové šetření mezi téměř 7 tisíci příjemci dotace 
programu Dešťovka ohledně jejich zkušeností. Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky a poukazuje na zjištěné 
problémy. 

10:30 Hodnocení zdravotního rizika pro vybrané technologie 
čištění šedých vod
Matějů L., Drahošová Z., Kořínková M., Zimová M. 
Státní zdravotní ústav

Šedá voda, která má být recyklována a používána, nesmí představovat zdravotní riziko. Pro hodnocení 
zdravotních rizik z hlediska mikrobiální kontaminace byla provedena analýza rizik reálných hodnot 
mikrobiologických parametrů, zjištěných během provozování vybraných technologií úprav šedých vod. 
Hodnocení byla provedena kvantifikací přes ztracenou délku života v důsledku nemoci (DALY). Na základě 
monitorování mikroorganismů a stanovených DALY bylo zjištěno, že neupravené vody a přečištěné vody 
bez dezinfekce představují ve většině případů zdravotní riziko pro všechna předpokládaná využití. Zdravotní 
riziko se minimalizuje při doplnění technologie o dezinfekci přečištěných vod. 

10:45 Decentralizované čištění šedé vody v bytovém domě
Šátková B.1, Ojobe B.1, Drahošová Z.2, Kořínková M.2, Štěpánková M.2, Matějů L.2, Smrčková Š.1, 
Bartáček J.1 
1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2 Státní zdravotní ústav

Na území ČR se s relevantními daty o recyklaci šedých vod setkáváme vzácně. Prezentovány jsou výsledky 
monitoringu pražského bytového domu využívajícího technologii pro decentralizované čištění šedé 
vody a její znovuvyužití ke splachování toalet. Po dobu tří let byly sledovány jak fyzikálně-chemické, tak 
mikrobiologické parametry. Rovněž byly stanovovány mikropolutanty. Kvalita i kvantita přečištěné vody byla 
dostatečná pro účely splachování toalet. Nerozpuštěné látky nebyly v odtoku pozorovány a celková CHSK 
byla odstraňována s účinností 93 %. Počty E. coli a intestinálních enterokoků byly redukovány o 3 až 4 log 
jednotky. 

11:00 Recyklace vody odtoku z komunální čistírny odpadních vod
Báborská L.1, Holba M.1, Lev J. 1, Bittner M.2, Polášek D.3
1 ASIO TECH, spol. s r. o., 2 Masarykova univerzita v Brně, 3 AQUA PROCON, s. r. o.

V současné době klimatických změn a nedostatku vody je nutno hledat její alternativní zdroj. Jednou z mož-
ností je využití recyklované vody odtoku z čistírny odpadních vod (ČOV). V rámci projektu „Polygon recyklace 
vod“ jsou testovány poloprovozní jednotky pro terciární úpravu odtoku z komunální ČOV. Jsou sledovány 
fyzikálně-chemické a mikrobiologické ukazatele, makronutrienty, těžké kovy a organické mikropolutanty. 
Cílem projektu je ukázat možnosti úprav vody a vhodnost navržených technologií pro recyklaci v různých 
oblastech využití s ohledem vyhodnocení potenciálních zdravotních rizik v České republice. 
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11:15 Možnosti využití recyklované odpadní vody s ohledem 
na ekonomické a kvalitativní vyhodnocení
Hrubý T.1, Vobecká E.1,2, Pečenka M.2, Wanner J.2, Srb M.1, Říhová Ambrožová J.2, 
Nováková Z.1
1 Pražské vodovody a kanalizace, a. s., 2 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

V posledních letech významně narůstá zájem o recyklaci odpadních vod a jejich následné využívání např. pro 
závlahy zemědělské půdy, městské zeleně, sportovišť nebo pro kropení ulic. Pro každý účel použití je nutné 
recyklovanou vodu upravovat na jinou požadovanou kvalitu, což významně ovlivňuje ekonomické náklady. 
V rámci projektu Recyklace odpadních vod pro využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti bylo proto 
provozováno poloprovozní zařízení na recyklaci vyčištěné odpadní vody s cílem získat soubor dat z pohledu 
ekonomických nákladů a kvality vody při použití vybraných technologií. Výsledky mohou zajistit podklady 
pro vytvoření chybějícího legislativního nařízení, které by umožňovalo s vyčištěnou odpadní vodou nakládat 
jinak, než ji pouze vypouštět do recipientu. 

11:30 Reuse of wastewater for aquaculture: to use or not 
to use? /Opětovné použití odpadní vody pro akvakulturu: 
použít či nepoužít?
Fedorova G., Grabic R., Grabicová K., Randák T., Turek J., Žlábek V.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

A unique experimental set-up of our study consists of a treated wastewater pond - TWP (receiving 100% 
effluent from wastewater treatment plant and is used as a tertiary treatment step) and an aquaculture 
pond – AP (receiving water from the TWP), which is used for fish production (mainly carp). Fate of a wide 
range of PhACs was studied in the TWP-AP system with estimation of ecotoxicological risks. TWP contributes 
to the removal of PhACs as well as to the decrease of risks associated with their occurrence. In general, risks 
of PhACs in the AP downstream the TWP are comparable with those in the control pond which receives 
water from the local river. 

Poznámky
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čtvrtek 23. 9. 2021 seminární sál 10:15–11:45 

Standardní tematická sekce 9: 
Dešťové vody ve městech
Moderátor: Karel Pryl

10:15 Porovnání různých zdrojů distribuovaných srážkových dat 
pomocí měřených a simulovaných odtokových hydrogramů
Bareš V.1, Blovská M.1, Fencl M.1, Suchánek M.2, Holanová A.3 
1 České vysoké učení technické v Praze, 2 DHI a. s., 3 Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

V této studii porovnáváme tři odlišné zdroje vstupních srážkových dat a jejich schopnost predikovat srážkový 
odtok z urbanizovaného povodí v měřítku města. Pro studii byla využita: i) data ze stálé srážkoměrné sítě 
hl.m. Prahy (HMP), ii) neadjustovaná data z meteorologického radaru Českého hydrometeorologického 
institutu (ČHMÚ) a iii) nekalibrovaná data z komerční mikrovlnných spojů telekomunikační sítě společnosti 
T-Mobile. Zhodnocení jednotlivých scénářů bylo provedeno porovnáním měřených průtokových hydrogra-
mů v uzávěrném profilu povodí (přítok na ÚČOV Praha) s hydrogramy simulovanými plně distribuovaným 
srážko-odtokovým modelem. Zároveň byly porovnány přepadlé objemy na jednotlivých odlehčovacích 
komorách (OK). 

10:30 Efektivní hospodaření se srážkovou vodou na různých 
funkčních typech rozvojových ploch urbanizovaných území
Kopp J.1, Hejduk T.2, Marval Š.2, Ježek J.1, Roub R.3, Urban, F.4 
1 Západočeská univerzita v Plzni, 2 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 3 Česká zemědělská univerzita v Praze, 
4 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Příspěvek diskutuje specifika přístupů hospodaření se srážkovou vodou (HSV) na jednotlivých funkčních 
typech rozvojových ploch a prezentuje návrh jejich třídění v katalogu opatření. Katalog bude po ověření 
postupu na pilotních lokalitách různých typů rozvojových ploch poskytovat výběr nástrojů HSV pro veřejnou 
správu, tedy územně-technická řešení s ohledem na geografické podmínky lokalit, ale také nástroje regulač-
ní, ekonomické, etické a komunikační. 

10:45 Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou 
vodou na území hl. m. Prahy – RainPRAGUE
Fučík P.1, Roub R.2, Hejduk T.1, Marval Š.1,2, Zajíček A.1, Bureš L.2, Pavlíčková L.2, Sychová P.2
1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2 Česká zemědělská univerzita v Praze

Jsou představeny výsledky projektu RainPRAGUE, podpořeného Operačním programem Praha – pól růstu. 
Výsledky ukazují na možnosti moderních nástrojů, zpracování podkladů i konkrétních návrhů ke zmírnění 
důsledků hydrologických extrémů a dosažení vyšší kvality pobytového prostoru. Řešení projetu probíhalo 
v rámci tří konceptů, zaměřených na zvýšení efektivity a bezpečnosti při nakládání s vodami na území hl. 
m. Prahy. Výsledkem projektu jsou nástroje a postupy pro optimalizaci hospodaření se srážkovou vodou 
na území hl. m. Prahy a hydrologicky souvisejícím území. Využití výsledků projektu přispěje ke snížení 
zranitelnosti a zvýšení dlouhodobé odolnosti hl. m. Prahy vůči dopadům změny klimatu. 

11:00 Systém dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou 
vodou v obcích
Stránský D.1, Kabelková I.1, Salzmann K.1, Vítek J.2, Vacková M.2, Hora D.3, Suchánek M.4 
1 České vysoké učení technické v Praze, 2 JV PROJEKT VH s. r. o., 3 Treewalker s. r. o., 4 DHI a. s.

Příspěvek představuje systém dokumentů, které jsou nezbytné pro koncepční řešení srážkových vod 
na území obce (HDV). Systém dokumentů potřebných pro začlenění principů HDV do rozhodovacích 
procesů obce a do městského plánování zahrnuje plán zavádění HDV, standardy HDV a oborové koncepce. 
Oborovými koncepcemi přímo řešícími HDV jsou generel modrozelené infrastruktury, generel odvodnění 
a plán odvádění extrémních srážek. Dotčené jsou i další oborové koncepce (uspořádání krajiny, systém 
sídelní zeleně, koncepce veřejných prostor, koncepce dopravy a inženýrských sítí). 
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11:15 Technické filtry a jejich vhodnost pro předčištění srážkových 
vod při vsakování
Dohnal K., Houlker S. 
ACO Industries Tábor s. r. o.

Tento příspěvek popisuje různé možnosti předčištění srážkových vod dle platné legislativy a zaměřuje 
se zejména na filtrační media, která dokážou obsáhnout široké spektrum eliminace zmíněných polutantů. 
Hodnocení takových řešení rozšiřuje o kvalitativní parametry, které jsou inspirovány rakouskou normou. 
Splněním definovaných testů lze prohlásit jak vhodnost řešení pro vsakování, tak porovnávat mezi sebou 
jednotlivá řešení. V závěru jsou prezentovány vybrané testy a výsledky, na základě kterých bylo zjištěno, 
že nejvyšší účinnosti dosahují směsi různých filtrů. 

11:30 Kdo se přizpůsobí, přežije
Vítek J.
JV PROJEKT VH s. r. o.

Příspěvek na základě podobnosti mezi projevy změny klimatu a covidem 19 poukazuje na vážnost situace 
a na to, že se na tyto hrozby nelze adaptovat jinak než prostřednictvím zkoordinovaných, systémově správně 
nastavených koncepčních dokumentů. 

Poznámky
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čtvrtek 23. 9. 2021 Jízdárna 10:15–11:45 

Standardní tematická sekce 10: 
Specifické polutanty v povrchových 
vodách a ekosystémech
Moderátor: Jana Nábělková

10:15 Pasivní vzorkování a necílené HRMS analýzy jako nový 
nástroj pro hodnocení znečištění povrchových vod
Grabic R.1, Nováková P.1, Kodeš V.2, Randák T.1 
1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2 Český hydrometeorologický ústav

Pasivní vzorkování se v současnosti úspěšně používá pro stanovení stovek chemických sloučenin. V této práci 
se zabýváme možnostmi využití kombinovaných dat z kapalinové chromatografie s vysokorozlišující hmot-
nostní detekcí pro hodnocení zatížení na příkladu Labe a jeho hlavních přítoků. Jednotlivá monitorovaná 
místa můžeme charakterizovat jak chemickými individui identifikovanými pomocí softwéru a knihoven, tak 
i parametry, které jsou definované skupinově na základě informací získaných o možných zdrojích znečištění. 
Bez ohledu na pomalost procesu hodnocení rizik jsme schopni těmito metodami hledat a stanovit vlastní 
relevantní parametry pro monitoring znečištění. 

10:30 Léčiva ve vodách (ne-)jsou nové pesticidy
Halešová T., Tomešová D., Václavíková M. 
ALS Czech Republic, s. r. o.

Léčiva představují relativně nové polutanty životního prostředí. Spolu s pesticidy patří mezi xenobiotika 
často diskutovaná odbornou i laickou veřejností. Pozornost je zaměřena zejm. na výskyt těchto sloučenin 
ve vodních ekosystémech a v pitné vodě. Obavy nevzbuzuje jen individuální toxicita, ale i působení jednotli-
vých účinných látek a jejich metabolitů ve směsích. Z hlediska ochrany životního prostředí a lidského zdraví 
je více než žádaný kontinuální monitoring, stejně jako znalost nejrelevantnějších látek. Ačkoliv to na první 
pohled nemusí být zřejmé, mají pesticidy a léčiva mnoho společného. Příspěvek přináší porovnání těchto 
dvou skupin polutantů. 

10:45 Bisfenoly v odpadních a povrchových vodách a jejich vliv 
na vodní životní prostředí
Švecová H., Šauer P., Grabicová K., Kocour Kroupová H., Grabic R. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Bisfenol A, látka hojně využívaná při výrobě plastů, je v poslední době nahrazován řadou svých analogů. 
Ačkoliv se s bisfenoly stále častěji setkáváme v životním prostředí, jen velmi málo pozornosti bylo zatím 
věnováno nejen jejich výskytu, ale i jejich případné roli jako endokrinních disruptorů. V rámci studie byly 
nejčastěji detekovány bisfenoly A, S, AF, E, F, G a nově i bisfenol TMC. Biotesty ukázaly, že většina bisfenolů 
blokovala androgenní receptor (BPA, BPAF, BPE, BPF, BPS a BPTMC), tři bisfenoly působily anti-progestagenně 
(BPA, BPAF a BPTMC) a pouze jeden (BPAF) se projevil anti-thyroidně. Čtyři bisfenoly (BPA, BPAF, BPE a BPF) 
se vázaly na transthyretin. 

11:00 Výskyt léčiv v tocích České republiky
Grabicová K., Grabic R., Fedorova G., Randák T. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zvýšená spotřeba léčiv vede ke zvýšenému výskytu těchto látek ve vodním prostředí. Koncentrace 66 léčiv 
a jejich metabolitů byla sledována v deseti tocích České republiky. Telmisartan, tramadol, diklofenak 
a karbamazepin patří mezi léčiva s nejvyšší nalezenou koncentrací v povrchové vodě. V mozku ryb 
odlovených v těchto tocích bylo na všech lokalitách kromě referenční lokality horního toku Vltavy nalezeno 
antidepresivum sertralin. Tento výskyt je alarmující, neboť toto antidepresivum působí na necílové organismy 
stejně jako na lidi, tzn. mění jejich chování. Tyto změny pak mohou ovlivnit celé populace ryb a dalších 
vodních organismů, což může mít významné ekologické důsledky. 
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11:15 Pesticidní látky a denitrifikační podmínky
Pániková K.1, Malá J.1, Bílková Z.2 
1 Vysoké učení technické v Brně, 2 Masarykova univerzita v Brně

Používání pesticidů má negativní vliv na kvalitu podzemní vody. Jejich chování za denitrifikačních podmínek, 
typických pro podzemní vody, dosud není důkladně prozkoumáno. Pomocí krátkodobého (7 dní) a dlouho-
dobého laboratorního testu (28 dní) byl zkoumán atrazin a terbuthylazin. Účinek na denitrifikační proces byl 
hodnocen na základě inhibice denitrifikační rychlosti. Při koncentraci 100 μg·l-1 testované látky neovlivnily 
významně denitrifikační rychlost. Mírná stimulace denitrifikace byla pozorována u obou zkoumaných 
látek při 28denním testu. U atrazinu došlo po 28 dnech k biotickému úbytku 9,8 % a abiotickému 30,6 %. 
U terbuthylazinu nebyl pozorován biotický úbytek, abiotický činil 68,4 %. 

Poznámky
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čtvrtek 23. 9. 2021 Jízdárna 13:00–15:00

Plenární sekce 2 

Moderátor: Jiří Wanner

13:00 Hospodaření s čistírenskými kaly  
jako příspěvek k dosažení cílů uhlíkové 
neutrality
Kos M.
SMP CZ a. s.

ČOV jsou velkým producentem skleníkových plynů, jejich uhlíková stopa musí zásadně zredukována. Vedle 
optimalizace procesu odstraňování dusíku je další možností využití energie v kalech, neboť biogenní uhlík 
kalů je považován za uhlíkově neutrální, lze ho využít pro kompenzaci uhlíkové stopy ČOV. Čistírenský kal 
skýtá velký potenciál znovuzískávání energie a hmoty, proto bude mít velký environmentální význam pro 
naplnění strategie přizpůsobení se změně klimatu, kal bude zdrojem, ne odpadem. Příspěvek se zabývá 
nastavením koncepcí pro zpracování kalů k dosažení uhlíkové neutrality. 

13:30 Problematika recyklace šedých vod  
v České republice: Studie aktuálního stavu 
a definice potřebných kroků
Bartáček J.1, Dolejš P.1, Kabelková I.2, Matějů L.3, Stránský D.2, Šátková B.1 
1 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2 České vysoké učení technické v Praze, 3 Státní zdravotní ústav 

Přednáška rekapituluje výstupy „Studie problematiky recyklace šedých vod v sídlech ČR“, která byla v březnu 
2021 vypracována pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Účelem studie bylo zmapovat právní a technické 
předpisy v ČR i v zahraničí včetně technických řešení a navrhnout dokumenty, které jsou potřeba pro 
podporu recyklace šedých vod v ČR. Dále byly navrhnuty parametry dobře fungujících systémů recyklace 
šedých vod jako základ pro dotační tituly Státního fondu životního prostředí ČR. 

14:00 Vývoj zatížení povodí vodárenské nádrže Švihov  
na Želivce rezidui pesticidů a léčiv v období 
let 2011–2020 
Liška M.
Povodí Vltavy, s. p.

Povodí VN Švihov je výrazně antropogenně ovlivněno, a to zejména přítomností a aktivitou zde žijících oby-
vatel a intenzivní zemědělskou činností, což má významný vliv na jakost vody v povodí VN Švihov a v nádrži 
samotné. Jakost vody je ovlivněna vyššími koncentracemi živin (zejména fosforu) a pesticidními látkami, které 
jsou používány v zemědělské produkci. V povrchových i drenážních vodách se nacházejí rezidua zejména: 
metazachloru, metolachloru, alachloru, acetochloru, dimetachloru, terbuthylazinu, glyfosátu, uronových 
přípravků a dalších pesticidních látek. Poměrně husté lidské osídlení povodí VN Švihov má i další důsledky, 
neboť s živinami v odpadních vodách se do toků dostávají i další cizorodé látky, především léčiva (metformin, 
gabapentin, oxypurinol, telmisartan, valsartan, metroprolol, karbamazepin, diclofenac, ibuprofen a některé 
další), rentgendiagnostické látky (např.iomeprol), hormonální přípravky, kosmetické přípravky, antikoroziva, 
změkčovače plastů – bisfenol A a S a řada dalších látek lidské denní potřeby. V příspěvku jsou zpracovány 
dlouhodobé trendy některých výše uvedených látek, za uplynulých 5–10 let, v závislosti na dostupnosti dat. 

14:30 Vyhlášení cen předsedy CZWA

14:45 Úvod k diskuzním fórům
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Poznámky
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čtvrtek 23. 9. 2021 kaple 15:30–17:30

Diskuzní fórum 1: 
Dešťové vody ve městech
Moderátor: Milan Suchánek

Hospodaření se srážkovými vodami, modrozelená infrastruktura, odlehčovací komory – aktuální problémy, 
nové trendy, vize a cíle, mezioborová spolupráce. 

Poznámky
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čtvrtek 23. 9. 2021 výstavní sál 15:30–17:30

Diskuzní fórum 2:  
Kvalita vypouštěné vody z ČOV 
Moderátor: Jan Foller

Možné dopady přezkumu Směrnice o čištění městských odpadních vod na budoucí požadavky kvality 
odtoků z ČOV; absence motivačních prvků ve vodohospodářské legislativě ČR jako častá příčina pomalého 
zavádění účinnějších metod čištění odpadních vod. 

Poznámky
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čtvrtek 23. 9. 2021 seminární sál 15:30–17:30

Diskuzní fórum 3:  
Opětovné užívání vody a kalu 
Moderátor: Jiří Wanner

Opětovné využití odtoků z ČOV: technologie dočišťování, oblasti použití, potřebné změny vodního práva 
v ČR; využití šedých vod v budovách, posuzování zdravotních rizik; využití odvodněných a sušených kalů, 
zvýšení rozložitelnosti kalů termickou hydrolýzou, kaly a uhlíková stopa. 

Poznámky
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čtvrtek 23. 9. 2021 Jízdárna 15:30–17:30

Diskuzní fórum 4: 
Specifické polutanty 
Moderátor: Jana Nábělková

Pesticidy – posun v NAP, látkové toky farmak v urbanizovaném území, nepotvrzené/nesledované vstupy 
specifických polutantů do vodního prostředí, možnosti omezování použití farmak i pesticidů. 

Poznámky
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Čtvrtek 23. 9. 2021 knihovna 15:30–17:30

Diskuzní fórum 5:  
Venkov
Moderátor: Karel Plotěný

Holistický přístup k udržitelnému řešení vodního hospodářství venkova, role přírodních způsobů čištění, 
zohlednění všech prvků udržitelnosti včetně odolnosti a hodnocení rizik v územních plánech a plánech 
rozvoje vodovodů a kanalizací.

Poznámky
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STŘEDA 22. 9. 2021  PIARISTICKÝ CHRÁM NALEZENÍ SV. KŘÍŽE 19:00 

Koncert vážné hudby 

První den konference bude zakončen kulturním programem, a to koncertem vážné hudby, který je ideální 
pro utřídění velkého množství nově nabytých poznatků v rámci odborného programu.

V letošním roce budeme poslouchat repertoár hudebního tělesa Bárka, které tvoří violoncellis-
ta Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou. Oba muzikanti působí desítky let v renomova-
ných profesionálních orchestrech, kromě toho si však přáli hrát i skladby podle svého výběru, 
a to v malém obsazení, bez not a dirigentské taktovky.

Motto jejich vystoupení v Litomyšli bude: “S Bárkou po řece tónů”.

STŘEDA 22. 9. 2021 JÍZDÁRNA A Horní nádvoří 20:00

Společenský večer s rautem

Plenární přednáškový sál večer přeměníme na Jízdárnu a při navazujícím rautu můžete poznatky z konferen-
ce diskutovat při dobrém jídle a pití. Letos jsme vsadili na služby firmy Ježek Catering z Pardubic a doufáme, 
že nebudete zklamáni. Na Horním nádvoří budeme grilovat steaky, krájet bůček z udírny a vyvětráme 
se na čerstvém vzduchu.

SPOLEČENSKÉ 
AKCE
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ČTVRTEK 23. 9. 2021  JÍZDÁRNA 14:30–14:45

Ceny předsedy CZWA

Na základě hodnocení odborné poroty  
předá předseda CzWA doc. David Stránský ceny pro mladé autory do 35 let  
v následujících kategoriích

• Cena za nejlepší ústní prezentaci 

• Cena za nejlepší posterové sdělení

Ocenění kandidáti na 1.–3. místě  
v každé kategorii obdrží finanční odměnu

1. cena: 5 000 Kč

2. cena: 3 000 Kč

3. cena: 2 000 Kč

ČTVRTEK 23. 9. 2021  PIVOVAR VESELKA 19:00

Neformální večer s ochutnávkou piva 
a s hudebním doprovodem

Čtvrteční setkání je neformálním ukončením 
konference, které slouží k přátelskému posezení. 
Tentokrát se potkáme v klasickém českém hostinci 
s vlastní výrobou piva. Je třeba ochutnat Bedřichovu 
Jednáctku i Dvanácku či některý ze speciálů 
a potvrdit, zda platí slogan „Pivo jako Smetana“.

„Ze zámku 
do podzámčí“

Motto: 

Odborná 

porota bude 

letos vybírat 

ze 16 přednášek 

a 16 posterů
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EXKURZE

PÁTEK 24. 9. 2021  
LANŠKROUN, KAPACITA 50 OSOB  
9:30–12:00

Odborná exkurze: 
hospodaření s dešťovými 
vodami, Lanškroun

Uspořádat exkurzi ve vodohospodářském provozu není v době 
koronavirové úplně jednoduché a na vytipovaných zajímavých mís-
tech jsme byli odmítnuti. Proto strávíme exkurzi v exteriérech města 
Lanškroun, kde se podíváme na nově vybudované systémy HDV. 
Podíváme se na HDV rekonstruované kulturní centrum v Lanškrouně 
a řešení některých uličních profilů, které jsou nastaveny jako městský 
standard do budoucna.

PÁTEK 24. 9. 2021  
ZÁMEK LITOMYŠL, KAPACITA 50 OSOB  
9:00–12:00

Kulturně-historická exkurze: 
zámek Litomyšl a rodný byt Bedřicha Smetany

Protože organizujeme bienální konferenci CzWA v Litomyšli poprvé, věnujeme přirozeně svoji pozornost 
Státnímu zámku Litomyšl a rodnému bytu Bedřicha Smetany v zámeckém areálu. Zámek v Litomyšli 
je zajímavou ukázkou úpravy italského renesančního paláce, jenž byl v roce 1999 zapsán na Seznam 
světového a kulturního dědictví UNESCO.
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Generální partner 
VDT Technology a. s. 

Hlavní partneři 

DHI a. s. 

ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o. 

ENVI - PUR, s. r. o. 

HACH LANGE s. r. o. 

HST Hydrosystémy s. r. o. 

SEZNAM PARTNERŮ 
A VYSTAVOVATELŮ

Vystavovatelé 

AMCON Europe s. r. o. 

ENVI - PUR s. r. o. 

FONTANA R, s. r. o. 

HACH LANGE s. r. o. 

HBCZ SERVICE spol. s r. o. 

HUBER CS spol. s r. o. 

KROHNE CZ, spol. s r. o. 

KUBÍČEK VHS, s. r. o. 

Prostředí a fluidní technika s. r. o. 

VDT Technology a. s. 

Wikimedia Česká republika 

Zemský Rohatec, s. r. o.

Partneři 

ASIO TECH, spol. s r. o. 

Brenntag CR s. r. o. 

CENTRIVIT, spol. s r. o. 

IN - EKO TEAM s. r. o. 

KONEKO, spol. s r. o. 

KUBÍČEK VHS, s. r. o. 

KUNST, spol. s r. o. 

SETRA, spol. s r. o. 

VODASERVIS s. r. o. 

VODOVODY spol. s r. o. 

WITKOWITZ ENVI a. s. 



#aplikacenanomaterialu  #filtrace                  #cisteniodpadnichvod                    #sanace         #upravapitnychvod

Oddělení technologie 
životního prostředí

Jsme specialisté ve vývoji, aplikaci a testování (nejen) 
nanomateriálů v environmentálních technologiích

Vyvíjíme technologická řešení pro:

• čištění odpadních vod a jejich znovuvyužití
• membránové a filtrační systémy
• membránové bioreaktory
• nosiče biomasy
• aplikace nanomateriálů
• nové sorpční materiály

• úprava pitných vod
• sanace kontaminovaných podzemních vod s využitím

mikro a nanoželeza
• čištění vzdušnin

Naše vybavení:

• třicetikanálový respirometr Oxymax
• laboratorní a pilotní filtrační jednotky
• kolonové bioreaktory
• tester spalin a HEPA filtrů
• SEM a fluorescenční mikroskop
• kompletní vybavení pro pilotní

verifikace

Nabízíme projektový a smluvní 
výzkum. OZVĚTE SE NÁM.

Kontakt:
Vedoucí oddělení
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
T: +420 485 353 260
E: lukas.dvorak@tul.cz

Lukáš Dvořák - A4.indd   1 31.08.2021   11:00:44
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Prostředí a fluidní technika 

 

  

 
Firma se zabývá návrhem, výrobou a montáží kanalizační techniky. Specializuje se na dešťové vody v jednotné a oddíl-
né dešťové kanalizaci. Naše vírové regulátory a škrtící šoupata regulují odtok z dešťových zdrží a z odlehčovacích ko-
mor. Vyplachovací klapky se osvědčily při jejich provozu. Zpětné klapky a vřetenová šoupata jsou nezbytnou součásti 
protipovodňové ochrany kanalizace. 

Firma Prostředí a fluidní technika, PFT, s.r.o. byla založena v roce 1995 jako zastoupení německé firmy UFT Dr. H. 
Brombach GmbH, která vyvinula výrobky sloužící ke kompletnímu vystrojení dešťových nádrží a objektů na kanalizační 
síti. Kromě hydrotechniky, která je hlavním předmětem naší činnosti, se dále zabýváme pneumatickou dopravou splaš-
ků a monitorováním hladin v objektech na kanalizační síti. Spolupracujeme s projektanty při hydraulickém návrhu, naše 
výrobky dodáváme s podrobným hydraulickým dimenzováním a s odtokovou křivkou. Máme vlastní montážní skupinu, 
která zabezpečuje správné osazení našich výrobků. 

Řešíme následující problémy: regulaci odtoku a redukci znečištění z odlehčovacích komor, čištění dešťových zdrží, pro-
tipovodňovou ochranu kanalizace, pneumatickou dopravu splašků. Dodáváme a montujeme následující kanalizační 
armatury: vírové ventily, vyplachovací klapky, sklopné česle, automatické GIWA® česle, zpětné klapky, vřetenová šou-
pátka a stavidla, systém GULLIVER®- pneumatickou dopravu odpadních vod, systém AQASYS® - monitoring odlehčo-
vacích komor. 

Nad Bezednou 201                                
CZ - 252 61  Dobrovíz                            
tel: 233 311 389, fax: 233 311 290  
www.pft-uft.cz, pft@pft-uft.cz  

Hospodaření s dešťovými vodami  
Armatury pro odpadní vody                
Pneumatické doprava odpadních vod                                                    
Monitoring odlehčovacích komor 

Armatury pro vystrojení objektů 
na kanalizační síti  

● Hospodaření s dešťovými vodami   ● Armatury pro odpadní vody   ● Elektrotechnika  
● Pneumatická doprava splašků   ● Vystrojení odlehčovacích komor česlemi    

 ● Monitoring objektů OK a DN systémem AQASYS® 



PFT, s.r.o.                                                                                                                       
Prostředí a fluidní technika 

 

  

 
Firma se zabývá návrhem, výrobou a montáží kanalizační techniky. Specializuje se na dešťové vody v jednotné a oddíl-
né dešťové kanalizaci. Naše vírové regulátory a škrtící šoupata regulují odtok z dešťových zdrží a z odlehčovacích ko-
mor. Vyplachovací klapky se osvědčily při jejich provozu. Zpětné klapky a vřetenová šoupata jsou nezbytnou součásti 
protipovodňové ochrany kanalizace. 

Firma Prostředí a fluidní technika, PFT, s.r.o. byla založena v roce 1995 jako zastoupení německé firmy UFT Dr. H. 
Brombach GmbH, která vyvinula výrobky sloužící ke kompletnímu vystrojení dešťových nádrží a objektů na kanalizační 
síti. Kromě hydrotechniky, která je hlavním předmětem naší činnosti, se dále zabýváme pneumatickou dopravou splaš-
ků a monitorováním hladin v objektech na kanalizační síti. Spolupracujeme s projektanty při hydraulickém návrhu, naše 
výrobky dodáváme s podrobným hydraulickým dimenzováním a s odtokovou křivkou. Máme vlastní montážní skupinu, 
která zabezpečuje správné osazení našich výrobků. 

Řešíme následující problémy: regulaci odtoku a redukci znečištění z odlehčovacích komor, čištění dešťových zdrží, pro-
tipovodňovou ochranu kanalizace, pneumatickou dopravu splašků. Dodáváme a montujeme následující kanalizační 
armatury: vírové ventily, vyplachovací klapky, sklopné česle, automatické GIWA® česle, zpětné klapky, vřetenová šou-
pátka a stavidla, systém GULLIVER®- pneumatickou dopravu odpadních vod, systém AQASYS® - monitoring odlehčo-
vacích komor. 

Nad Bezednou 201                                
CZ - 252 61  Dobrovíz                            
tel: 233 311 389, fax: 233 311 290  
www.pft-uft.cz, pft@pft-uft.cz  

Hospodaření s dešťovými vodami  
Armatury pro odpadní vody                
Pneumatické doprava odpadních vod                                                    
Monitoring odlehčovacích komor 

Armatury pro vystrojení objektů 
na kanalizační síti  

● Hospodaření s dešťovými vodami   ● Armatury pro odpadní vody   ● Elektrotechnika  
● Pneumatická doprava splašků   ● Vystrojení odlehčovacích komor česlemi    

 ● Monitoring objektů OK a DN systémem AQASYS® 





VÝZKUMNÍCI,
VÝROBCI
A VIZIONÁŘI

Pro více informací o instalaci ultrafiltrace v Prunéřově se podívejte na článek „Technologie ultrafiltrace 
pro úpravu napájecí vody v elektrárně – instalace a uvedení do provozu“ zde ve sborníku

MEGA a.s.  |  www.mega.cz

Divize vodního hospodářství
Ke Klíčovu 191/9, Praha 9
ludmila.rusnakova@mega.cz
+420 771 121 651

»  Vhodnou technologií snížíme náklady na úpravu vody  a současně na likvidaci odpadu 

» Navrhujeme a dodáváme kompletní technologie pro úpravu vody na klíč,  včetně staveb 

»  Dodáváme moderní ekologická řešení pro hospodárné využití vodních zdrojů 

»  Navrhujeme Zero Liquid Discharge (ZLD) 

»  Provádíme on-site testy s reálnou vodou pro návrh technologie 





Utváříme budoucnost.
Naše plyny a aplikační technologie pomáhají  
zdolávat ekologické výzvy a zlepšovat životní  
prostředí.

Více informací na www.linde-gas.cz

Making our world more productive

Technologie na úpravu vody pomocí technických plynů:

→ Kyslík: technologie SOLVOX® pro optimální aerobní podmínky zajišťující úspěšnou  
biologickou úpravu odpadní vody.

→ Oxid uhličitý: technologie SOLVOCARB® pro nahrazení anorganických kyselin  
pro bezpečnou a přesnou úpravu pH a tvrdost vody.

→ Ozón: technologie OZORA® zbaví vodu bakterií a virů, redukce mikropolutantů  
a různých chemických látek pomocí jednoho z nejmocnějších oxidantů.

A4 inzerat voda kor1.indd   1 3.9.2020   15:27:31





TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ INVENT

KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice
tel.: +420 581 699 931, e-mail: invent@kunst.cz, web: www.kunst.cz

Turbodmychadla 
®INVENT iTURBO -Blower

VÁŠ PARTNER VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

POPIS
®Vysokootáčkové dmychadlo iTURBO -Blower od společnosti INVENT je určeno k zajištění dodávky vzduchu do 

provzdušňovacích systémů v aktivačních nádržích ČOV. Dmychadlo je navrženo pro vysokou účinnost, stabilitu a 
spolehlivost a doplňuje řadu vysoce účinných provzdušňovacích systémů od firmy INVENT tím, že maximalizuje výkon 
systému a současně minimalizuje provozní náklady (elektrická energie, servis).

KONSTRUKČNÍ PRINCIP DMYCHADLA
Jednostupňové dmychadlo je napřímo poháněno vysokootáčkovým pohonem, který je uložený na bezdotykových ložiscích 
tvořeých vzduchovým polštářem. Otáčivého pohybu je docíleno působením permanentích magnetů v rotoru pohonu.

VÝHODY DMYCHADEL ITURBO®-BLOWER
ź Kompaktní a lehké provedení pro rychlou a jednoduchou montáž 
ź Kompletní agregát s nízkou hlučností obsahující motor, turbodmychadlo, frekvenční 

měnič a systém regulace v jednom celku
ź Snížení provozních nákladů až o 30 % ve srovnání s Rootsovými dmychadly 
ź Jedinou servisní položkou je výměna vzduchových filtrů 
ź Uživatelsky přátelská HD dotyková obrazovka HMI 
ź Speciálně provedená oběžná kola pro zajištění velmi vysoké účinnosti v požadovaném 

rozsahu průtoku vzduchu
ź Vysokootáčkový synchronní motor s permanentním magnetem optimalizovaný pro 

regulaci otáček a krouticího momentu
ź Žádné vibrace

Model iTB 30 iTB 50 iTB 75 iTB 100 iTB 150 iTB 200
Délka × šířka × výška (mm) 1 300 × 800 × 1 200 1 460 × 900 × 1 400 1 925 × 1 000 × 1 650
Připojovací příruba (mm) 150 150 200 200 300 300
Hmotnost (kg) 530 550 580 600 900 950
Tlak (kPa) 40 až 50
Příkon (kW) 25 42 63 84 126 168
Napájení 380 až 415 V, 50 Hz

3Průtok vzduchu (Nm /h) 500 až 10 000

TECHNICKÁ DATA

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

Snímač 
vstupní teploty

Snímač 
vstupního tlaku

Snímač výstupního tlaku

Snímač průtoku 
vzduchu

Snímač výstupní teploty

OdlehčeníVýstupní 
vzduch

Chlazení 
motoru

Odlehčovací ventil

Tlumič Tlumič

Filtr FiltrMotor vč. FM

Horký vzduch
Studený vzduch

Snímač

PLC
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Laboratorní služby v  ALS
www.alsglobal.cz

Nejmodernější zázemí a přístrojové vybavení jsou důležité pro možnost dodávat vysoce kvalitní analytický servis. Nicméně ALS by se 
nestala vedoucí společností na trhu bez vysoce kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců.

Naším hlavním cílem je nabídnout zákazníkům úplné řešení jejich požadavků. Samozřejmostí je tedy zabezpečení analýz veškerých 
běžných parametrů ve standardních typech vzorků, jak z oblasti organické, tak anorganické chemie. Co ovšem ALS odlišuje od mnoha 
jiných laboratoří je schopnost analyzovat také široký rozsah specifických sloučenin a prvků.

2200 analytických parametrů  nebo kompletní služba?
ALS Czech Republic poskytuje rutinní a speciální služby, od běžných analýz vod až po určení příčin toxických vlivů na životní prostředí. 
Stanovovat více než 2200 parametrů znamená pro ALS závazek, mít tu nejvyšší úroveň technické kvalifikace a znalosti svých pracovníků, 
poskytovat zákazníkům záruku, že analytická data byla získána za použití nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení, při dodržení 
požadavků kvality. Ale to nestačí…

Naši klienti mohou očekávat
 ∙ Konzultační linka

 ∙ Průběžná aktualizace analýz při změně legislativy

 ∙ Rychlé dodání výsledků

 ∙ Poskytování vzorkovnic (voda, zemina, odpad, 
emise/vzduch)

 ∙ Skladování a likvidace vzorků

 ∙ Svoz vzorků

 ∙ Vzorkování

 ∙ Vyhodnocení dle vybraných vyhlášek

 ∙ Odborné školení „na míru“

 ∙ On-line výsledky, výsledky do mobilu

 ∙ Transfer dat do databáze PIVO

 ∙ Ochrana informace klientů, mlčenlivost

 ∙ Non-stop příjem vzorků na centrále

 ∙ Působnost v 11 městech napříč ČR 

Další poskytované služby
Naše společnost disponuje kvalifikovaným týmem vzorkařů, který je vybavený příslušnou technikou pro akreditované odběry vzorků 
pitné vody, podzemní vody, všechny druhy povrchových vod, a odpadní vody.

Kvalifikovaný tým našich vzorkařů poskytuje také konzultace a školení v oblasti vzorkování vod. Pracovníci společnosti se podílejí jako 
odborní garanti na kurzech “Vzorkování odpoadních vod“ a “Vzorkování podzemních vod“, které jsou organizovány Českou společností 
pro jakost.

Na přání zákazníka provádíme porovnání stanovených výsledků s legislativními požadavky.

Provádíme analýzy v níže uvedených typech vzorků v celém rozsahu příslušné aktuální legislativy, včetně mnoha dalších 
parametrů. Pro legislativu nejčastěji vyžadované sestavy parametrů nabízíme zvýhodněné balíčky analýz.

VODA PEVNÉ MATERIÁLY

• pitná voda
• teplá voda
• balená voda
• podzemní voda

• surová voda
• vyrobená voda
• povrchová voda
• odpadní voda

• zeminy a sediment
• silikáty
• horniny

• kaly
• půdy
• písek

Stanovení mikropolutantů ve vodách

Do popředí zájmu odborníků i veřejnosti se v posledních letech dostává také otázka, výskytu mikropolutantů v povrchových
a podzemních vodách. Laboratoře ALS poskytují stanovení mnoha látek, které vzbuzují obavy odborníků i veřejnosti.

Stanovením mikropolutantů nejen ve vodách se zabývá také naše výzkumné a projektové středisko, které v rámci grantových výzev 
řeší nejen výskyt těchto látek ve vodě, ale i původ těchto látek, jejich degradaci a v neposlední řadě jejich eliminaci. 

• Farmaka 
 

• Pesticidy 
 

• Omamné látky 
 

• Perfluorované 
uhlovodíky 

• Chlorované 
parafíny 

• Bromované 
difenylethery

ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 336/9,
Praha 9, 190 00

Right Solutions   Right Partner
www.alsglobal.cz
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ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o.

Lazarská 11/6 · 120 00 Praha 2

E-mail: bohemia@energieag.cz

www.energieag.cz

Pobočka: 

Mánesova 40/4 · 370 01 České Budějovice

Telefon: 386 110 911 · Fax: 386 110 910

www.cevak.cz · www.vakberoun.cz · www.vschrudim.cz · www.vhos.cz · www.aquark.cz · www.vodosvelkoobchod.cz

www.teplo-rokycany.cz · www.sateza.cz · www.demosuo.cz · www.teplo-vimperk.cz · www.tzr.cz · www.energiekolin.cz

24 hodin denně po 7 dnů v týdnu se mohou naši zákazníci a partneři spolehnout na skupinu ENERGIE AG 
BOHEMIA při dodávkách pitné vody, tepla a odvádění odpadních vod.

Vodárenské a teplárenské služby  v sobě zahrnují nesčetné provozní úkoly. Navíc mohou naši zákazníci využí-
vat široké portfolio doprovodných služeb. Patří sem i stavebně-montážní činnost, projekce, laboratorní rozbo-
ry, smart-metering, speciální technika a nouzové vybavení a mnoho dalších. Naše služby však sahají až do 
samotných domácností. Vlastníkům a správcům domů nabízíme údržbu, opravy, odečítání měřidel, fakturaci 
a také správu bytového fondu. 

S více než 1 800 zaměstnanci a obratem přes 4 miliardy korun jsme stabilním a profesionálním partnerem pro 
města a obce, svazky obcí a sdružení, průmyslové podniky, živnostníky, správce domů a koncové zákazníky 
v celé České republice.

V domácnostech, školách a provozovnách 
našich zákazníků pečujeme o tepelný
komfort a zajišťujeme dodávku teplé 
vody. Teplo vyrábíme v teplárnách na 

biomasu, centrálních i domovních plynových kotel-
nách, z nichž některé využívají vysoce účinné koge-
nerace tepla a elektrické energie.

Staráme se o celý koloběh vody. Počínaje 
vodou jako „surovinou“ odebíranou 
z vodárenských nádrží, pramenišť a vrtů, 
přes její úpravu na vodu pitnou až po 

distribuci této vody jednomu miliónu obyvatel. Od 
nich přebíráme vodu odpadní a zajišťujeme, aby 
byla řádně vyčištěna na čistírnách odpadních vod 
a mohla se tak vrátit čistá do přirozeného koloběhu 
vody v přírodě.

PŘIJĎTE DO NAŠEHOTÝMU!bohemia@energieag.cz



Společnost DHI a.s. působí v oborech vodního hospodářství 
a životního prostředí na českém trhu od roku 1990.  
Aktivity společnosti jsou založeny na aplikaci moderních 
technologií vyvinutých na základě nejnovějších poznatků v oboru 
hydroinformatiky, hydrauliky, hydrologie. 

DHI a.s. 

• DHI a.s. je v rámci celé společnosti DHI Group 
odpovědnou pobočkou pro celou střední a východní 
Evropu.  

• Zajišťujeme monitoring v urbanizovaných povodích a 
měrné kampaně, respektive měření vybraných veličin 
v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí. 

Vodohospodářská infrastruktura 

Aplikace hydroinformatiky  
v odvodňovacích systémech, 

systémech zásobování pitnou vodou 
a v čistírenství 

Říční hydraulika a vodní zdroje  

Aplikace hydroinformatiky v říčních 
systémech, nádržích a podzemních 

vodách 

 

Vývoj software 

MIKE Powered by DHI, programový 
prostředek pro řešení problémů ve 

všech oblastech vodního hospodářství 
  

DHI a.s. je součástí skupiny DHI Group  
Společnost stále prohlubuje přirozenou spolupráci s DHI Group především na vývoji programových prostředků a aplikací 
technologií. DHI Group představuje v oboru vodního hospodářství a životního prostředí nositele špičkových informačních 
technologií. Transfer know -how je prováděn poskytováním softwarových prostředků a na něj vázaných konzultačních služeb.  

 

Prodej softwarových 
prostředků včetně 

přenosu znalostí, které 
s nimi souvisejí 

Konzultační a expertní 
činnost v oboru 

vodního hospodářství 
a životní prostředí 

Příprava a zpracování 
dat zejména pro další 
využití matematickými 

modely  

Monitoring 
v urbanizovaných 
povodích a měrné 

kampaně 

Naše řešení 
DHI nejen distribuuje softwarové prostředky, ale zajišťuje i odborné konzultace a podporu vodohospodářské problematice, 
jak v privátním, tak i veřejném sektoru. Prvořadou snahou společnosti je přenést špičkové technologie do oblastí, kde ještě 
nejsou používány a zlepšovat jejich využití v oblastech, kde tyto technologie již běžně fungují. Jedná se především o aplikace 
pro průmysl jako například problematika chladících vod, protipovodňové ochrany a ochrany před zatopením extrémními 
srážkami a podobně. Z modelování rozsáhlých trubních sítí ve vodovodních systémech přinášíme zkušenosti využitelné pro 
průmyslové vodovody a produktovody.  

• Úzce spolupracujeme na vybraných projektech v oborech 
vodního hospodářství a životního prostředí v rámci celé 
DHI Group. 

• Jsme autorizováni k výkonu úředního měření průtoku 
kapalin hydrometrováním v prizmatických korytech nebo 
prostřednictvím měrných přelivů a žlabů nebo jímáním 
kapalin do měrné nádoby a do vážícího vaku. 

Kontaktujte přímo pražskou kancelář: 
office@dhi.cz  

Více informací získáte  
na našich webových stránkách  www.dhi.cz  

případně na stránkách DHI Group 
www.dhigroup.com 

Photo © DHI / Free picture library stock 
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Aktivity společnosti jsou založeny na aplikaci moderních 
technologií vyvinutých na základě nejnovějších poznatků v oboru 
hydroinformatiky, hydrauliky, hydrologie. 

DHI a.s. 

• DHI a.s. je v rámci celé společnosti DHI Group 
odpovědnou pobočkou pro celou střední a východní 
Evropu.  

• Zajišťujeme monitoring v urbanizovaných povodích a 
měrné kampaně, respektive měření vybraných veličin 
v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí. 

Vodohospodářská infrastruktura 

Aplikace hydroinformatiky  
v odvodňovacích systémech, 

systémech zásobování pitnou vodou 
a v čistírenství 

Říční hydraulika a vodní zdroje  

Aplikace hydroinformatiky v říčních 
systémech, nádržích a podzemních 

vodách 

 

Vývoj software 

MIKE Powered by DHI, programový 
prostředek pro řešení problémů ve 

všech oblastech vodního hospodářství 
  

DHI a.s. je součástí skupiny DHI Group  
Společnost stále prohlubuje přirozenou spolupráci s DHI Group především na vývoji programových prostředků a aplikací 
technologií. DHI Group představuje v oboru vodního hospodářství a životního prostředí nositele špičkových informačních 
technologií. Transfer know -how je prováděn poskytováním softwarových prostředků a na něj vázaných konzultačních služeb.  

 

Prodej softwarových 
prostředků včetně 

přenosu znalostí, které 
s nimi souvisejí 

Konzultační a expertní 
činnost v oboru 

vodního hospodářství 
a životní prostředí 

Příprava a zpracování 
dat zejména pro další 
využití matematickými 

modely  

Monitoring 
v urbanizovaných 
povodích a měrné 

kampaně 

Naše řešení 
DHI nejen distribuuje softwarové prostředky, ale zajišťuje i odborné konzultace a podporu vodohospodářské problematice, 
jak v privátním, tak i veřejném sektoru. Prvořadou snahou společnosti je přenést špičkové technologie do oblastí, kde ještě 
nejsou používány a zlepšovat jejich využití v oblastech, kde tyto technologie již běžně fungují. Jedná se především o aplikace 
pro průmysl jako například problematika chladících vod, protipovodňové ochrany a ochrany před zatopením extrémními 
srážkami a podobně. Z modelování rozsáhlých trubních sítí ve vodovodních systémech přinášíme zkušenosti využitelné pro 
průmyslové vodovody a produktovody.  

• Úzce spolupracujeme na vybraných projektech v oborech 
vodního hospodářství a životního prostředí v rámci celé 
DHI Group. 

• Jsme autorizováni k výkonu úředního měření průtoku 
kapalin hydrometrováním v prizmatických korytech nebo 
prostřednictvím měrných přelivů a žlabů nebo jímáním 
kapalin do měrné nádoby a do vážícího vaku. 

Kontaktujte přímo pražskou kancelář: 
office@dhi.cz  
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www.vdttechnology.com

Správa životního cyklu technologického celku 
od plánování po údržbu za pomoci sofistikovaného, 
ale přehledného databázového systému.

Společnost VDT Technology a.s.  je díky partnerství s předními světovými dodavateli řešení a služeb 
významným partnerem pro digitalizační procesy v oblasti průmyslu, dopravy a kritické infrastruktury.

VDT Technology dodává inovativní a komplexní technologická řešení se specializací zejména na inteligentní 
systémy řízení, digitální modelování, simulaci a predikci s využitím pasportizačních nástrojů a IoT platformy.

Využití ve všech oblastech průmyslové výroby 
včetně prediktivní údržby.

Zlepšení produktivity a efektivity jednotlivých strojů, 
systémů, a tím i celých výrobních závodů.

COMOS MindSphere

Představení společnosti 
VDT Technology a.s.
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