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ÚVODNÍ SLOVO

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
předsedkyně programového výboru

Tento sborník přináší program a abstrakty prezentací 13. 
bienální konference VODA 2019. Úplné texty prezentací jsou 
k dispozici v elektronické podobě na přiloženém flash disku.

Bienální konference VODA je vlajkovou konferencí 
Asociace pro vodu ČR a fórem pro setkávání širokého 
spektra účastníků z  oblasti vodního hospodářství a  chrany 
životního prostředí, jejichž cílem je udržitelný rozvoj 
společnosti. Konference je pořádána v úzké spolupráci 
s  kademickou sférou a pod záštitou státní správy již od roku 
1995. Od roku 2011 se tato konference koná v lázeňském 
městě Poděbrady.

Letošní ročník konference přináší řadu novinek. Hlavní 
témata letošního ročníku konference vycházejí z témat 
diskutovaných na Ideové konferenci CzWA 2018, která 
se  naží definovat aktuální klíčové okruhy pro výzkum a další 
směřování vodního hospodářství v ČR.

• Znovuvyužití vody a kalu
• Kvalita vody na odtoku z ČOV
• Specifické polutanty
• Dešťové vody ve městech
• Vodárenství a ochrana vody v přírodě

Na konferenci bylo podáno 90 abstraktů, z nichž 
se programovému výboru podařilo sestavit bohatý 
a zajímavý program. Vedle vyzvaných plenárních 
přednášek a standardních tematických odborných sekcí 
jsou v programu specificky zaměřená diskuzní fóra a nově 
jsou zařazeny sekce, které kombinují bleskové prezentace 
s  ostery a diskuzí. 

Pozvání do plenární sekce přijali renomovaní odborníci 
z oboru prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Mgr. Vít Kodeš, prof. 
Ing. Pavel Jeníček, CSc. a doc. Ing. David Stránský, PhD. 
Jejich přednášky přinášejí nejnovější poznatky z oblastí 
problematiky recyklace odpadních vod, pesticidů, mikroplastů 
a srážkových vod. 

Konferenci završí 4 paralelní diskusní fóra uváděná 
přednáškami, o nichž doufáme, že podnítí bohatou diskuzi. 
Výstupy z této diskuze budou sloužit jako podněty pro další 
práci odborných skupin CzWA.

V rámci konference jsou udíleny ceny předsedy CzWA, 
nově za nejlepší přednášku a za nejlepší posterové sdělení 
pro autory do 35 let. Velmi nás těší, že zájem o účast v  této 
soutěži je velký. Přihlásilo se celkem 33 uchazečů (12 
prezentujících ve standardních tematických sekcích a 21 
v  leskových tematických sekcích).

Konference je určena pracovníkům ve výzkumu a vývoji, 
technologům, projektantům, konzultantům, provozovatelům, 
představitelům průmyslu a pracovníkům neziskového 
sektoru a veřejné správy. Z přihlášených cca 250 účastníků 
jsou všechny tyto oblasti zastoupeny poměrně vyrovnaně. 
Využijme tedy tohoto setkání k výměně a získání nových 
poznatků pro svoji práci, protože všichni spolu čelíme stejné 
výzvě, a to poskytnout společnosti inovativní a efektivní 
způsoby hospodaření s vodou, zaručující její udržitelný rozvoj 
v podmínkách klimatické změny a stále vyšších požadavků 
na ochranu životního prostředí.

V letošním roce je pro Vás připraven bohatý společenský 
program, který je celý součástí vložného konference. 
Program zahrnuje koncert vážné hudby, večerní raut na 
lázeňské kolonádě, výlet parníkem Polabím s hudebním 
večerem a rautem a tradiční páteční exkurze, kdy letos 
máte možnost navštívit Terénní hydrogeologické centrum 
Pátek nebo zvolit kulturně historický program v Národním 
hřebčíně v Kladrubech nad Labem.

Na závěr bych ještě chtěla 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, Ing. 
Vojtěchu Barešovi, PhD., Ing. Andree Benákové, PhD. a Ing. 
Ivetě Růžičkové, PhD. za editaci příspěvků a sestavování 
sborníků, organizátorům exkurze do Hydrogeoparku Pátek 
RNDr. Pavlu Špačkovi a  Ing. Jiřímu Mikešovi za čas, který 
nám věnují, a všem sponzorům, díky nimž je doprovodný 
program konference atraktivnější.

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

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
předsedkyně programového výboru

13. bienální konference Voda 2019 - CzWA
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LÁZEŇSKÉ MĚSTO PODĚBRADY
Lázně Poděbrady jsou největší lázně ve středočeském kraji. Lázně jsou proslavené heslem Na srdce jsou Poděbrady, ale léčebné 
pobyty zdaleka nepomáhají pouze při srdečních obtížích.

Již v 17. století vznikly v Poděbradech malé lázničky, jejichž pramen se řadí mezi nejlepší železité vody. Nejvýznamnějším 
rokem pro novodobé dějiny města byl bezpochyby rok 1905, kdy při hledání pitné vody byl na nádvoří zámku objeven pramen 
minerální vody s výbornými léčivými účinky. První úspěšná sezóna v uhličitých lázních se od roku 1908 stala předzvěstí nového 
„zlatého“ věku města.

Lázeňské centrum je skryto v zeleni parků. Krajina kolem Poděbrad působí na nervový systém uklidňujícím dojmem a její 
romantické prostředí je ideální nejen pro lázeňské hosty, ale i pro rekreaci. K tomuto přispívá v hojné míře i možnost sportovního 
vyžití: tenis, golf, jezdectví, plavání, volejbal, basketbal, fotbal, cyklistika, sportovní střelba, rybolov.

KONGRESOVÉ CENTRUM LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA

Kongresové centrum Lázeňská kolonáda se nachází přímo na lázeňské kolonádě, naproti kavárně Viola, kousek od proslulých 
květinových hodin a našich 4* hotelů Libenský a Bellevue Tlapák.

Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda, Náměstí T. G. Masaryka 433/II, 290 33 Poděbrady
www.lazne-podebrady.cz/kongresy/

13. bienální konference Voda 2019 - CzWA
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8 STANDARDNÍCH TEMATICKÝCH ODBORNÝCH SEKCÍ:

1. Pitná voda
2. Kvalita vody na odtoku z ČOV
3. Specifické polutanty v povrchových vodách a ekosystémech
4. Stokové sítě a ochrana vod
5. Specifické polutanty v pitné a odpadní vodě
6. Opětovné využívání odpadních vod a kalů
7. Dešťové vody ve městech
8. Odpadní vody v rurálních územích a průmyslových zónách, čerpání a zpracování kalů

4 BLESKOVÉ TEMATICKÉ SEKCE:

1. Specifické polutanty
2. Kvalita vody na odtoku z ČOV, technologie a kaly
3. Dešťové vody ve městech
4. Vodárenství a ochrana vod 

4 DISKUZNÍ FÓRA:

1. Specifické polutanty a vodárenství
2. Dešťové vody ve městech
3. Opětovné využívání odpadních vod a kalů
4. Kvalita vody na odtoku z ČOV

13. bienální konference Voda 2019 - CzWA
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středa 18. 9. 2019 09.30 - 10.30 | koncertní sál

PLENÁRNÍ SEKCE 1:
Moderátor: Ivana Kabelková

09.30 Recyklace odpadních vod v Evropské unii a v České republice

Wanner J.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Evropský kontinent, stejně jako jiné části světa, čelí vážným problémům spojeným s rostoucím vodním stresem. Jedním 
z možných řešení, jak zlepšit napjatou vodní bilanci, je recyklovat již použitou vodu. Tato práce popisuje současnou situaci 
v oblasti opětovného využití vody v členských státech Evropské unie a demonstruje některé úspěšné projekty použití 
recyklované vody v zemědělství a při údržbě městské zeleně a sportovišť. Stručně je popsán pokrok v přípravě nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody a současná situace v této oblasti vody 
v České republice.

10.00 Problematika pesticidů v ochraně vod – jaká data máme k dispozici a co nám říkají?

Kodeš V.
Český hydrometeorologický ústav

Monitoring pesticidů je náročný zejména finančně, jelikož v ČR se dne používá cca 200 účinných látek a není ekonomicky 
únosné monitorovat všechny. Z tohoto důvodu je třeba se věnovat správnému nastavení monitoringu, zohlednit environmentální 
vlastnosti jednotlivých látek, způsob jejich aplikace i existující data. Výsledky monitoringu na území ČR jednoznačně 
identifikovaly problematické pesticidní látky a to zejména metabolity herbicidů, které by měly být zahrnuty do monitoringu 
v každém případě. Pro provozovatele vodovodů byly připraveny seznamy relevantních látek s cílem optimálního nastavení jejich 
monitoringu při efektivním využití finančních prostředků. 

Poznámky:

13. bienální konference Voda 2019 - CzWA
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středa 18. 9. 2019 11.00 - 12:00 | koncertní sál

PLENÁRNÍ SEKCE 2:
Moderátor: Ivana Kabelková

Mikroplasty v čistírenských kalech 11.00

Jeníček P., Milobedzka A.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Mikroplasty jsou novým typem znečištění odpadních vod a kalů. Současné čistírenské technologie jsou schopně odstraňovat 
mikroplasty s účinností 99 % i vyšší. Téměř všechny odstraněné částice plastů ale končí v kalech. Příspěvek shrnuje současné 
znalostí v této oblasti a zaměřuje se zejména na typy mikroplastových částic a kvantifikaci výskytu mikroplastů v odpadních 
vodách a kalech. Zároveň jsou také diskutována rizika spojená s výskytem mikroplastů v kalech a se sorpcí specifických látek 
na povrchu mikroplastů.

Akční plán hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích 11.30

Stránský D., Kabelková I.
České vysoké učení technické v Praze

Akční plán hospodaření se srážkovými vodami (HDV) vytváří rámec, který umožní zlepšení vodního režimu urbanizovaných 
území za účelem jejich adaptace na změnu klimatu a zvýšení kvality života v nich. Hlavní zásadou řešení je multioborový 
přístup, jehož účelem je propojit HDV s územním plánováním, krajinným plánováním, dopravním plánováním ad., a zahrnutí 
celého spektra variability srážkového režimu – od běžných dešťů, přes silné deště až po extrémní deště. Akční plán stanoví 
6 strategických cílů vodního hospodářství urbanizovaných území v oblasti HDV, popisuje současný stav HDV v ČR, identifikuje 
jeho deficity a navrhuje změny pro jejich odstranění a dosažení strategických cílů. 

Poznámky:

13. bienální konference Voda 2019 - CzWA
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středa 18. 9. 2019 13.15 - 14.45 | koncertní sál

STANDARDNÍ TEMATICKÁ SEKCE 1:
PITNÁ VODA
Moderátor: Tomáš Kučera

13.15 On-site odstraňování antimonu z podzemní vody pomocí ferátu (Fe(VI)), 
mikročástic železa a GEH sorbentu

Lánský M.1, Srb M.1, Hrubý T1., Vacková M.1, Sýkora P.1, Wanner J.2 
1Pražské vodovody a kanalizace, 2Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spuštění nové vodní linky ÚČOV Praha přineslo dynamicky se měnící situaci ohledně množství odpadních vod čištěných 
na Stávající vodní lince (SVL) v závislosti na každodenně vzrůstajícím množství odpadních vod čerpaných na Novou vodní 
linku (NVL). Na nastalé změny bylo nezbytné průběžně reagovat změnami v nastavení technologie a provozu SVL. Rozsáhlá 
opatření u naprosté většiny technologických celků linky SVL zajistila po celou dobu najíždění NVL udržení stabilního procesu 
odstraňování dusíku a jeho vysokou účinnost. V roce 2018 se podařilo splnit jak limit Ncelk dle platného vodoprávního povolení, 
tak nepřekročit limit Nanorg pro zpoplatnění vypouštěného znečištění.

13.30 Regenerace vodárenských vrtů – diagnostika a cílená regenerace

Šupíková I.1, Lacinová L.2, Procházka M.1
1AQUATEST , 2Technická univerzita v Liberci 

Dlouhodobé používání vodárenských vrtů vede ke zhoršování jejich stavu. Příčinou špatného technického stavu vrtů je vznik 
minerálních inkrustací, mechanické zanášení a materiálová koroze pažnic vrtu, akumulace biomasy na pažnicích. Vybudování 
nových vrtů je finančně nákladné, je tedy vhodnější provést regeneraci stávajících vrtů a tím prodloužit jejich životnost. Často 
se regenerace provádí bez správné diagnostiky a identifikace příčin problému což může způsobit řadu obtíží od neefektivní 
regenerací až po významné zhoršení technického stavu vrtu.

13.45 Úprava podzemních vod s využitím keramické membránové filtrace

Brabenec T., Hrušková P., Munzar T., Drda M. 
ENVI-PUR

Podzemní vody typicky obsahují vysoké koncentrace železa a manganu. Úprava takovýchto vod zahrnuje především konvenční 
sedimentaci a pískovou filtraci. V posledních letech jsou tyto technologie nahrazovány moderními separačními procesy, které 
zaručují stabilní dodávku kvalitní pitné vody, jako jsou například membránové technologie. Vhodná volba typu membrány zajistí 
vysokou účinnost procesu separace a zároveň značnou úsporu provozních nákladů. Cílem bylo zhodnotit účinnost separace 
železa a manganu a popsat provozní parametry včetně potenciálního zanášení membrány. 

14.00 Rekonstrukce úpraven vody ve vlastnictví SVS a.s.

Středa P., Písek L., Šesták J., Drbohlav J.
Sweco Hydroprojekt

Příspěvek je věnován další etapě rekonstrukcí úpraven vody ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s. Jedná 
se o rekonstrukci úpraven vody se zdrojovou podzemní vodou – ÚV Holedeč, ÚV Malešov, ÚV Vrutice a ÚV Brníkov. Tato etapa 
navazuje na předchozí rekonstrukce klíčových úpraven vody v Severočeské vodárenské soustavě, která proběhla v předchozích 
letech – zejména se jednalo o ÚV Hradiště, ÚV Meziboří, ÚV Souš, ÚV Bedřichov a ÚV Jirkov.
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Projektová příprava a rok realizace stavby „Modernizace ÚVŽ, 2. Stavba (GAU)“ 14.15

Sommer L., Schejbal R., Kratěna J., Hradecký J.
Sweco Hydroprojekt

Článek se zabývá vývojem projektové přípravy dostavby nového objektu Filtrace GAU a rekonstrukce souvisejících objektů. 
Při popisu projektování se soustředí na specifické problémy jak ve stavební, tak strojně technologické části, zejména na některé 
atypické požadavky souvisící s hlavními materiály jako je vodostavební beton nebo korozivzdorná ocel. Ve fázi přípravy 
realizace se soustředíme na některé dílčí změny, na problematiku finálního výběru klíčových prvků (např. drenážního systému). 
V rámci popisu dosud provedených prací pak zmíníme řadu neočekávaných skutečností zjištěných až během realizace 
a závěrem okomentujeme dílčí zkušenosti z pohledu výkonu autorského dozoru.

Posouzení rizik - dva roky v české praxi 14.30

Paul J.1, Kožíšek F.2, Hloušek T.3
1Vodovody a kanalizace Beroun, 2Státní zdravotní ústav, 3Středočeské vodárny

Od roku 2017 platí novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou se zavedlo tzv. posouzení rizik pro systémy dodávající 
pitnou vodu. Odborným garantem celého procesu je Státní zdravotní ústav (SZÚ), který od počátku spolupracoval na přípravě 
vyhlášky a následně i metodického pokynu s Asociací pro vodu ČR (CzWA) a Sdružením oboru vodovodů a kanalizací 
(SOVAK). Společně byla také vypracována Zjednodušená metodika na zpracování posouzení rizik malých systémů zásobování 
pitnou vodou. Proces se pomalu rozjíždí a jsou schváleny první aktualizované provozní řády. Jedná se o náročný proces, který 
by ale měl přinést v budoucnu vyšší kvalitu a bezpečnost dodávek pitné vody.

Poznámky:

13. bienální konference Voda 2019 - CzWA



18

středa 18. 9. 2019 13.15 - 14.45 | restaurace

STANDARDNÍ TEMATICKÁ SEKCE 2:
KVALITA VODY NA ODTOKU Z ČOV
Moderátor: Martin Srb

13.15 Odstraňování dusíku na stávající vodní lince ÚČOV Praha 
ve vazbě na zprovoznění nové vodní linky

Heřmánková M.1, Vokáč R.1, Filip J.2, Slunský J.3, Najmanová P.1
1Dekonta, 2Univerzita Palackého v Olomouci, 3LAC

Laboratorními testy bylo potvrzeno, že ferát Fe(VI) je schopen odstranit z vody Sb na limit pitné vody (Sb <5 µg/l). Pro podzemní 
vodu s obsahem Sb 20,7 µg/l byla účinná dávka K2FeO4 15 mg/l s dobou zdržení 2 – 4 hod při pH 4,0. Následné on-site 
testování bylo realizováno pomocí mobilní technologické linky s kapacitou 50 l/hod s podzemní vodou o obsahu Sb cca 
4x vyšším než u laboratorních testů. Po pěti dnech on-site testování byla stanovena bezpečná dávka K2FeO4 pro preferovanou 
dobu zdržení 2 hod na 25 mg/l. Účinnost testované technologie byla 94-95%. Výsledky kolonových testů se sorbentem GEH 
a mikročásticemi železa, alternující použití ferátů, byly pozitivní pouze pro sorbent GEH.

13.30 Dopad optimalizace dodávky vzduchu na koncentraci fosforu 
na odtoku z vybraných ČOV

Puchmeltr M., Loužecký P., Hájková L. 
Severočeské vodovody a kanalizace

Článek popisuje problém biologického uvolňování fosforu z aktivovaného kalu v praxi v souvislostech s konkrétními ČOV, které 
provozujeme. K tomu, aby k výše uvedenému jevu došlo, je zapotřebí nejen přítomnost Poly-P bakterií v aktivovaném kalu, 
ale také specifické podmínky. V aerobních podmínkách (které předpokládáme v nitrifikačních nádržích), tak dochází k akumulaci 
fosforu, kdežto v anaerobních podmínkách (které se vyskytují především v dosazovacích nádržích), dochází k jeho uvolňování 
z těl Poly-P bakterií. Zkušenosti ukazují, že i při velmi nízkých koncentracích P-PO4 v nitrifikačních nádržích, můžeme na odtoku 
naměřit ve stejném parametru koncentrace až o několik mg/l vyšší.

13.45 Limity zvýšeného simultánního srážení na ČOV Bílina

Harciník F.1, Pečenka M.2, Vrábel M.2
1Severočeské vodovody a kanalizace, 2Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Rostoucí požadavky na zlepšení kvality povrchových vod s sebou přináší tlak na odtokové parametry z čistíren odpadních vod. 
Limity znečištění na odtoku z ČOV jsou dány NV č. 401/2015 Sb., o jehož novelizaci se v posledních letech hojně hovoří. Cílem 
tohoto příspěvku není posoudit, zda a jak by nižší odtokové koncentrace z ČOV ovlivnily kvalitu povrchových vod. Obsahem 
je příprava provozovatele na možnou změnu legislativy, která jak provozovatelům, tak majitelům vodohospodářské infrastruktury 
způsobí značné náklady – investiční i provozní. Ke sledování byla zvolena ČOV z velikostní kategorie, u které není jednoznačný 
technologický způsob dosažení možných přísnějších limitů v parametru Pcelk.

14.00 Databázové zpracování vlastností kalu

Pollert J.1, Švanda O.1, Ďurišová K.1, Procházka J.1, Zvolánek J.1, Sojka F.1, Růžičková I.2, Benáková A.2
1České vysoké učení technické v Praze, 2Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Příspěvek prezentuje metodiku hodnocení vlastností a chování kalu v dosazovacích nádržích (DN) různými přístupy, které 
jsou systematicky zpracovány. Během dlouhodobého výzkumu bylo nashromážděno mnoho dat o chování kalu uložených 
v databázi kalu. Pro její vývoj bylo použito měření na kolonách přímo na ÚČOV. Odběr vody a kalu probíhal z DN a byl ihned 
vyhodnocován. Účel databáze je ukládání dat pro jejich zpracování najednou, zjištění vlastností kalu pro matematický model 
v CFD, ověřování hypotéz chování a vývoje kalu a vytvoření skupin kalu podle různých vlastností. Pomocí různých klíčů 
a propojením informací lze vyhodnocovat vlastnosti kalu za různých podmínek a dostat ucelený obraz jeho chování. Matematický 
model umožní nasimulovat chování kalu v nádrži a ukázat zjištěné problémy. Jejich odstraněním pomocí vhodných postupů 
zlepšíme chování nádrže a tím zvýšíme účinnost separace kalu.
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Malé čistírny odpadních vod, rezervy v účinnosti a provozních nákladech 
jsou skryty v technologické koncepci jejich řešení 14.15

Foller J.
Adchem

Dokument ukazuje na vybraném příkladu technologické koncepce řešení menších ČOV, jak mohou specifika napojené 
stokové sítě ovlivnit předpokládaný výsledek čištění odpadních vod. Jsou uvedeny nejčastější příčiny chyb v řešení návrhu 
použité technologie a je naznačena možnost nápravy stavu změnou režimu provozu nebo úpravou technologického vystrojení 
a podobně. Postupným rozborem jednotlivých technologických uzlů hypotetické ČOV, jako příkladu, tak jak jsou řazeny 
za sebou, jsou diskutovány případy chybných řešení a možnosti nápravy. Výklad je doplněn příkladem realizovaného případu 
z praxe.

Kvalita vody na odtoku z domových ČOV 14.30

Pénzes L., Cyprian M.
Aquatec VFL

Príspevok je venovaný praktickým skúsenostiam s kvalitou vody na odtoku z domových ČOV (odstránenie organického 
znečistenia, ako aj dusíka a fosforu) s použitím zrážadla a bez zrážadla, a to jednak v reálnych podmienkach a jednak 
za kontrolovaných podmienok pri testovaní účinnosti v zmysle harmonizovanej normy EN 12566-3. Mnohé nedorozumenia pri  
povoľovaní a kategorizácií DČOV vyplývajú z nesprávnej interpretácie výsledkov účinnosti v percentách vo vzťahu k povoleným 
koncentračným hodnotám v odtoku z DČOV do povrchových vôd a podzemných vôd.  V tejto súvislosti sú hodnotené 
legislatívne požiadavky v oblasti domových čistiarní odpadových vôd v Českej republike a iných krajinách EU a krajinách mimo 
EU z pohľadu výrobcu DČOV,  ako aj praktické skúsenosti s dohľadom na trhu so stavebnými výrobkami, ku ktorým patria 
aj DČOV. 

Poznámky:
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STANDARDNÍ TEMATICKÁ SEKCE 3:
SPECIFICKÉ POLUTANTY V POVRCHOVÝCH VODÁCH A EKOSYSTÉMECH
Moderátor: Jana Nábělková

15.15 Národní akční plán (NAP) k bezpečnému používání pesticidů v ČR 
pro období 2018-2022

Lanč R.1, Hušková R.2
1GD Sys, 2Veolia

V roce 2009 vstoupila v platnost směrnice 128/2009/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů. Z této směrnice mimo jiné vyplývá pro členské státy EU povinnost zpracovat Národní akční 
plán (NAP) pro udržitelné používání pesticidů. Příspěvek se zabývá plněním cílů NAP v ČR v I. období (2012–2017) z hlediska 
ochrany vod. Dále se příspěvek zabývá přípravou NAP pro II. období (2018 - 2022), hlavními cíli se zaměřením na ochranu vod 
nejen z hlediska pesticidů, ale i z hlediska nepřijatelných formulačních přísad a adjuvans (látky zesilující účinek). Příspěvek 
se zaměřuje i na nezbytné náklady k odstranění pesticidních látek při úpravě vody na vodu pitnou a na plnění cílů a opatření 
stanovených v NAP ve státech EU, kde proběhla kontrola Evropské komise za období 2012–2017.

15.30 Nálezy vybraných specifických organických látek 
a jejich stabilita v povrchových vodách

Liška M.
Povodí Vltavy

V příspěvku jsou formou popisu reálných příkladů prezentovány nálezy vybraných pesticidních látek  s dalšími souvislostmi 
k jejich výskytu a stabilitě ve vodním prostředí. Jedná se zejména o rezidua pesticidů: glyfosát, metazachlor, chlortoluron, 
clomazone, clothianidin, tebuconazol a dalších látek v povrchové a podzemní vodě. Součástí příspěvku je interpretace reálného 
příkladu transportu výše uvedených pesticidních látek v systému: pole – tůň – studna a také popis vlivu intenzivní srážky 
na koncentraci metazachloru v povrchových stojatých vodách v povodích s intenzivní zemědělskou činností (rybník Píště 
na Blažejovickém potoce, nádrž Trnávka na řece Trnavě). 

15.45 Nové versus tradiční polutanty v Labi

Nováková P.1, Kodeš V.2, Švecová H.1, Grabic R.1, Randák T.1
1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2Český hydrometeorologický ústav 

Syntetické organické mikropolutanty tvoří značnou část znečišťujících látek, které celosvětově ohrožují kvalitu povrchových 
i spodních vod. Jejich monitoring ve vodním prostředí se většinou soustředí na vybrané tzv. emergentní polutanty (EP), u kterých 
je předpoklad negativního vlivu na vodní prostředí. Další nové potencionálně rizikové polutanty jsou výzvou pro analytické 
metody jako je necílený screening pomocí chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií. Příklad necíleného screeningu 
a jeho výhody i nevýhody jsou ukázány na analýze pasivních vzorkovačů exponovaných v povodí Labe v rámci monitoringu 
kvality vod ČHMÚ v roce 2017. 

16.00 Zatížení povodí Želivky mikropolutanty z vybraných bodových zdrojů

Váňa M., Fiala D., Kučera J., Rosendorf P., Stejskalová L., Matoušová L., Kólová A.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Příspěvek přináší zjištění o výskytu léčiv a jejich metabolitů v odpadních vodách z měst a obcí a jejich transformaci ve vodních 
tocích v povodí vodní nádrže Švihov, z níž je odebírána voda pro výrobu pitné vody v největší české úpravně vod Želivka. 
V průběhu řešení projektu byly sledovány „vzorové“ situace“ bodových zdrojů znečištění, které se v povodí vodárenské nádrže 
vyskytují. Na základě zjištěných dat bude dále zpracován hlavní cíl projektu, tj. matematický model, který bude simulovat možné 
ovlivňování kvality vody vodárenské nádrže, zvláště pak za podmínek mimořádného sucha, kdy v mnoha vodních tocích tvoří 
vyčištěné odpadní vody poměrně značnou část jejich průtoku.
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Koncentrace léčiv v reálném ekosystému 16.15

Grabicová K., Grabic R., Randák T., Žlábek V.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Čistírny odpadních vod jsou zdrojem léčiv v životním prostředí. Cílem této studie bylo sledovat jejich koncentraci v rybníku 
Čežárka, který je ovlivněn vypouštěnou odpadní vodou. Ve vzorcích vod, sedimentu a jednotlivých tkáních ryb byla metodou 
kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií stanovena koncentrace téměř 70 léčiv. Ve vodě bylo detekováno 40 
z nich s celkovou koncentrací vyšší než 5 µg/l. 19 léčiv bylo nalezeno v tkáních candáta a kapra. Játra a ledviny jsou tkáně 
s největším počtem nálezů a nejvyšší koncentrací (na úrovni jednotek až desítek ng/g). Koncentrace léčiv ve svalovině ryb byla 
nízká, zdravotní rizika konzumace těchto ryb jsou proto minimální.

Poznámky:
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STANDARDNÍ TEMATICKÁ SEKCE 4:
STOKOVÉ SÍTĚ A OCHRANA VOD
Moderátor: Ondřej Beneš

15.15 Měření průtoku a kontrola kvality na odlehčovacích komorách 

Povýšilová M.
TECHNOAQUA

Měření průtoku a kontrola kvality odlehčovaných vod je v současné době často skloňovaným tématem diskuzí. Vzhledem 
k chystaným změnám v legislativě, všichni s napětím očekáváme, jak bude vypadat konečná podoba. Měření průtoku i odběr 
vzorků na těchto profilech je možné realizovat, avšak za určitých podmínek a s ohledem na specifičnost odlehčovaných vod. 
Není možné používat stejné podmínky a pravidla jako na odtocích z ČOV.

15.30 Trendy, zdroje a variabilita látkového zatížení ČOV Brno – Modřice

Habr V.
Brněnské vodárny a kanalizace

Příspěvek se zabývá látkovým zatížením čistírny odpadních vod v Brně – Modřicích. Konkrétněji jaký je historický vývoj 
koncentrací vybraných polutantů v odpadních vodách, jejich denní i sezónní variabilita. Hlavním zdrojem informací pro práci 
je téměř denní odběr a provedení analýz na přítoku do čistírny. Vzhledem k provozním potřebám znalosti i krátkodobých 
zvýšených látkových toků způsobených dešťovými událostmi, je prováděn cílený monitoring na jednotné stokové síti a vybraných 
objektech odlehčovacích komor a retenčních nádrží. Výstupem jsou informace o koncentracích i látkových tocích sledovaných 
polutantů v dlouhodobém i krátkodobém časovém horizontu.

15.45 Čištění odpadních vod a návrh vymezení citlivých oblastí v Moldavsku

Kučera J., Fuksa J., Fiala D., Nováková H., Čejková J.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

V rámci projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou a realizovaného v letech 2016 až 2018 se autoři věnovali pomoci 
Moldavské republice s implementací evropské směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. V rámci tohoto 
projektu zmapovali stav nakládání s odpadními vodami ve všech městech nad 10 000 obyvatel a zpracovali odborný podklad pro 
návrh vymezení citlivých oblastí podle uvedené směrnice. 

16.00 Využití indikátoru šedé vodní stopy k posouzení role ČOV v malém povodí

Stejskalová L., Ansorge L., Kučera J., Vološinová D.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Cílem práce bylo stanovení šedé vodní stopy středně velkého zdroje znečištění (komunální ČOV pro 14 000 EO), zhodnocení 
stavu před a po rekonstrukci čistírny a vyhodnocení environmentální udržitelnosti vypouštění do malého recipientu s průměrným 
průtokem 36 l.s-1. Zatímco nerozpuštěné látky a organické znečištění (CHSK a BSK5) nepůsobí v přijímacím toku problém, 
množství vody potřebné pro „ředění“ vypouštěného celkového dusíku přesahuje vodnatost recipientu 1,4-krát, u celkového 
fosforu 3,9-krát. Změna technologie ČOV měla největší vliv na efektivitu odstraňování nerozpuštěných látek, také odtoky 
organického znečištění jsou nižší a stabilnější.  
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Opatření v povodí k zamezení eutrofizace koupacích nádrží v hl.m. Praze 16.15

Gregar J., Petrů J., Gregarová K.
Česká zemědělská univerzita v Praze

U vod, které jsou zatěžovány nadměrným přísunem živin, dochází ke změně jejich úživnosti (např. z oligotrofie na eutrofii). 
Klíčovým prvkem eutrofizace je fosfor a jeho sloučeniny. Zvýšený vnos fosforu do povodí nádrže může být jak z bodových, 
tak z plošných zdrojů znečištění. Nejčastějším průvodním jevem u takto znečištěných vod je masivní rozvoj sinic a zelených řas. 
Tento druh znečištění se nevyhýbá ani povodí Hostivařské přehrady, která je zájmovým území projektu. Vysoké koncentrace 
sinic a řas ve vodní nádrži působí problémy hlavně ve zhoršení organoleptických vlastností vody. Dalším negativním dopadem 
je produkce toxických látek, které způsobují zdravotní potíže. Bylo zpracováno šest scénářů návrhu managementu, který by měl 
snížit vnos nutrientů do nádrže a tím pádem zamezit eutrofizaci.

Poznámky:
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16.45 Vliv solení silničních komunikací na chování těžkých kovů ve vsakovacích zařízeních

Runcziková J., Kabelková I., Nábělková J., Stránský D. 
České vysoké učení technické v Praze

Příspěvek se zabývá vlivem zimního solení silničních komunikací na chování těžkých kovů z dešťového odtoku ze silnic 
ve vsakovacích zařízeních. Laboratorní experiment obnášel dynamické zatěžování dvou válců vsakovacího zařízení syntetickou 
dešťovou vodou s rozpuštěnými formami těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) reprezentující dešťový odtok ze středně 
zatížené silniční komunikace. Simulován byl první rok provozu zařízení. Byl zjišťován průběh parametrů kvality odtoku ze 
zařízení a po ukončení simulace i koncentrace těžkých kovů v pevné matrici vsakovacího zařízení.

16.48 Hydrogeopark Pátek

Mikeš J. 
TERAMED

Dlouhodobé používání vodárenských vrtů vede ke zhoršování jejich stavu. Příčinou špatného technického stavu vrtů je vznik 
minerálních inkrustací, mechanické zanášení a materiálová koroze pažnic vrtu, akumulace biomasy na pažnicích. Vybudování 
nových vrtů je finančně nákladné, je tedy vhodnější provést regeneraci stávajících vrtů a tím prodloužit jejich životnost. Často 
se regenerace provádí bez správné diagnostiky a identifikace příčin problému což může způsobit řadu obtíží od neefektivní 
regenerací až po významné zhoršení technického stavu vrtu.

16.51 Odstraňovanie pesticídov z vôd s využitím granulovaného aktívneho uhlia

Marton M., Ilavský J. 
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pesticídy sú jedným z hlavných znečisťovateľov pitných vôd, pričom sa do povrchových a podzemných vôd dostávajú hlavne 
z poľnohospodárstva. Nakoľko patria medzi mikropolutanty, ktoré majú negatívne až mutagénne účinky na ľudský organizmus, 
je dôležité tieto látky zo zdrojov pitnej vody odstraňovať. Na odstraňovanie pesticídov z vody sa využívajú rôzne technológie 
(napr. koagulácia s následnou klasickou filtráciou, resp. membránovou filtráciou, adsorpcia). Medzi najčastejšie spôsoby patrí 
adsorpcia na rôznych sorpčných materiáloch. Cieľom práce je overiť účinnosť granulovaného aktívneho uhlia rôznych výrobcov 
pri statickom spôsobe (vsádzkový reaktor) odstraňovania vybraných pesticídov z vody. 

16.54 Vliv struktury vybraných specifických polutantů v odpadní vodě 
na jejich adsorpci na granulované aktivní uhlí

Kólová A.1, Váňa M.1, Dobiáš P.2, Kubíčková S.3 
1Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2W&ET Team, 3ENVI-PUR

Cílem práce bylo zhodnotit vliv struktury vybraných specifických polutantů (farmak a jejich produktů degradace) v odpadní 
vodě na míru adsorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU) v poloprovozním filtračním zařízení. Toto zařízení bylo umístěno 
na mechanicko-biologické ČOV s membránovou separací aktivovaného kalu. Byla stanovena účinnost adsorpce specifických 
polutantů na GAU. Dále byl prokázán statisticky významný rozdíl účinností adsorpce mezi typem GAU B a ostatními dvěma 
typy GAU (A, C). I přes to, že typ GAU B měl nejnižší průměrnou hodnotu adsorpce, pouze u něho byla korelační analýzou 
prokázána záporná středně silná lineární závislost mezi účinností adsorpce a molekulovou hmotností, komplexností, počtem 
uhlíků a hydrofilitou látky. Tyto závěry poukazují na to, že struktura látky na adsorpci na GAU vliv má, ale že je důležitý i typ 
granulovaného aktivního uhlí a jeho vlastnosti. 

13. bienální konference Voda 2019 - CzWA



25

středa 18. 9. 2019  16.45 - 18.00 | koncertní sál

Odstraňovanie  antibiotík z odpadových vôd pomocou zeolitov 16.57

1Szabová P., 1Plekancová M., 2Vojs – Staňová A., 2Grabic R., 1Bodík I. 
1Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

V laboratórnych podmienkach boli realizované sorpčné testy s vyčistenou odpadovou vodou s obsahom  vybraných antibiotík 
(azitromycín, claritromycín, erytromycín, clindamycín a sulfametoxazol). Ako sorpčné médium boli využité slovenské prírodné 
zeolity od spoločnosti Zeocem. Experiment prebiehal po dobu 30 min. Z výsledkov vyplýva, že všetky sledované antibiotiká 
boli pomerne účinne odstraňované. Azitromycín, claritromycín, erytromycín a clindamycín boli odstraňované na úrovni viac ako 
90%. Výnimkou bol sulfametoxazol, ktorý sa odstraňoval na 39 %.

Vplyv teploty na degradáciu farbív v odpadových vodách 
z celulózo-papierenského priemyslu 17.00

Čižmárová O., Šoltýsová N., Derco J., Dioszeghy F. 
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Syntetické farbivá sú nevyhnutné pre mnohé priemyselné odvetvia. Najväčšími producentmi farebných odpadových vôd sú 
textilný priemysel, celulózo-papierenský priemysel, producenti priemyselných farbív, kozmetický a potravinársky priemysel. 
Odhaduje sa, že ročne sa využije asi 700 000 ton rôzneho zafarbenia z približne 100 000 druhov komerčne dostupných 
farbív. Táto práce sa zameriava na degradáciu farbív z odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu využitím procesu 
ozonizácie. V práci je vyhodnotený vplyv rôznych teplôt na účinnosť odstránenia CHSK a vyhodnotené sú aj kinetické 
parametre procesu ozonizácie.

Možnosti odstraňovania mikroplastov z odpadových vôd 17.03

Grenčíková A., Brandeburová P., Kučera J., Mackuľak T., Belišová N.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Predkladaný článok sumarizuje doposiaľ známe informácie o správaní sa mikroplastov v objektoch čistiarní odpadových 
vôd, zdôrazňujúc ich koncentrovanie vo vznikajúcich kaloch a ich možnú transformáciu v priebehu spracovania kalov. Ďalej 
poukazuje na zvýšenú účinnosť odstránenia mikroplastov z odpadových vôd najmä zaradením  membránových technológií. 
Záverom pojednáva o výsledkoch našej štúdie aplikujúcej železany ako  pokročilé oxidačné postupy na vybraný druh 
mikroplastov.

Vplyv arzénu na aktivitu biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie 17.06

Zakhar R., Paulíková M., Čacho F., Derco J.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Predkladaná práca hodnotí vplyv arzénu na aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu s možnosťou jeho zachytávania 
v aktivačnom procese. Dlhodobé sledovanie aktivačných systémov a ich vzájomné porovnávanie sa uskutočnilo pomocou 
respirometrických meraní a analytických stanovení arzénu. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že arzén mal z pohľadu 
celkového priebehu stimulačný účinok na mikroorganizmy aktivovaného kalu v oboch oxidačných stavoch (III a V), pričom 
účinok trojmocného arzénu vykazoval vyššiu stimuláciu. Na začiatku dávkovania arzénu sa dosahovala relatívne vysoká 
účinnosť jeho zachytávania v aktivačných systémoch (takmer 100 %), ktorá však neskôr rapídne klesla.
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17.09 Ovlivnění denitrifikačních vlastností aktivovaného kalu Atrazinem

Hrich K., Schrimpelová K., Pániková K., Mosná S. 
Vysoké učení technické v Brně

V laboratorních batch testech byly nastaveny denitrifikační podmínky, které umožňují odstraňování emergentního 
mikropolutantu, atrazinu, pomocí aktivovaného kalu. Testy byly prováděny na kalu z městské čistírny odpadních vod. Na začátku 
testu byl do kalu dávkován metanol (zdroj uhlíku) s atrazinem a roztok obohacený o dusičnany, v kontrolním vzorku bez atrazinu. 
V průběhu testu byly sledovány podmínky ovlivňující průběh denitrifikace, např. koncentrace O2, pH, teplota a ORP. Následně 
byl vyhodnocen vliv atrazinu na denitrifikaci a úbytek atrazinu. Z našich výsledků vyplývá, že denitrifikační rychlost nebyla 
testovanou koncentrací atrazinu ovlivněna a koncentrace atrazinu klesla o 21,4 %.

17.12 Chování terbuthylazinu za denitrifikačních podmínek

Pániková K., Malá J.
Vysoké učení technické v Brně

Společný výskyt emergentních polutantů (např. pesticidy) s dusičnany v odtoku ze zemědělských ploch vyvolává otázku, 
jak ovlivňují funkci denitrifikačních bioreaktorů a zda se v nich odstraňují. Byla navržena metodika testování vlivu látek 
na denitrifikaci a jejich osudu v průběhu denitrifikačního procesu. Jednorázový test umožňuje vyhodnotit inhibici denitrifikační 
rychlosti, adsorpci testované látky na organický materiál a její biodegradaci. Byl proveden sedmidenní test s terbuthylazinem 
o výchozí koncentraci 0,1 mg.l-1. Terbuthylazin nepůsobil inhibičně na denitrifikaci. Jeho úbytek biodegradací byl 5 %, adsorpcí 
na dřevěné hobliny 20 %.

17.15 Výskyt těžkých kovů v kalu dosazovacích nádrží

Ďurišová K., Nábělková J., Pollert J. 
České vysoké učení technické v Praze

Příspěvek se zabývá výskytem těžkých kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb a Zn) v kalu a ve vodě dosazovacích nádrží na staré vodní lince 
ÚČOV v Praze. Monitoring probíhal během dvou kampaní v letech 2018 a 2019. Z prvotních výsledků lze říci, že nebyl potvrzen 
očekávaný trend vazebného chování kovů, tedy že s rostoucí dobou zdržení se koncentrace kovu v kalu bude zvyšovat a ve 
vodě snižovat. Zároveň nelze rozdíly v koncentracích kovů v jednotlivých odběrových místech vztahovat k rozdílnému podílu 
organické hmoty. Dle distribučního koeficientu je největším nebezpečím pro organismy v recipientu olovo, které může zůstávat v 
rozpuštěné formě.

17.20 - 18.00 Diskuze k posterům
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BLESKOVÁ TEMATICKÁ SEKCE 2:
KVALITA VODY NA ODTOKU Z ČOV, TECHNOLOGIE A KALY
Moderátor: Miloslav Drtil

16.45 Sorpce fosforu z komunálních odpadních vod

Holba M., Hoferková L., Pospíšilová K., Filip J. 
ASIO TECH

Očekávaná změna legislativy ohledně zpřísnění limitů odtokových koncentrací fosforu z komunálních odpadních vod nás 
vede k vývoji účinných vysokokapacitních sorbentů se specificky modifikovaným povrchem (zejména nanočásticemi oxidů 
kovů) pro terciární čištění komunálních odpadních vod. Optimalizované nanosorbenty se připravují na bázi různých substrátů 
(biouhel, písek, struska) za účelem dosažení nejlepšího poměru cena/kapacita sorbentu. Sorbenty jsou vyvíjeny a testovány 
v laboratorním měřítku a srovnávány s komerčními produkty. Pilotní ověření slouží nejen ke srovnání sorbentů mezi sebou, 
ale i k jejich porovnání s dalšími kompetitivními technologiemi – iontová výměna, koagulace, sedimentace, membránová filtrace, 
písková filtrace. Technologie jsou v pilotním měřítku porovnávány na dvou komunálních čistírnách odpadních vod – 1200 a 3500 
EO.

16.48 Vplyv prítokových koncentrácií amoniakálneho dusíka 
na nábeh vysokoúčinnej nitritácie

Kecskésová S., Kožárová B., Drtil M.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Príspevok porovnáva nábeh troch semikontinuálnych (SBR) reaktorov s cieľom dosiahnuť vysokoúčinnú nitritáciu (viac ako 
90  %). Vstupné koncentrácie amoniakálneho dusíka boli 250 mg.l-1, 500 mg.l-1 a 1000 mg.l-1, pričom objemové zaťaženie 
reaktora sa nemenilo a ostalo stabilne na hodnote 0,16 kg N–(NH3+NH4+).m-3.d-1. Reakčná teplota bola v rozmedzí 18 – 25°C. 
Z výsledkov vyplynulo, že koncentrácia amoniakálneho dusíka na prítoku má vplyv na nábeh nitritačného reaktora. Súvisí to 
najmä s prítomnosťou nedisociovaného amoniaku NH3, pričom koncentrácie pod 40 mg.l-1 boli vyhodnotené ako nedostatočné 
na primárnu inhibíciu NOB baktérií. Dlhodobá inhibícia NOB bola v experimentoch dosiahnutá vďaka zvýšeným koncentráciám 
nedisociovanej kysliny dusitej HNO2. Príspevok doplňuje doterajšie poznatky o vysokoúčinnej nitritácii  kalových vôd.

16.51 Oxidace amoniakálního dusíku v odpadních vodách ozonem

Kounovská T., Bindzar 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 slibnými výsledky bylo zkoumáno několik variant, které by mohly přinést ještě lepší účinnost odstranění 
dusíku. Jako testované médium byla laboratorně připravená odpadní voda obsahující NH4Cl a fenol. Nejvyšší účinnost 
odstranění dusíku dosáhla téměř 35 %. Na základě dosažených dat by se v budoucnu mohly vybrané metody testovat 
i na reálných (zejména) průmyslových odpadních vodách.  

16.54 Někdo to rád horké: 
Účinek teploty na výkonnost anammox kultur s různou teplotní historií 

Kouba V.1, Hůrková K.1, Navrátilová K.1, Vejmelková D.1, Benáková A.1, Laureni M.2, Hajšlová J.1, van Loosdrecht MCM2, Weissbrodt D.2, 
Jeníček P.1, Bartáček J.1 
1Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2Technical University Delft

Částečná nitritace-anammox je zavedená úsporná metoda pro odstraňování dusíku z kalových vod při 30-35 °C. Pro konstrukci, 
modelování a inokulaci nových aplikací na studené odpadní vody ale chybí detailní podklady výkonnosti. V této práci jsme proto 
analyzovali aktivitu 14 anammox kultur (převáženě z plného provozu) při 10-30 °C ve vztahu k jejich teplotní historii a dalším 
provozním podmínkám, a dominantnímu rodu anammox bakterií. Z provozních podmínek byla aktivita ovlivněna především 
teplotní historií. Popisujeme teplotní koeficienty anammox kultur z psychrofilních a mesofilních podmínek. „Ca. Scalindua“ se zdá 
extrémně vhodná pro odstraňování dusíku ze slaných a studených vod. 
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Modifikace komerčních ultrafiltračních HF-PES membrán in-situ 
generovanými nanočásticemi stříbra pro omezení biofoulingu 16.57

Johnová M., Dolina J., Havlíček K., Dvořák L.
Technická univerzita v Liberci

Zanášení membrán složkami biologického původu (tzv. biofouling) představuje vážný provozní problém omezující širší využití 
membránových technologií nejen v oblasti čištění odpadních vod. Pro modifikaci byl vybrán komerční membránový modul 
z dutých vláken z PES (MS® SUF-4040). Modifikační metoda byla založena na difuzně-termální inkorporaci nanočástic 
stříbra do povrchové struktury membrány. Pilotní testování modifikované a referenční (nemodifikované, bez nanočástic 
stříbra) membrány bylo realizováno na komunální ČOV. Během pilotního experimentu (15 dní) bylo dosaženo o 30 % vyšší 
objemové produkce permeátu a v průměru o 10 % vyšší hodnoty permeability v případě modifikované membrány ve srovnání 
s membránou referenční.

Čištění průmyslových obtížně biologicky rozložitelných vod 
s využitím variabilní membránové jednotky 17.00

Dvořák L.1, Křivánková J.2, Johnová M.1, Vilím D.2
1Technická univerzita v Liberci, 2ENVI-PUR

Variabilní membránová jednotka byla testována s OV z textilního a ze strojírenského průmyslu. Předčištění před membránou 
zajišťovala v obou případech koagulace, respektive deemulgace železitou solí. Vzniklý kal byl separován na lamelovém 
separátoru. Membránový segment byl tvořen ponorným podtlakovým modulem z 12 deskových keramických membrán (0,1 
µm, celková plocha 1,81 m2). V porovnání se stávající ČOV pro textilní OV (egalizace, srážení vápnem a Fe2SO4, D-N linka + 
splašky) dosahoval permeát v průměru o 30 % nižší CHSKCr. V případě strojírenských OV dosahoval permeát průměrně o 70 % 
nižší CHSKCr a o 96 % nižší koncentrace NEL (stávající ČOV: deemulgace FeCl3 bez úpravy pH a bez sedimentace, biologie, 
dosazovací nádrž).

Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie 
na malých ČOV do 2000 EO 17.03

Hoferková L.1, Holba M.1, Matysíková J.1, Macháček J.2, Pěcha J.2, Bátora B.2, Ptáček M.2, Radil L.2
1ASIO TECH, 2Vysoké učení technické v Brně

Cílem výzkumného projektu je posouzení spotřeby elektrické energie čistíren odpadních vod a navržení strategií pro úsporu 
energie na malých čistírnách odpadních vod (ČOV) do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). Prezentována je případová 
studie vybrané ČOV. Pro reálné posouzení a aplikaci byla vybrána ČOV o velikosti 1500 EO, kde byl proveden energetický 
a technologický audit, na jehož základě byly doporučeny úpravy vedoucí k energetickým úsporám v provozu. Článek popisuje 
současný stav před rekonstrukcí.

Čištění skládkových vod 17.06

Bindzar J., Šeferna V., Kounovská T., Pečenka M.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Předkládaný příspěvek prezentuje výsledky laboratorních experimentů s čištěním vody ze skládky nebezpečného odpadu, 
která je kromě organických látek (CHSK cca 13 g/l) extrémně zatížena chloridy (60 g/l), amoniakálním dusíkem (2,6 g/l) a 
také železem (420 mg/l). Pokusy byly zaměřeny na využití biologického čištění, konkrétně aktivačního procesu, a oxidačních 
procesů, jmenovitě ozonizace. V případě biologického čištění byla použita biomasa dlouhodobě adaptovaná na vysokou 
salinitu. Přestože ozonizace byla částečně úspěšná při transformaci amoniakálního dusíku, následné biologické čištění nevedlo 
k odstranění organického znečištění.
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BLESKOVÁ TEMATICKÁ SEKCE 2:
KVALITA VODY NA ODTOKU Z ČOV, TECHNOLOGIE A KALY
Moderátor: Miloslav Drtil

17.09 Jak stanovit odvodnitelnost čistírenských kalů?

Vojtíšková M., Marchi Ch., Jeníček P.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Odvodnitelnost čistírenských kalů je pro většinu finálních metod zpracování kalů klíčovým parametrem. Na důležitosti ještě 
nabývá, uvažuje-li provozovatel ČOV o sušení, spalování nebo jiném termickém zpracování kalů. Proto je zásadní mít spolehlivý 
analytický nástroj ke stanovení tohoto parametru.Příspěvek je zaměřen na nové metody stanovení odvodnitelnosti s praktickými 
ukázkami výsledků metody odvodnění pomocí laboratorního kalolisu, jejíž pomocí lze dosáhnout koncentrace kalového koláče 
srovnatelné s praxí.

17.12 Biomethan jako produkt biologické konverze oxidu uhličitého a vodíku

Andreides, D., Varga, Z., Pokorná, D., Zábranská, J.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Anaerobní fermentace je v dnešní době zvládnutou a rozšířenou technologií, která umožňuje přenášet energetický potenciál 
organických odpadů do formy bioplynu – obnovitelného zdroje energie. Bioplyn primárně obsahuje methan a v závislosti 
nacharakteru použitého substrátu nevyhnutelné množství oxidu uhličitého. Pro energetickou aplikaci bioplynu mimo 
kogenerační jednotku je nutné navýšit jeho výhřevnost eliminací oxidu uhličitého. Vedle známých fyzikálně-chemických postupů 
pro odstranění oxidu uhličitého z bioplynu lze využít hydrogenotrofní methanogeny, které jsou schopny využívat externě 
přidávaný vodík k redukci oxidu uhličitého na biomethan.

17.15 Environmentálne hodnotenie prevádzky kalového hospodárstva 
komunálnej čistiarne odpadových vôd

Csicsaiová R., Stanko Š., Marko I.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kalové hospodárstvo predstavuje konečnú fázu súboru procesov čistenia odpadových vôd. Jeho funkciu je spracovanie 
alikvidácia čistiarenského kalu. V súčasnosti sa kladú vysoké požiadavky na ekonomickú a environmentálnu šetrnosť spôsobu 
jeho likvidácie. Spôsob likvidácie kalu vo vysokej miere prispieva k vplyvom čistiarne odpadových vôd na životné prostredie. 
Plnením rámcovej smernice o vodách (Water Framework Directive) a smernice o čistení komunálnych vôd (UWWDT, 91/271/
EHS) narastá objem vyprodukovaného čistiarenského kalu v celoeurópskom meradle. Cieľom príspevku je prezentácia 
výsledkov LCA analýzy prevádzky kalového hospodárstva komunálnej čistiarne odpadových vôd. Vzhľadom na skutočnosť, 
že kalového hospodárstvo je posledným stupňom čistenia OV je nutné si ujasniť množstvo a zloženie potencionálneho 
znečistenia.

17.18 Zpracování čistírenského kalu s využitím žížal

Míchal P.1, Švehla P.1, Hanč A.1, Innemanová P2., Hnátková T.2, Cajthaml T.3 
1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2DEKONTA, 3Mikrobiologický ústav AV ČR

Příspěvek je zaměřen na problematiku zpracování čistírenského kalu s využitím žížal, tedy vermikompostováním, přičemž 
důraz je kladen na možnost využití aktivity žížal za účelem odstranění specifických mikropolutantů. Jsou presentovány 
prvotní výsledky výzkumu v této oblasti. Bylo potvrzeno, že obsah mikropolutantů v kalu může být významný. Zároveň bylo 
zjištěno, že koncentrace volného amoniaku dosahující řádově desítky mg/kg sušiny kalu neumožňuje přežití žížal v systému. 
Při vermikompostování kalu se tedy jeví jako nezbytné realizovat opatření vedoucí k minimalizaci inhibičního vlivu amoniaku 
na aktivitu žížal. K té může vést například dvoustupňové kompostování.

13. bienální konference Voda 2019 - CzWA



31

středa 18. 9. 2019  16.45 - 18.00 | restaurace

Diskuze k posterům 17.25 - 18.00

Poznámky:
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STANDARDNÍ TEMATICKÁ SEKCE 5:
SPECIFICKÉ POLUTANTY V PITNÉ A ODPADNÍ VODĚ
Moderátor: Andrea Benáková

08.30 Efektivita odstranění mikropolutantů v procesu úpravy pitné vody

Švecová H., Grabic R., Fedorova G., Grabicová K., Nováková P., Randák T.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Povrchová voda, která je více či méně zatížená kontaminací mikropolutanty, tvoří zhruba polovinu všech zdrojů pro úpravny 
pitné vody v České republice. V letech 2015 až 2019 proběhla řada vzorkovacích kampaní na vybraných úpravnách s cílem 
posoudit účinnost odstranění 75 léčiv a prostředků osobní péče a 110 pesticidů a antikorozních látek. Porovnání koeficientů 
odstranění pro různé technologie úpravy ukazuje jako optimální kombinaci ozonizaci s následnou filtrací přes granulované uhlí, 
kdy účinnost odstranění sledovaných mikropolutantů dosahovala až 100 %.

08.45 Možnost využití granulovaného aktivního uhlí pro odstranění léčiv a produktů osobní 
péče z komunální odpadní vody – výsledky z poloprovozního testování

Dobiáš P.1, Kubíčková S.2, Váňa M.3, Kólová A.3, Smetanová L.3, Kučera J.3
1W@ET Team, 2ENVI-PUR, 3Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Příspěvek je zaměřen na výsledky z dlouhodobého poloprovozního testování odstranění PPCPs (pharmaceuticals and personal 
care products) z odpadní vody adsorpcí na granulovaném aktivním uhlí v rámci grantu od TAČR TH02030227. Výsledky byly 
získány na poloprovozní filtrační jednotce s třemi různými typy GAU v reálném provozu čistírny odpadních vod postavené na 
technologii membránového bioreaktoru. Poznatky získané v poloprovozním režimu povedou k optimalizaci tohoto procesu 
jednak nastavením provozních podmínek, výběrem vhodného adsorpčního materiálu či doplněním jednotky o proces typu AOP 
(advanced oxidation processes). Cílem studie je návrh terciární filtrace pro snížení koncentrace PPCPs.

09.00 Borem dopované diamantové elektrody 
– efektivní nástroj na odstranění mikropolutantů z odpadních vod

Vojs Staňová A.1,2, Medvecká E.1, Grabicová K.2, Grabic R.2, Marton M.3, Mackuľak T.3, Vojs M.3 
1Univerzita Komenského v Bratislave, 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 3Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Práce je věnovaná možnostem zvýšení účinnosti eliminace léčiv s využitím borem dopovaných diamantových elektrod (BDDE). 
Byla vybrána léčiva z různých terapeutických skupin, která patří v odpadních vodách mezi nejčastěji sledované a některé 
znich jsou na komunálních čistírnách odpadových vod těžce odstranitelné – diklofenak, karbamazepin, kofein, trimetoprim, 
valsartan a venlafaxin. Pomocí BDDE bylo možné efektivně odstranit vybraná léčiva (účinnost odstranění < 60 %). Vzhledem 
ke skutečnosti, že při elektrochemické oxidaci vznikají různé degradační produkty, byla pozornost věnovaná jejich identifikaci. 
Za pomoci HPLC-HRMS bylo možné identifikovat několik degradačních/transformačních produktů uvedených léčiv.

09.15 Vplyv mikroplastov na výskyt liečiv a drog v odpadových vodách

Belišová N.1, Kožárová J.1, Kučera J.1, Vojs Staňová A.2, Grabic R.2, Mackuľak T.1, Kožárová B.1
1Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

V odpadových vodách sa ako na prítoku, tak aj na odtoku z čistiarne vyskytujú rôzne biologicky inertné zlúčeniny, akými 
sú drogy a liečivá, či ich metabolity. V našej práci sme sa zaoberali interakciou vybraných mikroplastov s drogami a liečivami, 
vyskytujúcimi sa v odpadových vodách Slovenska. Kumulácia liečiv a drog na povrch mikroplastov je založená prevažne 
na fyzikálno-chemickom deji, a to adsorpcii. Účinnosť adsorpcie závisí od afinity organických polutantov k hydrofóbnemu 
povrchu mikroplastov. V našej práci bolo analyzovaných vyše 90 liečiv, drog a ich metabolitov, pri ktorých bola sledovaná 
účinnosť adsorpcie na zvolené druhy mikroplastov. Účinnosť adsorpcie bola zadefinovaná cez adsorpčné izotermy. Koncentrácie 
výskytu mikropolutantov boli analyzované pomocou LC-MS/MS analytickej metódy. 
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Geny antibiotické rezistence na ČOV: Je potřeba se zabývat volnou DNA? 09.30

Vejmelková D., Časarová K., Říhová Ambrožová J., Bartáček J., Miłobędzka A.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Bakterie rezistentní k antibiotikům putují s odpadní vodou na čistírnu odpadních vod. Geny kódující rezistenci k antibiotikům 
(ARGs) se zde mohou odstranit jen částečně, při navrhování současných technologií nebylo s ARGs počítáno. Doposud 
neexistuje standardní postup detekce ARGs, navíc roste potřeba analyzovat nejen DNA, která je součástí bakterií, ale i volnou 
DNA, která se může účastnit přenosu ARGs. Cílem této práce bylo porovnat výskyt ARGs ve vázané DNA a DNA E. coli 
pomocí PCR. Dále byly porovnány frakce vázané a volné DNA. ARGs k beta-laktamovým a sulfonamidovým antibiotikům byly 
detekovány téměř ve všech odebraných vzorcích. Pozitivní výsledky byly dosaženy pouze u vázané DNA. 

Poznámky:
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STANDARDNÍ TEMATICKÁ SEKCE 6:
OPĚTOVNÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A KALŮ
Moderátor: Miroslav Kos

08.30 Porovnání účinností terciárních technologií pro opětovné využívání odpadních vod

Pečenka M.1, Peterková E.1, Benáková A.1, Nováková Z.2, Baumruková L.1, Říhová Ambrožová J.1, Srb M.2, Janda V.1, Wanner J.1
1Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2Pražské vodovody a kanalizace

Cílem příspěvku je shrnout výsledky laboratorního testování, které bylo zaměřené na porovnání různé kombinace běžně 
užívaných vodárenských a čistírenských technologií pro terciární dočištění odpadní vody. Snahou je nalézt takovou kombinaci, 
která by umožnila (za akceptovatelných investičních i provozních nákladů) dočistit odtok z komunální čistírny odpadních vod 
na kvalitu dovolující její další využití v prostředí měst a obcí. Většina chemických ukazatelů znečištění je po mechanicko-
biologickém čištění komunálních odpadních vod snížena na úroveň akceptovatelnou pro opětovné využívání. Tím limitujícím 
znečištěním, které zabraňuje dalšímu využití, bývá přítomnost patogenních mikroorganismů v biologicky vyčištěné vodě. 
Z tohoto důvodu byla v rámci testování pozornost zaměřena především na hodnocení mikrobiologických parametrů.

08.45 Koncepční postup návrhu sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky

Raček J.1,2, Hlavínek P.1,2, Zwettler O.3, Ševčík J.1,2, Chorazy T.1,2 
1Vysoké učení technické v Brně, 2Centrum AdMaS, 3ARKO TECHNOLOGY

V současnosti je nakládání s čistírenským kalem (ČK) řešeno zejména v souvislosti v něm obsaženým znečištěním. 
ČK obsahuje těžké kovy, patogenní organismy, organické polutanty a mikroplasty. Nakládání s ČK se dostává do popředí zájmu 
jak v Evropské unii, tak v České republice. Aktuální legislativa vycházející zejména z vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách 
použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na zákaz skládkování neupravených 
odpadů a omezuje přímou aplikaci ČK do zemědělské půdy. To nutí vlastníky a provozovatele čistíren odpadních vod hledat 
technicky a ekonomicky akceptovatelná řešení pro nakládání s ČK. Prezentovaný příspěvek řeší koncepční přístup návrhu 
sušení ČK jako prvního kroku pro následnou úpravu směřující ke spalování nebo pyrolýze v podmínkách České republiky.

09.00 Biologická konverze CO2 a H2 na biomethan: 
Provoz reaktorů pro hydrogenotrofní methanogenezi v provedení ex-situ a in-situ

Varga Z., Andreides D., Pokorná D., Zábranská J.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Anaerobní fermentace (AF) využívána při čištění odpadních vod a zpracování organických odpadů se stala klíčovou na poli 
obnovitelných a udržitelných energií. Úpravou bioplynu vznikajícího během AF lze navýšit podíl methanu až na úroveň 
biomethanu. Ten lze použít jako alternativu k zemnímu plynu a vtláčet jej do rozvodných sítí nebo jako palivo do dopravních 
prostředků. V současné době se zvýšená pozornost věnuje jedné z metod úpravy bioplynu a to biologické konverzi pomocí 
hydrogenotrofních methanogenů s přídavkem vodíku. Tato konverze může být realizována dvěma způsoby, jednak zaváděním 
vodíku přímo do anaerobního fermentoru „in situ“ nebo využitím externího bioreaktoru s obohacenou kulturou hydrogenotrofních 
methanogenů „ex-situ“. V případě laboratorního modelu „in-situ“ bylo dosaženo konverze H2 až 90 % s maximálním obsahem 
CH4 v bioplynu 71 %.

09.15 Výroba bioCNG z kalového plynu pro autobusy MHD

Brož P., Maršálek J., Bobák M.
MemBrain

Cílem představovaného projektu bylo pilotní ověření membránové technologie upravující kalový plyn na biometan a dále 
na bioCNG s přímým využitím pro provoz autobusů městské hromadné dopravy. Pilotní jednotka BU-12 vyvinutá společností 
MemBrain s.r.o. byla instalována na ČOV v Modřicích u Brna a pro výrobu bioCNG využívá membránovou separaci k izolaci 
biometanu. Pilotní jednotka byla uvedena do kontinuálního provozu 16.10.2018 a provoz byl ukončen 5. 12. 2018. Vyrobený plyn 
bioCNG, celkem 1660 kg byl zkušebně tankován do autobusu DP Brno a bylo provedeno celkem 36 plnění autobusu. 
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Zlepšování kvality anaerobně stabilizovaného kalu metodou postaerace 
v poloprovozním měřítku 09.30

Vojtíšková M.1, Dijkema N.1, Srb M.2, Cebe P.2, Nováková Z.2, Jeníček P.1
1Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2Pražské vodovody a kanalizace

Nakládání s čistírenskými kaly, zejména jejich finální zpracování, je stále aktuálním tématem. Proto jsou hledány nové metody 
pro zlepšení jejich vlastností a zmenšení množství. Dle dosavadních výsledků je takovou metodou postaerace anaerobně 
stabilizovaného kalu. Ta může zlepšit odvodnitelnost a přinést energetické úspory při finálním zpracování kalů, významně 
snížit koncentraci amoniakálního dusíku s pozitivním dopadem na odstranění dusíku v hlavní čistírenské lince, a v neposlední 
řadě snížit množství kalu. Tato metoda byla ověřována v poloprovozním měřítku při době zdržení 6, 4 a 2 dny s důrazem 
na odstranění dusíku a změnu odvodnitelnosti kalu. Nejlepší výsledky poskytla doba zdržení 4 dny.

Čistírenský kal - cesta od problémového odpadu 
po cennou surovinu pro zemědělství 09.45

Bábíček R.
Vodovody a kanalizace Hodonín

Příspěvek prezentuje jednu z možností jak nakládat s čistírenským kalem po zahájení platnosti přísnějších podmínek vyhlášky 
č.437/2016 Sb. Jde o řešení společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Je popsána cesta vedoucí ke vzniku nové 
Koncepce kalového hospodářství, proces zavádění a také novinky a budoucnost této koncepce. Příspěvek prezentuje cestu 
od našich kalových koncovek přes zpracovatele až po uložení koncového produktu na zemědělskou půdu. Prezentovány budou 
také výhody plynoucí z uložení vzniklých kompostů na půdu a to zkušenosti přímo koncových uživatelů. Zároveň jsou zmíněny 
i výhody plynoucí pro naši společnost. Na závěr příspěvek popisuje možnou, a jak my doufáme, velmi vzdálenou budoucnost 
zpracování kalů.

Poznámky:
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STANDARDNÍ TEMATICKÁ SEKCE 7:
DEŠŤOVÉ VODY VE MĚSTECH
Moderátor: Karel Pryl

10.30 Modrozelená infrastruktura jako nástroj adaptace na klimatickou změnu

Hora D.
Treewalker

Modrozelená infrastruktura je významný nástroj pro adaptaci na změnu klimatu v sídlech. Nejdůležitější adaptační funkce 
poskytované zelenou infrastrukturou spočívají v intercepci, infiltraci, akumulaci vody a jejím následném odparu. Pro posilování 
těchto funkcí máme možnost realizovat řadu managementových, komplexních nebo systémových opatření, které vedou 
ke zvýšení ekosystémových služeb jednotlivých prvků zelené nebo modré infrastruktury. Kromě podpory dílčích opatření je pro 
adaptaci měst klíčový systémový přístup k problematice MZI. Jedním z možných motivačních a regulačních nástrojů je nově 
vytvořený Index MZI.

10.45 Metodika k ekonomickému hodnocení zelené a modré infrastruktury 
v lidských sídlech

Macháč J., Dubová L., Hekrle M., Zaňková L., Louda J.
Univerzita J. E. Purkyně

Realizace modré a zelené infrastruktury je často omezena nízkým povědomím o přínosech těchto opatření. Ekonomické 
hodnocení může sloužit jako nástroj pro peněžní vyjádření přínosů a jejich porovnání s náklady. Příspěvek si klade za cíl 
představit metodiku pro hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech, která doposud v ČR nebyla dostupná. 
Metodika je založená na tzv. modifikované analýze nákladů a přínosů. Článek popisuje jednotlivé kroky ekonomického 
hodnocení. Důraz je kladen na využití konceptu ekosystémových služeb. Součástí příspěvku je praktická aplikace ekonomického 
hodnocení na příkladu zelené střechy. Ukazuje se, že výsledky hodnocení se mohou lišit řadou faktorů jako je umístění zelené 
střechy. 

11.00 „Soužití“ modrozelené, technické a dopravní infrastruktury

Kříž K.
České vysoké učení technické v Praze

Prvky modrozelené infrastruktury (MZI) jsou obecně vítaným oživením uličních prostor a přínosem k adaptaci na změnu 
klimatu. Do budoucna bude jejich maximální zapojení nezbytné. Především ve vztahu k technické infrastruktuře (TI) a dopravní 
infrastruktuře (DI) to ovšem přináší i řadu kolizních míst. V nově navrhovaných lokalitách lze vzájemný souběh TI, DI a MZI 
poměrně snadno koordinovat. Palčivým problémem je zapojení prvků MZI do stávajících dopravních prostor především 
z hlediska ochranných pásem i odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005. Článek se zabývá definováním těchto kritických míst 
a nastiňuje možné cesty řešení jak z hlediska technického, tak i majetkoprávního a legislativního.

11.15 Klimatická změna a možnosti adaptace měst z hlediska přívalových dešťů

Metelka T.
Aquaprocon

Klimatická změna se svými projevy v posledních letech dostává do povědomí technické i laické veřejnosti. Tyto projevy 
v podmínkách České republiky ovlivňují mimo jiné i roční rozložení a extremicitu srážkové činnosti. Extrémní srážky jsou proto 
pozorně sledovány z hlediska městského odvodnění. Je na místě otázka, do jaké míry se stávající jednotná nebo oddílná 
dešťová kanalizace dokáže vypořádat s průchodem přívalových srážek v horizontu následujících 30-50 let. Článek předkládá 
základní fakta o klimatické změně se zřetelem na přívalové deště. Na příkladech z nedávné minulosti ukazuje důsledky těchto 
jevů a nabízí možnosti adaptačních opatření měst na ochranu proti těmto extrémním událostem.
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Zjišťování povodňových rizik a ohodnocení potenciálních povodňových škod 
z extrémních srážek v urbanizovaném území 11.30

Suchánek M., Mårtensson E., Lindberg S.
DHI

Příspěvek se nejprve věnuje metodě zjišťování povodňových rizik z extrémních srážek v urbanizovaných oblastech. Metoda 
umožňuje rychle a relativně „levně“ identifikovat rizikové oblasti a má oproti jednoduchým postupům založených na analýze 
povrchu terénu několik výhod. Díky integraci hydraulického výpočtu umožňuje zjištění nejen zátopových oblastí, ale také 
směrů koncentrovaného povrchového odtoku a rychlosti proudu. Druhá část příspěvku je zaměřena na metodu stanovení 
potenciálních povodňových škod vzniklých (nejen) z přívalových povodní, kdy na základě screeningové analýzy vznikají mapy 
potenciálních povodňových škod a rizik, které slouží např. při porovnávání účinnosti navržených protipovodňových opatření. 
Obě metody mohou být použity v rámci generelů odvodnění, adaptačních plánů na klimatickou změnu nebo v podobných 
studiích.

Tel4Rain: 
Měření srážek s vysokým rozlišením pomocí telekomunikačních mikrovlnných spojů 11.45

Bareš V., Fencl M., Mudroch M., Stránský D., Pechač P. 
České vysoké učení technické v Praze

Projekt Tel4Rain řeší vývoj aplikace poskytující online data o srážkových intenzitách se zaměřením na hydrologii městských 
aglomerací s prostorovým rozlišením 500x500 m2 a časovým rozlišením 1 minuta. Projekt počítá s využitím přibližně 1000 
mikrovlnných spojů na území hl.m. Prahy a okolí z telekomunikační sítě společnosti T-Mobile ČR. Data o útlumu signálu jsou 
získávána z páteřní sítě mikrovlnných spojů společnosti v reálném čase. Surová data jsou ukládána do PostgreSQL databáze 
a v hydrologickém modulu jsou přepočtena na srážkové intenzity. Modul prostorové rekonstrukce zahrnuje algoritmy, které 
informace z liniových spojů převádějí do pravidelné souřadnicové sítě s definovaným prostorovým rozlišením. 

Poznámky:
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STANDARDNÍ TEMATICKÁ SEKCE 8:
ODPADNÍ VODY V RURÁLNÍCH ÚZEMÍCH A PRŮMYSLOVÝCH ZÓNÁCH, ČERPÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ KALŮ
Moderátor: Pavel Jeníček

10.30 Udržitelné odkanalizování venkova

Plotěný K.1, Vacek J.2
1ASIO TECH, 2ASIO NEW

Většina obcí nad 2000 EO je již vyřešená, přesto k dosažení „dobrého stavu“, je ještě docela daleko – více než 75 % lokalit 
v ČR ho nedosahuje (Vrana 2019). Další investice do odkanalizování venkova se na změně příliš neprojevují. Řešení týkající 
se venkova, pokud má být udržitelné a smysluplné, musí řešit venkov komplexně, tj. včetně zemědělské výroby a lesnictví, 
protože tyto oblasti jsou na většině lokalit z hlediska dosažení dobrého stavu vod podstatnější a často i dominantní. Co se týká 
odkanalizování, tam staronovou otázkou je, zda řešit venkov centrálně, nebo decentrálně.  Ve světě je u venkovských oblastí  
zřejmátendence k decentrálním řešením (jsou prokazatelně udržitelnější). V příspěvku jsou zmíněna všechna uvedená témata 
s cílem upozornit na možná konkrétní systémová a technická řešení „venkova“.

10.45 Požadavky na povolení a kontrolu provozu 
domovních čistíren odpadních vod v ČR a zahraničí

Kučera J., Čejková J.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Příspěvek shrnuje požadavky na povolení a kontrolu provozu domovních čistíren odpadních vod (DČOV) v České republice 
a v okolních státech. V ČR lze DČOV zrealizovat na základě stavebního povolení nebo ohlášení. Na Slovensku podléhají DČOV 
vždy povolení z hlediska stavebních předpisů i vypouštění odpadních vod. V Polsku není třeba povolení k vypouštění odpadních 
vod z DČOV, odtok však musí splňovat požadovanou kvalitu. V Rakousku prováděcí předpisy ke spolkovému vodnímu zákonu 
neupravují požadavky na ČOV do 50 EO. Podrobnosti jsou stanoveny zemskými předpisy, což je přiblíženo na příkladu Horního 
Rakouska. Každá obec musí mít stanovenu koncepci nakládání s odpadními vodami a sleduje nakládání s odpadními vodami 
z každého domu. V Německu jsou spolková pravidla rovněž rozpracována v předpisech jednotlivých zemí.

11.00 Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov

Kožárová B.1, Kecskésová S.1, Matulová Z.2, Kúdela P.1, Drtil M.1
1Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2EPRA

Odpadová voda pochádzajúca z priemyselných parkov (oddelená od priemyselnej odpadovej vody) je považovaná za splaškovú 
odpadovú vodu, a teda jej čistenie vyzerá byť jednoduché. Avšak, nie všetky splaškové odpadové vody sú ,,splašky“. Príspevok 
uvádza výsledky monitoringu ČOV z priemyselného parku i laboratórnych experimentov (modely s reálnou odpadovou vodou). 
Možnosti biologického čistenia spojené s ďalšou terciárnou úpravou (koagulácia, filtrácia, adsorpcia) boli realizované za účelom 
zvýšenia účinnosti čistenia. Pre dosiahnutie CHSK=90 mg/l a NH4-N=15 mg/l je potrebná intenzifikácia technológie. Navrhuje 
sa terciárna koagulácia s Fe3+, piesková filtrácia a dávkovanie alkalického činidla.

11.15 Vliv nejistoty určení reologických vlastností zahuštěných čistírenských kalů 
na výpočet ztráty třením při jejich proudění potrubím

Svitavská K.1,2, Havlík V.2, Hodaň V.3, Matoušek V.1
1České vysoké učení technické v Praze, 2Sweco Hydroprojekt, 3LK Pumpservice

Příspěvek se zabývá reologickými vlastnostmi čistírenských kalů a jejich vlivem na určování energetické náročnosti potrubní 
dopravy kalů. V příspěvku je využita databáze reologických parametrů složená z výsledků 67 měření různých čistírenských kalů. 
Na naměřených hodnotách je zjištěná nejistota v určení hodnot reologických parametrů pro kal určité koncentrace převedena 
na vyjádření nejistoty při výpočtu ztrát třením v laminárním, resp. turbulentním režimu proudění. Při výpočtu ztrát třením 
jsou použity a porovnány různé přístupy a modely, přičemž součástí analýzy nejistot je i nejistota plynoucí z použití různých 
předpovědních přístupů, resp. výpočtových modelů.
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Skrutkovicové čerpadlá ako cesta ku ekologickej prevádzke 11.30

Hyriak, M., Kurilla M., Csuka Z., Fuszko Z.
PRAKTIKPUMP

Skrutkovicové čerpadlá s jednolopatkovým obežným kolesom sa vďaka ich výnimočným hydraulickým, mechanickým 
a prevádzkovým vlastnostiam veľmi často používajú na čerpanie vody s podielom tuhých častíc, vláknitých materiálov  
či vysoko viskóznych médií. Hlavné výhody týchto čerpadiel sú nízke prevádzkové náklady, dlhá životnosť a spoľahlivá 
prevádzka. Z týchto dôvodov majú jednolopatkové čerpadlá obrovský potenciál uplatnenia v mnohých priemyselných 
odvetviach. Požiadavky efektívnej a spoľahlivej prevádzky boli hlavnými kritériami pri vývoji jednolopatkového čerpadla SPIRAM 
50-A, ktoré sa svojimi hydraulickými a technickými parametrami radí medzi svetovú špičku v oblasti odstredivých čerpadiel.

Vliv geometrie plynového prostoru na odstranění H2S z bioplynu 
v mikroaerovaném fermentoru 11.45

Chlumecká M., Krayzelová-Pokorná L., Bartáček J. 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Mikroaerace je atraktivní metodou pro odstraňování nežádoucího sulfanu z bioplynu. Neexistuje zatím specifický přístup 
pro kontrolu mikroaerace, neboť některé potenciální vlivy na účinnost mikroaerace (např. geometrie systému) zatím nebyly 
prozkoumány. Pro posouzení vlivu plochy bioplynového prostoru na rychlost odstranění sulfanu z bioplynu byly provozovány 
dva reaktory (kontrolní anaerobní a testovaný mikroaerobní). Ze získaných experimentálních dat byl vyvinut matematický model 
popisující průběh odstranění sulfanu z bioplynu. 

Poznámky:
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BLESKOVÁ TEMATICKÁ SEKCE 3:
DEŠŤOVÉ VODY VE MĚSTECH
Moderátor: Vojtěch Bareš

13.15 Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou 
na území hl. m. Prahy – RainPRAGUE

Zajíček A.1, Roub R.2, Hejduk T.1, Marval Š.2, Fučík P.1, Pavlíčková L.2, Sychová P.2 
1Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2Česká zemědělská univerzita v Praze

Cílem příspěvku je představit projekt „Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy – 
RainPRAGUE“ podpořený Operačním programem Praha – pól růstu ČR. Cílem projektu je zabezpečit vyšší kvalitu pobytového 
prostoru pro obyvatele v urbanizovaném prostředí hl. m. Prahy, vzhledem k trendům změny klimatu. Řešení projetu probíhá 
v rámci tří konceptů zaměřených na zvýšení efektivity a bezpečnosti při nakládání s vodami na území hl. m. Prahy. Výsledkem 
projektu budou nástroje a postupy pro optimalizaci hospodaření s vodou na území hl. m. Prahy a hydrologicky souvisejícího 
území. Využití výsledků bude přispívat ke snížení zranitelnosti a zvýšení dlouhodobé odolnosti hl. m. Prahy vůči dopadům 
změny klimatu. 

13.18 Analýza kvalitatívnych ukazovateľov prvého splachu z ciest 
na území Slovenskej republiky

Hrudka J., Marko I., Csicsaiová R., Škultétyová I.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vo výskumnej úlohe za zameriavame na možnosť využitia dažďových vôd na vsakovanie do pôdneho horizontu, čím 
je zabezpečované priame dotovanie podzemných vôd. Analyzovaná je kvalita prvého splachu z cestných komunikácií z celého 
územia slovenskej republiky. Pri vyhodnocovaní prvého splachu dažďových vôd je kladený dôraz na kvalitatívne ukazovatele, 
a to: Hliník, Nikel, Olovo, Meď, Zinok, Chróm, Kadmium, železo a ukazovatele Ph a CHSK. Vyhodnotená je vhodnosť požitia 
týchto vôd alebo je odporučené prečistenie týchto vôd na prislúchajúcej čistiarni odpadových vôd.

13.21 Jakostní parametry srážkových vod v urbanizovaném území

Lysák M., Habr V.
Brněnské vodárny a kanalizace

Článek se zabývá současnou problematikou hospodaření se srážkovými vodami, které jsou odváděny z urbanizovaného území. 
Cílem projektu bylo vyhodnocení kvality těchto vod s vazbou na průběh srážkové události a charakteru ploch v rámci městského 
odvodnění, kdy sledované ukazatele znečištění mají přímý vliv na proces čištění v čistírně odpadních vod. V případě přímého 
vyústění dešťové kanalizace bez jakéhokoliv předčištění na kvalitu vod v recipientu. Z tohoto hlediska byly pro měrnou kampaň 
vybrány lokality na území města Brna s největším podílem zastoupení zpevněných ploch, k těm patří jednoznačně komunikace 
a rozsáhlá sídlištní bytová zástavba. 

13.24 Znečištění srážkových vod vybranými polutanty a jejich následné odstranění

Čejková J.1, Kólová A.1, Kučera J.1, Váňa M.1, Holba M.2, Polášek P.3
1Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2ASIO TECH, 3ASIO NEW

Vody odtékající při srážkách ze zpevněných ploch jsou zatíženy nerozpuštěnými látkami, polycyklickými aromatickými 
uhlovodíky i těžkými kovy. Byla provedena série měření míry znečištění těchto vod v závislosti na době trvání odtoku a bylo 
prokázáno, že nejvíce zatížena je voda na počátku smyvu. Dále bylo ověřeno, že rozhodující část PAU je vázána na pevné 
částice. Odstranění nerozpuštěných látek ve vhodném zařízení tak přispěje i ke snížení zátěže povrchových nebo podzemních 
vod polycyklickými aromatickými uhlovodíky.
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Využiteĺnosť regulačních objektov na stokovej síti na Slovensku 13.27

Marko I., Csicsaiová R., Stanko Š.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Trendom súčasnej doby je migrácia obyvateľov do miest, čo má veľký vplyv na rozvoj urbanizácie mesta. Vznikajú rozsiahle 
zastavané územia nahrádzajúce vegetačné plochy. Každá nová spevnená plocha narúša prirodzený stav a nehospodárnosť 
územia. Hlavným problémom pri návrhu spevnenej plochy je určenie efektívneho spôsobu nakladania s dažďovými vodami. 
V zahraničí  je daná problematika založená na princípe „zachovať alebo v maximálnej miere napodobniť prirodzené odtokové 
charakteristiky daného územia pred urbanizáciou“, pokým na Slovensku najčastejším spôsobom odvádzania dažďovej 
vody z povrchového odtoku je zaústením do stokovej sieti. Súčasnosti sa smeruje k separácii a regulácii dažďového odtoku 
v mestských povodiach, a tým k zníženiu zaťaženia stokového systému počas extrémnych zrážok.

Diskuze k posterům 13.30 - 14.15

Poznámky:
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BLESKOVÁ TEMATICKÁ SEKCE 4:
VODÁRENSTVÍ A OCHRANA VOD
Moderátor: Helena Sochorová

13.15 Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní 
toky a hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie, vody a látek

Ďurišová K.1, Nábělková J.1, Pollert J.1, Pokorný, J.2, Hesslerová P.2, Baxa, M.2, Šulcová J.2, Kröpfelová, L.2, Procházka, J.3
1České vysoké učení technické v Praze, 2ENKI, 3Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Článek seznamuje s metodikou identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní toky v souvislosti 
s úlohou krajinného pokryvu v tocích sluneční energie, vody a látek. První část metodiky se zabývá teorií hodnocení tekoucích 
vod, ukazateli kvality vody a úlohou krajinného pokryvu. Druhá část je konkrétním popisem metodiky identifikace vlivu zdrojů 
znečištění. Zatímco pro identifikaci bodových zdrojů a jejich vlivu na vodní tok jsou zásadní některé ukazatele kvality vody, pro 
nebodové zdroje je to teplota pokryvu území. Třetí část metodiky obsahuje případové studie, které byly podkladem pro tvorbu 
metodiky. Provázanost hodnocení toků energie, vody a látek v krajině s monitoringem kvality vody je novum, které metodika 
přináší.

13.18 Aplikovaný výzkum inovativních environmentálních technologií

Špaček P.1, Hendrych J.2, Vašíček R.3, Mikeš J.3, Havelcová M.4, Pientka Z.4, Peter J.4, Uhlík O.2 
1CHEMCOMEX, 2Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 3České vysoké učení technické v Praze, 4Akademie věd České republiky

Příspěvek popisuje vybrané výstupy a zaměření aplikovaného výzkumu společnosti CHEMCOMEX, a.s., které cílí na následující 
oblasti: systém záchytu polutantů srážkových vod; zamezení negativního vlivu hydrogeologických vrtů na podzemní vody; 
mobilní úpravu decentralizovaně produkovaných obtížně zpracovatelných odpadních vod; pokročilé oxidační technologie pro 
vodárenské a environmentální aplikace; zpracování a zhodnocení čistírenských kalů; komplexní vodíkovou technologii pro 
nápravu ekologických škod. 

13.21 Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí 
jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti

Marval Š.1, 2, Hejduková P.3, Roub R.1, Dušková K.4, Zajíček A.2, Hejduk T.2
1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 3Západočeská univerzita v Plzni, 4Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Potřeba vytvoření komplexního řešení adaptace malých obcí na pokles množství vody v různých částech hydrologického cyklu 
a tím související zajištění dodávek pitné vody, úzce souvisí s environmentálními, technickými, ekonomickými a sociálními 
aspekty. Hlavním cílem prezentovaného posteru je představení projektu, který reaguje na aktuální hydrologickou situaci 
a zaměřuje se na ekonomické aspekty související s posouzením různých přístupů k zajištění odpovídajících potřeb pitné vody 
malých obcí. Posuzována je dostupnosti pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátoru socio - ekonomického rozvoje 
společnosti (demografický vývoj obcí, urbanizace, aj.). 

13.24 Zajištění kvality pitné vody při zásobování obce Útěchovice 
malým vodárenským systémem

Hrnčírová, M.1, Pejša. O.2
1A.R.C., 2starosta obce Útěchovice

Malé vodárenské systémy provozované obcemi zásobují některé malé obce také v povodí významného vodárenského toku 
Želivky. V souvislosti  se změnami počasí musí obce jako provozovatelé řešit celou řadu specifických problémů. Kvalita vody 
je významně závislá  na lokálních zdrojích vody i na antropogenním využívání povodí a tím jsou malé systémy poměrně 
zranitelné. Byla analyzována rizika malých vodárenských systémů pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou, byla 
zpracována SWOT analýza a na základě výsledků analýz byl navržen Plán prioritních opatření.
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čtvrtek 19. 9. 2019 13.15 - 14.15 | restaurace

Projektová příprava rekonstrukce ČS Děvín 13.27

Kratěna J., Písek L., Parkan T., Drbohlav J.
Sweco Hydroprojekt

Čerpací stanice Děvín je součástí distribučního systému, zajišťujícího zásobování vodou Hl. m. Praha. Objekt čerpací stanice 
se nachází na území se sídlištní a vilovou zástavbou. Voda je do čerpací stanice dopravována 13 km dlouhým potrubím 
DN 1200 z VDJ Jesenice. Sací řad je za čerpací stanicí napojen na protirázovou ochranu – vodárenskou věž. Protirázová 
ochrana výtlačného řadu je řešena tlakovými nádobami. Předmětem příspěvku je popis stavebního a technologického řešení 
rekonstrukce čerpací stanice Děvín, které muselo respektovat umístění objektu v obytném území a specifické požadavky 
na řešení protirázové ochrany.

Diskuze k posterům 13.30 - 14.15

Poznámky:
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čtvrtek 19. 9. 2019 15.15 - 16.45 |  bude oznámeno

DISKUSNÍ FÓRUM 1:
SPECIFICKÉ POLUTANTY A VODÁRENSTVÍ
Moderátor: Jiří Paul

15.15 Znečištění zdrojů pitných vod pesticidy a léčivy

Halešová T., Václavíková M., Tomešová D.
ALS Czech Republic

Prostředky na ochranu rostlin jsou syntetické organické látky nezbytné pro zajištění intenzivní zemědělské výroby. Vzhledem 
k současným klimatickým podmínkám a způsobu hospodaření zemědělců je průnik těchto látek do okolního prostředí velmi 
pravděpodobný. Pesticidy byly před více než 10 lety, spolu s farmaky a dalšími látkami identifikovány jako hlavní antropogenní 
stresory útvarů povrchových vod, tyto látky však zhoršují kvalitu podzemních vod. Zatímco léčiva se do vodního prostředí 
dostávají z bodových zdrojů znečištění, kontaminace pesticidy se děje prostřednictvím plošných zdrojů z intenzivní zemědělské 
činnosti nebo údržby lesů, vodních či městských ploch. Tyto moderní mikropolutanty mohou být transportovány až do surové 
vody (podzemní, povrchová), která je upravena na pitnou vodu.

Poznámky:
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čtvrtek 19. 9. 2019 15.15 - 16.45 | bude oznámeno

DISKUSNÍ FÓRUM 2:
DEŠŤOVÉ VODY VE MĚSTECH
Moderátor: David Stránský

Adaptace na změnu klimatu prostřednictvím 
modrozelené infrastruktury na úrovni obcí 15.15

Vítek J.
JV Projekt VH

Města a obce v České republice nejsou prakticky vůbec připravena na změnu klimatu. Účinným adaptačním nástrojem 
je modrozelená infrastruktura (MZI). Města musí co nejrychleji vytvořit Plán adaptace na změnu klimatu prostřednictvím MZI. 
Příspěvek představuje podrobněji části, které by měl tento plán obsahovat: Koncepce hospodaření se srážkovými vodami 
(HDV), Stanovení a vyhodnocení požadované míry bezpečnosti, Stavební standardy integrované s MZI, Metodická příručka pro 
aplikaci MZI a Adaptační indikátory MZI. Zadavatelský i zpracovatelský tým musí být multidisciplinární.

Poznámky:
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čtvrtek 19. 9. 2019 15.15 - 16.45 |  bude oznámeno

DISKUSNÍ FÓRUM 3:
OPĚTOVNÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A KALŮ
Moderátor: Jiří Wanner

15.15 Kalové hospodářství ČOV na prahu období cirkulární ekonomiky

Kos M.
SMP CZ

Příspěvek se zabývá rozvojem procesů kalového hospodářství čistíren odpadních vod a definuje kroky pro přizpůsobení 
se trendu využití potenciálu kalů z hlediska energie a získání nutrientů při současné likvidaci polutantů. Současný způsob 
přímé aplikace kalů na zemědělskou půdu je neudržitelný, důvodem je zhoršující kvalita kalů z hlediska zbytků léčiv, biocidů 
agenů antibiotické rezistence. Nové EU nařízení o certifikovaných hnojivech otevírá trh EU pro transformované materiály 
z kalů. Nevyhnutelný je přechod od principu rizika na princip nebezpečí (předběžná opatrnost). Pohled na kal jako na zdroj 
energie a fosforu vyvolá uplatnění nových technologických procesů v kombinaci s anaerobní stabilizací kalu, jako jsou termická 
hydrolýza, sušení kalu, pyrolýza, zplyňování a mono-spalování kalu. 

Poznámky:
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čtvrtek 19. 9. 2019 15.15 - 16.45 |  bude oznámeno

DISKUSNÍ FÓRUM 4:
KVALITA VODY NA ODTOKU Z ČOV
Moderátor: Břetislav Krňávek

Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím BAT na limity pitné vody 
– případová studie ČOV Amazon 15.15

Lederer T.1,2, Polách L.1, Kolomazníková M.1, Dvořák L.1,2

1Technická univerzita v Liberci, 2Aquatest

Příspěvek sumarizuje zkušenosti s čištěním vysoce koncentrovaných odpadních vod z komerční zóny na limity v úrovni kvality 
pitné vody. Technologická linka byla upravena na hybridní MBBR systém s předřazenou denitrifikací, dvoustupňovou nitrifikací 
a separací kalu. Post-treatment je realizován jako čistý MBBR bez kalu (post-denitrifikace a post-nitrifikace se simultánním 
srážením fosforu). Nerozpuštěné látky jsou separovány sedimentací a pískovou filtrací s možností dočištění ultrafiltrací. 
Odpadní vody s koncentrací CHSK resp. BSK5 přesahující 1 g/l resp. 0,5 g/l jsou čištěny na úroveň 20-30 mg/l resp. 0,9-2 mg/l. 
N-NH4 je odstraňován z hodnot přesahující 160 mg/l na hodnoty pod 0,1 mg/l. 

Poznámky:
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středa 18. 9. 2019

SPOLEČENSKÝ PROGRAM:
SPOLEČENSKÝ VEČER S KONCERTEM VÁŽNÉ HUDBY A RAUTEM NA LÁZEŇSKÉ KOLONÁDĚ

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. Při navazujícím rautu můžete naopak poznatky diskutovat při 
dobrém jídle a pití.

19.15 Duo Bohémo

Duo Bohémo tvoří Kristina Vocetková – violoncello a Matouš Pěruška – housle. Vzniklo v roce 2015 a má již na svém kontě 
řadu úspěchů: v létě roku 2015 získali v Rakousku cenu Zoltána Kodályho, O půl roku později se stali absolutními vítězi na 
soutěži komorní hudby Karla Dittersa z Dittersdorfu. V roce 2016 zvítězili v soutěži Concorso musicale citta di Filadelfia ‘Paolo 
Serrao’ v kategorii komorní hudby a byli oceněni cenou Bohuslava Martinů.  V létě roku 2017 se stali držiteli ceny Ignaze Pleyela 
a v soutěži o nejlepší provedení české soudobé skladby obdrželi první cenu. Oba protagonisté jsou zároveň skvělými sólovými 
hráči a mohou se pyšnit řadou prestižních cen z mezinárodních soutěží. 

W. A. Mozart: Duo pro housle a violoncello, K.423
 1. Allegro
 2. Adagio
 3. Rondeau, Allegro

G. F. Händel - J. Halvorsen: Passacaglia pro housle a violoncello

B. Martinů: Duo pro housle a violoncello no.2, H.371
 1. Allegretto
 2. Adagio
 3. Poco Allegro

O. Kukal: Duo ‚Present‘ pro housle a violoncello

20.00 Raut
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čtvrtek 19. 9. 2019

SPOLEČENSKÝ PROGRAM:
VYHLÁŠENÍ CEN PŘEDSEDY CZWA A VÝLET PARNÍKEM

Vyhlášení cen předsedy CzWA 14.15 - 14.45 | koncertní sál 14.15

Na základě hodnocení odborné poroty předá předseda CzWA doc. David Stránský ceny za nejlepší ústní prezentaci 
a za nejlepší posterové sdělení pro autory do 35 let.

Výlet parníkem Polabím s hudebním večerem a rautem 18.00 - 22.00 18.00

Setkání na lodi je neformálním ukončením konference, které slouží k přátelskému posezení a provětrání hlav na palubě parníku 
při projížďce Polabím. Večer je koncipován jako hudební s rautem. Loď vyplouvá z přístaviště v Poděbradech a vrací se tamtéž.

K tanci a poslechu hraje Franta Kasl Trio. 
https://www.frantisekkasl.cz/franta-kasl-trio/
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pátek 20. 9. 2019

EXKURZE:

08.45 Terénní hydrogeologické centrum Pátek 8.45 - 11.30

Odborná exkurze
Kapacita 50 osob

08:45 - Odjezd z Poděbrad ze zastávky na Riegrově náměstí na exkurzi THC Pátek
11.00 - Odjezd z Pátku do Poděbrad

Terénní hydrogeologické centrum Pátek je unikátní infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti environmentálního 
inženýrství, zejména s důrazem na péči o zdroje vod a hospodaření s nimi. Centrum je vybaveno rozsáhlou sítí 
hydrogeologických objektů, které jsou doplněny o další zvolené pro potřeby simulace konkrétních procesů, jejich kontrolu 
a monitoring. Na lokalitě je instalován tzv. hydrogeologický radar, který v režimu online poskytuje data o parametrech podzemní 
vody na lokalitě a zároveň je archivuje.

09.00 Národní hřebčín Kladruby n. L. 9.00 - 12.30

Kulturně - historická exkurze
Kapacita 25 osob

09.05 - Odjezd z Poděbrad ze zastávky na Riegrově náměstí do Hřebčína v Kladrubech n. L. (začátek 10.00)
11.45 - Odjezd z Kladrub nad Labem do Poděbrad

Národní hřebčín Kladruby nad Labem představuje jeden z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domov nejstaršího původního 
českého plemene koní - koně starokladrubského. Posláním Národního hřebčína je pečovat o hřebčín v Kladrubech nad Labem 
a hřebčín ve Slatiňanech, s cílem udržet kontinuitu tradice chovu starokladrubského koně v Kladrubském Polabí a v krajině 
Slatiňansko - Slavicka, uchovat jedinečnou hodnotu hřebčína a vzájemnou symbiózu člověka s okolní charakteristickou scenérií 
pro budoucí generace.
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Miroslava Svobodová
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. 
Mokrá 359, 664 09  Mokrá 

 www.carmeuse.eu

Carmeuse
je předním 
výrobcem 

vápna
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AQUACALCo > řada produktů určených pro úpravu vody 

STABICALCo > řada produktů určených pro sanační projekty 

BIOCALCo > řada produktů určených pro úpravu kalů













Chemická obchodní společnost s.r.o.

technologie pro úpravu průmyslových vod

www.chos.czwww.chos.cz
pražská 1207  |  379 01 třeboň  |  tel.: 384 721 560-1  |  e-mail: chos@chos.cz  

negativní jevy 
v  průmyslových vodách

minerální
úsady

koroze

Biologie

ÚPRAVA VODY:
 bezplatné zpracování návrhu řešení
 odstranění minerálních usazenin (vodního kamene), 

ochrana proti usazeninám a růstu biologie
 protikorozní ochrana vodních okruhů
 čištění vodních okruhů za provozu

CHLAZENÍ:
 skrápěcí chladicí okruhy, chladicí věže, odpařovací 

kondenzátory, uzavřené chladicí okruhy
 klimatizace, zimní stadiony - úprava vody pro led

VÝROBA PÁRY:
 energetika a teplárenství
 parní kotle, vyvíječe páry

VYTÁPĚNÍ:
 horkovody, teplovody, ústřední topení

ODPADNÍ VODY:
 intenzifikace BČOV bez stavebních úprav
 koagulanty, flokulanty

ZAŘÍZENÍ:
 dávkování chemikálií
 reverzní osmóza
 změkčování vody, filtrace,  

odstranění železa a manganu
 automatická regulace odluhu

SERVIS:
 pravidelný servis kvalifikovanými techniky
 analýza vod přimo v provozu

Úprava vody 
Úspora provozních nákladů 
rychlá návratnost investic

  chladící systémy

  topné systémy

  intenzifikace Čov

  ochrana proti korozi,  
usazování a biologii

  dávkování – měření – regulace

  reverzní osmózy, membrán. procesy

  projekce – dodávka – servis





  

 
 

Přístup všech k dostatečnému množství pitné vody výstavbou čistíren odpadních 
vod, úpraven vody, protipovodňových opatření. Provádění oprav a výstavba vodních
a kanalizačních systémů, úpravy vodních toků. To jsou stavby, na kterých má 
společnost SMP CZ značný podíl..

Malá vodní elektrárna Klabava, 
Rokycansko

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny 
odpadních vod, Praha

Zvýšení retenční funkce vodního díla Labská,
Špindlerův mlýn

Rekonstrukce vodního díla Opatovice,
Vyškovsko

Výstavba nové úpravy vody, 
Písek

Rekonstrukce kalového hospodářství čistírny 
odpadních vod, Mariánské Lázně

Odstranění povodňových škod, 
Česká Kamenice

Modernizace úpravny vody Želivka Rekonstrukce koruny a oprava návodního líce, 
vodní dílo Kružberk

SMP CZ, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, www.smp.cz | 









Spolehlivý dvouhřídelový drtič Vogelsang XRipper

Vlhčené ubrousky, hygienické potřeby a další odpad s tendencí ke smotávání 
se dostává do kanalizační sítě a způsobuje nákladné blokace a poškození 
strojního vybavení. Řešením je osazení drtiče XRipper, který zajistí spolehlivé 
a efektivní rozmělnění materiálu na bezproblémovou velikost.

XRipper si našel oblibu u provozovatelů stokových sítí a čistíren odpadních 
vod po celém světě. Šetří čas i peníze tím, že spolehlivě chrání veškeré 
obtékané strojní vybavení. Široká řada konstrukčních provedení umožňuje 
snadnou a rychlou implementaci do stávající technologie. Díky konstrukci 
QuickService a monolitickým mělnicím rotorům může být drtič servisován 
přímo v místě instalace a je vždy připraven, aby ochránil vaše zařízení!

Více informací na:
sales.cz@vogelsang.info
Tel.: +420 511 440 475

vogelsang-czech.cz
ENGINEERED TO WORK
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DRTIČ
ODSTRANÍ 
BLOKACE JEDNOU 
PROVŽDY
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