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písm.a jako po|ychIorované
bifenyly'polych|orované
terfeny|y,
monometyltetrachlordifenylmetan,
monometyldichlordifenylmetan,
monometyldibromdifeny|
metan a veškerésměsi obsahujícíjednu
nebo více z uvedenych|átek v ce|kovékoncentraci těchto |átek
vyššÍneŽ
5o mg/},E.BěŽněse ovšempouŽívázkratkaPCB v obou
dvou v1anamech.To vede mnohdyk určitymnedorozuměním.
Jifina Barchánková
Chemickyjsou po|ych|orované
bifeny|ypestrousměsÍizomerŮ
(kongenerŮ).
Teoretickyjichexistujece|kem209. V reá|nychworcíchjich dokáŽeme pomocímoderníchanalytickychmetod sta
K|íěová slova
novit asi 15o. otázka identifikacePCB, Keré spadajÍpod právnÍ
polychlorované bifenyly, analytické metody, odstraněnÍ PcB,
i chemicky vjznam zkratky PCB' je značněs|oŽitá a nenívŽdy
evidencezaŤízeníalátek s obsahem PCB, evidence odpadu PcB,
jasně definováno,co se mys|íce|kovymobsahemPcB. V b1rualé
ulskyt PCB
csSR se ke stanovenÍce|kovéhomnoŽstvíPCB pouŽÍva|a
tzv.
de|orovámetoda,jejíŽprincip spočÍva|
ve stanovenídvou prÚmyslověvyráběnychsměsí De|oru103 a Deloru 106. Tatometo
Souhrn
da mě|aiadu nevyhoda mimo to jejívys|edkynebylymezinároď
jeiich
PcB byly široce využíványa po ziištění rizik zaéa|a
ně srovnate|né.
Proto se koncem80. |et zača|opostupněi u nás
likvidace. D sledkem je ieiich rozšiÍenív životnímplostŤedí. piecházet na tzv. kongenerovyzpŮsob vyjadiováníce|kového
poiem
pohledu
V ělánku se vysvět|uje
PCB z
organické che
obsahu PCB. Podstatoutohoto zpŮsobu vyjadÍováníjeana|yticmie a z pohledu ákona o odpadech. Zablvá se identifikací
késtanovenívybranychtypickychkongenerŮa jejich součetpak
PcB' vfskytem PGB v technickfch zaíízeních,odpadech
formá|ně pÍedstavujece|kovoukoncentraci PCB. "Delorovy"
a starych zátěŽích. PŤijetímzákona o odpadech č. L85/2ooL
a ,,kongenerovy'zpŮsob stanovenÍporovna|lng. V. KuŽí|ek
Sb. vznikta p]o čR povinnost inventarizace PcB. Je zde po
zV,jzkumnéhotjstavu vodohospodáiskéhoT. G. Masaryka, vypsáno, iak vypadá evidence zaiízenía látek s obsahem PcB
jsou uvedeny v etapové zprávéYaV 72o/5/o1' z roku
s|edky
aiakÝ je souěasny stav v evidenci odpadri.v ěR existuií dvě
2oo2. Historické dajejsou ovšemvětšinouneoznačené
co do
narzáiem nekompatibilní evidence podle dvou prováděcích
pouŽitémetody,takŽejsou častopraktickybezcenné.
piedpisri k zákonu o odpadech. Stav evidence zaíízení
V současnédobě upravujestanovenÍce|kového
obsahu PCB
a evidence odpad je uveden v tabulkách. Uvádí se zde také
zákon o odpadechč.85/2001 sb. v p|atnémzněnía vyh|áška
souěasné možnosti odstranění PcB a iešenéploiekty a ko
ze směrÓ,.384/2001 sb.1, o nakládánís PCB, Keré vycházejí
ly v CEHO v oblasti PCB.
nice Rady č. 96/59/Es. V roce 2001 neby|Wpočetce|kové
.
koncentracePCB pod|etétosměrniceieŠtějednoznačnědefiÚvod
nován.Nás|edněprijatoudvojicínoremcSN EN t2766-1'a CSN
PCB patÍímezi nebezpečné
|átky s nepiÍznivymičinkyna
EN 12766-2 je stanoveníce|kovéhoobsahu PCB v ropnychvyŽivotníprostiedÍa lidské zdraví,Jsou to teplotně i bio|ogicky robcÍcha pouŽitycho|ejÍchstanovenovariantně,a to buď anave|mistabi|nÍsloučeniny,a to i za tep|oty30o oc, nehoi|avé, |yzouvšech měÍite|nfchkongenerŮ,nebo ana|yzoušesti indiv e|mi m á| o r ozpu st n év e v o d ě , a |e d o b i e s e ro z p o uš těj Í kačníchkongenerŮ'jejichŽsoučetse vynásobípěti.
v organickychrozpouštěd|ech
a tucÍch.K tepe|nédestrukciPCB
V ostatnÍchmatricÍchse v současnédobě piistupujeke stadocházíaŽ píitep|otáchnad 1 00o oc. V prŮmys|ovém
měiÍtku noveníce|kového
obsahu PCB rŮzně. Lišíse i v ostatníchpro
se vyrábě|yvíce neŽ 50 |et a exportova|yse jako chemiká|ie váděcÍchvyh|áškách
k zákonuo odpadech- ve Wh|ášceč.382/
nebo obsaŽenéve vyrobcíchtéměÍdo všechzemísvěta, |zeje
2oot Sb., o podmínkáchpouŽitíupravenychkalŮ na zemědě|tedy povaŽovatza $|obá|nÍpo|utanty.Jejich vyroba skonči|a ské pŮdě, a ve vyhláŠceč. 383/2oo1' Sb., o podrobnostech
pokračuje nak|ádánís odpady.Vys|edkemtěchto rozdi,|nych
v osmdesátych letech s tím, Že jejich pouŽívání
piístupŮke
v některychvyrobcíchdodnes.
stanovenÍce|kovéhoobsahu PCB je nemoŽnostsrovnání,ab'
PCB a vyrobky,kteréje obsahovaly,by|y široce pouŽívány sence rozumnébi|ancea vyhodnocenístavu
pro
PCB v ŽivotnÍm
v rŮznychoborech |idskychčinností.PouŽíva|y
se jako dielek- stiedÍ,a h|avněurčení,
co jsou a co jiŽ nejsou PCB z hlediska
kapa|inyv transformátorecha kondenzátorech, defínicezákona o odpadech.
trické(izo|ační)
v tep|onosnycha hydrau|ickfchsystémecha v bezuh|kovém
Vyskyt PGB
papíru.Da|šíup|atnění
kopírovacím
PCB by|ov mazivech,brusbarvách a |epidlech,v rŮznych
nych o|ejích,změkčovad|ech,
Vzh|edemk tomu,Že v nedávnéminu|ostiby|opouŽíváníPCB
těsněních,nehoÍ|avych
|átkách a v p|astech.
v mnoha prŮmys|ovych
odvětvích,lze je na|ézt
ve|mirozši7eno
vlastnosti PcB a rizika plynou- nejen v zaíízeních(provozovanychnebo zá|oŽnÍch),kam by|y
KdyŽby|yzjištěnynebezpečné
zača|ose s jejich |ikvidact'mnohdynekon.
cíz jejich pouŽívání,
p|něna,nebo v odpadech (včetpiidávány nebojimi by|azaÍízení
zpŮsoby.DŮsledkemtěchtro|ovanoua někdytakéne|egá|ními
ně vyiazenfch zaŤizení),
a|e i v kontaminovanychzeminách,
je rozptylení
PCB v Životnímprostredí.
to činnost(
sedimentech
omÍtkácha jinych stavebníchhmotách, iíčnÍch
Vfzkumu v ob|asti PCB se věnuje iada projektŮ na ce|ém a jinde. Za PCB se pod|ezáRonaoznačují
tehdy,pokud v nich
světě. Jsou zaměieny na zpŮsobyjejich odstraĎovánt'zpŮsob
koncentrace piekročí50 mg/},e.
chováníPCB v ŽivotnímprostiedÍ,jejich piestup mezi jednot|iprostiedía rovněŽna ana|ytické
lnventarizace PGB
metovymi s|oŽkamiŽivotnÍho
dy stanovenÍPCB.
po
PÍevzetÍm
směrnice Radyč.96/59/Es ke zneškodĎování
polych|orovanychterfeny|Ů do zákoa
lychlorovanych
bifeny|ri
PGB
Poiem
na o odpadechč. 1.85/2ooI Sb. vznikla pro Ceskou repub|iku
Prijetímzákona o odpadech č. 185/2oo1' Sb. nabyla zkratka
PCB ijinéhovyznamu, neŽjakymá v organickéchemii.Zákon totiŽ
1 Zatímco zákon č' 1-85/2oo1- Sb. by| vyznamně nove|izován zákonem
č, !8a/2oo4 Sb., do vyh|áškyse dosud tyto změny nepromft|y.
definuje (v sou|adu se směrnicíč. 96/59/Es) PcB v $ 26

PoLYcHLoRovAruÝcnBIFENYLŮPCB

povinnost inventarizacePCB a zaíízení Tabulka 1. Evidencezaíízen(
a |átek s obsahem PCB, stav k 31. 8. 2004
s nimi a jejich odstraněnído konce roku
Zaíizeni obsahuje PcB:
Zaíizeni obsahuje PCB:
???
Ano
2oLo. odbor odpadŮ MŽP pověriIVÚV
Hmotnost
Počet
Hmotnost
Počet
Hmotnost
Kod druhu
Hmotnost
T.G.M._jeho specia|izovanou
s|oŽkuCeHo
Druh zaiízení
nápIně[kg]
náp|ně [t]
kusrl
náplně [kg]
náp|ně [t]
kusrl
zaíizení
- zajištovánÍm
činností
vedoucíchk jejich
2380,104
1
3
6
294914
294,914
1561
2380104
t
0
Vfkonov!'
transÍormátor
PĚestoŽe
zákon
o
odpadech,
inventarizaci.
't1
65'4í
4
10il1
10,541
54
65410
ktery stanovujepodmínkypro tuto inven- Tlumivka
't2
29920
25,92
0
2
0
0
od 1. 1. 2oo2, nenÍinven- Reaktor
tarizaci,p|atÍjiŽ
tarizace zaŤízení
dosud ukončenaa inven- TransformátoreIehrďiltru
44289
44,289
13
0
0
0
63
zemin (odlučovač)
tarizace PCB (tj. kontaminovanych
1
4
0
0
0
0
0
Pr
chodka
podmínkoncentrační
a omfteksp|ĎujícÍch
ku zákona) praktickyještě nezača|a.DŮ- PÍepínač odboček
2000
2
15
0
0
2
0
(v transformátoru)
vodyspočÍvajízejména
v nejasnostechstá
právníchpiedpisŮ,jejichnejednot- PÍístrojov'/(měiicí)
't6
vajících
0
22
3221
3,221
0
0
némvyk|adua s tím související
nedosta- transformátornapětí(PTN)
PÍístrojou/(měiicí)
tečnékontroly.
2,588
17
0
16
2588
0
0
transÍormátorproudu (PTP)

SoučasnÝ stav evidence zaíízení
a |átek s obsahem PGB
neŽ
Zaíízení
s obsahemnáp|něvětšÍm
více
5 |itrŮPCB (tedykapalinyobsahující
neŽ 50 mq/kg)jsou evidovánapod|evyh|áškyi,.384/2oo1 sb., pii]ohyč.2. Stav
k 31. 8. 2OO4je uvedenv tabulce7. Tato evidencese provádípodle$ 39 odstavce 8 zákona.
Současnf stav evidence odpad
PCB
EvidenceodpadŮse provádípod|ezákcna č. L85/2oo1' Sb.' s 39 odstavce 1.
PodrobnostistanovÍda|šÍprováděcÍprávní piedpis, kterymje vyhláŠkač. 383/
2oo7 Sb. , o podr obno s te c hn a k |á d á n í
s odpady.Odpadyjsouevidoványpod|ekata|ogovychčíse|uvedenychve vyh|ášce
i,.5o3/2o04 sb., kterouse stanoví,,Kata|ogodpadŮ...Stav evidenceodpadŮPCB
i s PCB2 za rok 2003 je uvedenv tabulce 2.Y tabulce3jsou odpadyztabulky2
rozdě|enypod|ezpŮsobŮnak|ádání.

Piístrojouj'(měŤicí)
transíormátorkombinovany
(PTK)-napěti+proud

'18

0

Kondenzátor (DZ)
Kondenzátor .ma|!" (Dz)

20

10446

I 35879,1

20

10245

45947,07

Kondenzátorová

21

0

0

0

Motor (MZ)

22

0

0

0

RozvaděčováskiíĚ (Mz)

23

0

0

0

Vypínač

25

0

0

ostatn íeIektrickázaÍízeni
s kapalnlm dielektrikem

30

0

Vakuovéčerpad|o

50

0

Pr mys|ovézaíizenÍ
s ohievemteplonosnou
kapalinou(dup|ikátor'
obalovnadrtiapod.)

60

2

(Mz)

baterie

0

0

0

0

0

135,8791

27't5

29543,5

29,5435

45,94707

13

65

0.065

0

0

0

0

0

o

0

0

0

1712

66476,88

66.47688

0

0

1608

61778't,1

617,78't1

0

0

U

0

0

7000

7

2

1000

1

JinézaÍizeni

70

0

0

0

246

76049

76,049

NádrŽs provozníkapa|inou
s PCB

81

0

0

0

3

2093

2,093

Cistema s provoznÍ
kapalinou s PCB

82

0

v

0

0

0

Sud s provozníkapa|inou
s PCB

83

0

0

0

1

200

0.2

Jinf zptisobusk|adnění
provozníkapa|inys PcB

90

0

0

0

0

0

0

494,28117

goTT

35il847,98

3564,84798

208i13

Celkem

494281,17

PorovnánÍ evidencí
Z vyšeuvedenéhoVyplyvá,Že existují
č,.383/2001Sb.
dva druhyevidence.JedenproodpadyPCB Tabulka2. StavevidenceodpadŮPCB i s PCB v roce2003 pod|evyh|ášky
a s obsahem PCB, druhy pro zaYízení K d
MnoŽství (t)
Název
a |átkys PCB3.Na rozdí]
od evidencePCB
070 109
HaIogenované
fi|trační
ko|áče'upotĚebenáabsorpční
činidIa
1'l,57
a zaífuen(
s obsahem PCB pod|evyh|ášky 080111 odpadníbarvya |akyobsahujícíorganickározpouštěd|anebo jinénebezpečné|átky
3 868.68
na stač,.384/2001Sb.,Kerá je za|oŽena
odpady z odstrajlováníbarev nebo |ak obsahujících
organickározpouštěd|a
nebo jiné
1 581.88
080117
noveníkoncentracepiítomnychPCB' je
nebezpečné
|átky
evidenc e odpadŮ z a| o Že n an a d a j Í c h '|30101 Hydrau|ickéo|ejeobsahu|ícíPCB
9,29
o jejich ceIkovémmnoŽství.Tento Údaj 130301 odpadní izo|ačnínebo tep|onosné o|eje s obsahem PCB
49,32
však neinformujeo obsahu nebezpečné 160209 Transformátorya kondenzátoryobsahujícíPCB
252,65
lá tky' ne bi Iancu j es e k o n t a m i n a n t,a I e
Jiná vyĚazená zaíízeniobsahujícíPCB nebo těmito |átkamiznečištěnáneuvedená pod čís|em
16021 0
5,69
160209
hmotnostodpadŮce|kem.
jiŽ
projevuje
(napi.
Zde se vyrazné
vyšezmíněStavebnía demo|ični
odpadyobsahujíciPCB
těsnicímateriá|yobsahující
PCB'
pod|ahovinyna bázi pryskyiicobsahujÍcí
PCB, utěsněnézask|enédí|ceobsahující
170902
PCB'
122,71
ná nejasnostprávnízák|adny.Pod|enÍby
kondenzátoryobsahující
PCB)
mě|ybyt dva druhyevidence.Jeden,za|oŽen vyh|áškouč. 384/2oo7 Sb. a spec iá |ně ur če n ypr o P CB , b y m ě | z a h r n o v a tv e š k e r éPcB' tj .
Je pochopite|né,
Že tyto evidenceby se určitymzpŮsobempiev provozníchzaÍfueních,
ve vyiazenychzaíízenícha,
v da|šíchodjejichWs|edkyby vŠakby|yjasnéa pouŽite|né.
kryva|y,
padech (pokudobsah PCB v nich pievyšujehranici50 mg/kg)
a - pR dodrŽenístejnépodmínky_ ve starych zátěŽÍch(zeminy, MoŽnostiodstranění
PcB v čn
horniny,konstrukční
materiá|y).
Tatoevidenceby umoŽni|a
zísjediná
V současné
době existujev Českérepub|iceprakticky
kat informacio PCB skutečněv CR piftomnych(kroměurčitého moŽnostodstraněníPcB a tou je vysokoteplotní
spa|ování.Je_
podiiuv ma|ychzaÍfueních).
Druhá evidence obecně odpado- diná spa|ovna,která vyhovujepoŽadavkŮmpro spa|ovánÍpervá - by mě|a zahrnovatodpady,ve kterychjsou piítomnyPCB.
zistentníchorganickych|átek, mezi kteréPCB patií,je spa|ovjako jednoproudá
na SPoVo, S. f. o., v ostravě.Je vybudována
s k a p a c i t o u 1 , 5 t / h o d o d p a d Ů a p r o v o z n Íd i s p o n i b i l i t o u
2 "odpademPCB..se zde rozumÍodpad
obsahujícívÍce
neŽ50 mg/kgPCB (tedy
pascca 7 000 hod/rok.UmoŽĎujespalovatkapalné,kašovité,
pod|ezákona ''PcB")' ,,odpadems PCB.. odpad s niŽšíkoncentrací.
Do vydání
je z h|ediskaobsahu škodIivin
tovitéi pevnéodpady.ZaÍízení
nove|yvyh|áškyč. 38t/2o01 Sb. (Katalogodpad ), tj. vyh|áŠky
č.5o3/2oo4
podmínek,pro
určeno,pii dodrŽeníurčitychtechno|ogickych
Sb.' neby|y,,odpadys PCB.. kategorizovány,
do bilancívšakpatií.
zneškodĎování
všech
nebezpečnych
odpadŮ,
včetně
odpadŮ
3 Pojem ''|átka s PCB.. se sice uŽívá,je však dost nepiesny a nove|a zákona
s obsahemch|oru,vysokymobsahemstry a vysocestabi|ních
pouze dvě
o odpadech ho v $ 39 jiŽ nepouŽívá.Tento pojemv podstatě nap|ĎujÍ
kategorieodpadÚ (odpadyPCB a odpadys PCB) a dá|e PCB, kteréneníodpa.
organickych|átek (patiítam také PcB). Kapacita spa|ovnyje
dem' protoŽenenívěcímovitou.
pro kapalinys obsahemPCB asi 156 t/rok. Pro ma|ékondenjsou samoziejmě odpadem'
4 Tato zaiízenÍ
zátory se počítápiib|iŽněs 1 560 tunami odpadu za rok.

2

probtematiky
ŘešenÍ
PGB ve vÚv T.G.M.- CeHo

podle zpŮTabulka 3. Evidovanéodpadyz tabulky2 rozdé|ené
sobu nak|ádání
Projektyiešenéna pracovištiCeHo VÚV T.G.M.,kterése
zablvajíprob|ematikouPCB,jsou jednak projektyvědya vyzkumu
odstrařování,
KÓd pod|e katalogu
(VaV)a jednak ukoly podporující
odbor odpad MZP.
Množství (t)
využívání'
odpadťt
ostatní
ProjektVaV PCB/PCT 72o/5/o1'ie Íešenod roku 2OO1 a by|
ukončenv prosinci 2oo4. Jeho cí]emby|ostanovit návrh kon070109
D1
9,96
mechanismŮpii odstraĎování
tro|ních
POB/PCT,návrhna spo0801 1 1
D1
2728.73
IupráciorgánŮ státnísprávy,s|edováníodstraĎování
PCB/PCT,
0801í7
D1
1 171.'t7
zajištování,supervize,,
nad dodrŽovánímprováděcíhopiedpií60209
D1
pro
prováděciho
piedpisu
su
evidenci|áteka zaíízení
a
k zákonu
160210
D1
o odpadech o nak|ádánís PCB. Vyhodnocujetaké učinnost
0801 1 1
D10
s23,69
a ekono mi ckoun ákl adn o s tj e d n o t |i v y c h
z p Ů s o b Ů n a k |ádání
080117
D10
82,25
s odpadys obsahem PcB/PcT a zaíhen(mi,která je obsahujÍ.
130301
D10
54,37
Projektje Íešenve tiech dflčích
uko|ech.
DU 01- je zaměÍenna prob|émy
chemickychana|yzspojené
160209
D10
330,57
s evidencíPCB v zaŤheních,
materiá|echa odpadech.By|yzde
160210
D10
1,11
provedenypráce na ověŤovánÍ
ana|ytickychmetod stanovení
0801t'l
D13
86,25
PCB v rŮznychmatricích,stanoveníkoncentracePCB ve vybra0801 17
D13
38,46
nych reá|nychvzorcÍcha na organizacia vyhodnocenímezi|a160209
D13
4.87
porovnávánízkoušek(MPZ).
boratornÍch
080't1'l
D14
2.06
Srovnává pouŽívané
metody stanovení,zejménas uzanční
080117
D14
metodou stanoven|šesti kongenerŮ.V rámci Úko|u se vwÚÍ
0801 1 1
D8
77,31
metoda,která stanovujece|kovyobsah PCB na zák|adépÍesně
070109
D9
2,26
definovaného
vyběru56 kongenerŮ,z nichŽkaŽd,jse musístanovit,a jejich součettvoiÍce|kovyobsah PCB (v reá|nychvzor0801 1 1
D9
664,79
cích).TotostanoveníjemoŽnéprovéstběŽnouIaboratornítech0801 17
D9
136.28
nikou, zÍskanéWs|edkypiinášejíhodnotyo ce|kovémobsahu
160209
D9
52,02
PCB s 90% tjčinnostÍ.
0801 1 1
R1
267.61
_
DÚ 02 t,Ýkáse starych zátéŽíi sk|ádek kontaminovanych
080117
R1
70,21
PCB, kterépiedstavujÍ
starou zátěŽ.V tomto ko|uby|yposou080í 17
Rl1
zenystávajíc.databáze,archivnÍmateriá|ya dalšípodk|ady,které
0801 1 1
R12
2.71
by|ypodrobenyanalfze' Nejkomp|etnějš(
databázítykajícíse
0801
17
R
1
2
0,40
starych zátéŽív CR je Systém evidence starych eko|ogickych
160209
R12
zátěŽí(SESEZ).Jde o program,ktery propojujeprostiedÍdata160210
R12
báze s prostiedÍmGlS a od roku 2000 je součástíHydroeko|oinformačního
systé
nu
vÚV
T.G.M.
Z
databáze
SESEZ
0801
1
7
R2
50,86
$ického
by|yidentifikovány
|oka|ity
kontaminované
PCB. Seznam|oka|it
08oí
R5
uvedenychv SESEZu nenÍvšak up|ny,pik|ademjsou prŮzku0801't1
R9
0,05
my (napi. v Mi|evsku),kde se v zeminách vyskytujíkoncentra070109
N1
ce v iádu gramŮ PCB na kg zeminy,piesto tato |oka|itaneby|a
't14,84
0801 17
Nl
v uvedenémseznamuzachycena.Kromě toho jsou informace
0801 1 1
N5
350.59
ne p|né,chybínapiklad informaceo tom,jakou metodouby|a
080117
N5
108.97
je
ana|yzaPCB provedena.Na zák|adě zjištěnychskutečností
't30101
N5
50,86
moŽnoodborně odhadnout,Že vybrané|oka|itys PCB pÍedsta130301
N5
90,54
vujíméně neŽ 10 % skutečnych|oka|itstarych ekologickych
160209
N5
zátéŽís PCB.
890.50
DÚ 03 _ zabjvá se ana|yzouprávnÍzák|adnyv ob|astiPCB,
160210
N5
2.84
moŽnostmidekontaminacea odstraněníPCB a zhodnocení
si.
160209
N7
tuace v Čn. Vys|edkemtohoto rjko|uje návrh riprav právních Zdroj: ISOH 27. 70. 2OO4
jako podk|adupro zlepšení
pÍedpisŮ
kontro|yp|něnípovinností
pii nakládánís PCB včetněvypracování
p|ánŮdekontaminace Zptisoby nakládání s odpady použitév tabulce 3 (vyh|áškač. 383/2001 sb.'
pii1oha20' H|ášení
s odpady)
o produkcia nak|ádánÍ
zaíízení
a odstraněnÍPCB.
odborná s e kce VÚV T .G .M . - C e n tr u m p ro h o s p o d aiení KÓd Zptisob nakládánís odpady
s odpady - byla pověiena odborem odpadťrnl|ŽpČnzajišto- odstrařování odpad
D1 Uk|ádánÍ
v rovninebo pod urovnÍ
pro inventarizaci
terénu(napr.sk|ádkování
apod')
vánímorganizačních
činností
a evidenciPCB.
D8 Bio|ogická prava jinde v této piÍ|ozenespecifikovaná' jejímžkonečnlm
V dŮsledkutoho jsou d|ouhodoběiešenyuko|y,,Vyzkumpro
produktemjsou s|oučeninynebo směsi' kterése odstranujíněkterym
ooDP v ob|astiprob|ematiky
PCB..a ,,EvidencezaŤízení
a |átek
z postupŮ uvedenychpod označenímD7 až DI2
s obsahem PcB". V rámci těchto t]ko|Ůby| piipravensystém D9 Fyziká|něchemickáupravajinde v této pri.|ozenespecifikovaná'jejímŽkoinventari zacezaŤ(ze ní
a |á te k s o b s a h e m PC B s p o č Ívaj Í cí
nečnymproduktemjsou sloučeninynebo směsi, Keré se odstrařujíněktev o dborn épi í pr avěpr o o d b ě ry v z o r k Ů ,a n a |y ti c k é
č i n no sti
rym z postupÚ uvedenychpod označením
D7 aŽ D12 (napi. odparovánt'
sušení,ka|cinace)
a e v i d e n č n í c Ihi s t Ů p r o v e d e n íe v i d e n c e p o d | e v y h | á š k y
D10 Spa|ovánína pevnině
Ó .384/2001 S b.
podobějsou piUÍmá- D13 Úprava s|oŽenínebo smišeníodpadr)pred jejich odstraněnímněkterfm
Vyp|něné
evidenční
|istyv e|ektronické
z postupu uvedenychpod označenímDI aŽ Dt2
ny na adrese inventarizacepcb@vuv.cz,
evidence listinná je
Dt4 Úprava jinych v|astnostÍodpadŮ (kromě ripravyzahrnutédo D13) pied je.
piijÍmána
VUV T.G.M.- CeHo. Evidenční
na pracovišti
|istyjsou
jich odstraněnímněkterymz postupŮuvedenychpod označením
D1 aŽ D13
kontro|ovány,zpracováványa na poŽádáníjsou ministerstvu Využíváníodpadů
poskytoványaktuálníWs|edkytryskytuPCB v CR.
R1 VyuŽitíodpadu zpŮsobem obdobnymjako pa|iva nebo jinym zpŮsobem
p|ynu|ého
Pro zajištění
choduprocesuevidencePCBjsou dá|e
k vlrobě energie
R2 Zís(ání/regeneracerozpouštěde|
provozoványinternetovéstránky http://ceho.vuv.cz, kde pod
ostatnÍchanorganickychmateriá|t]t
pokynya da|šíinformace R5 Recyk|acelznovuzískání
odkazem PcB/PcT jsou evidenčnÍ
R9 Rafinace pouŽitycho|ejŮnebo jiny zptisob opětnéhopouŽitío|ejÚ
pro č|enysystémuevidence,jako napi.:
R11 VyuŽitíodpadŮ, kterévznik|yap|ikacíněkteréhoz postupŮ uvedenychpod
. seznam |aboratoiíoprávněnychk prováděníanalyz v rámci
označenÍm
R1 aŽ R10
jejich
inventarizacePCB a
identifikačních
kodŮ piidě|enych R12 Pied prava odpadŮ k ap|ikaciněkteréhoz postupŮ uvedenychpod označe(CeHo ve VUV T.G.M.)'
resortnÍmpracovištěm
nÍmR1 aŽR17
. seznam osob pověien1/ch
prováděnímodběrŮ v rámci inven- ostatní
N1 VyuŽitíodpadŮ na reku|tivace,terénní pravyapod.
tarizacePCB a jejich identifikačních
číse|piidě|enychresortN5 ZŮstatekna sk|aduk 3t. !2. wkazovanéhoroku
pracovištěm
po
personá|ní
(CeHo
ve
VUV
T.G.M.)
ním
zÍskání
N7 Vlroz odpadu
certifikace.
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V roce 2003 by|iešen projektYaV/72o/9/o3 - ,,Návrhtechnickych poŽadavkŮa postupŮ pii shromaŽďováníza|ízen(,Rtepied jejichnárá obsahujíPcB nebojsou jimi kontaminována,
s|ednou pravou...Vystupyz tohoto projektuby|ynás|edující:
. Aktuá|nÍ
ke dni 24. 7I.2003;
stav inventarizace
. Návrh postupŮ pŤidekontaminacizaíízení
s PCB;
. Návrhtechnického
piedpisuproshromaŽďovánízaiízenís
PCB.
programpro
PracovnÍciCeHo dá|e zpracova|i,,Rea|izační
dekontaminacia odstraněn(zaíízení
s obsahem PcB", jehoŽ
cÍlemje p|něnínaÍízení
v|ádyč. I97 /2003 Sb., o P|ánuodpaodpadŮPcB a zaíízení
dovéhohospodáistvíCR - tj. odstraněnÍ
s obsahemPCB nebojejichdekontaminacido roku 2010.
program popisuje současnystav inventarizace
Rea|izačnÍ
zaífuení
s obsahem provozníkapa|inys PCB, reá|némoŽnosti
prob|émy,
které
odstrařovánív Českérepub|ice,|egis|ativní
s nak|ádáníma odstraĎováním
odpadŮPCB souvisejí.obsahuje rovněŽnávrhnove|právníchpiedpisŮjako podk|adŮpro z|ep
šeníkontro|yp|něnípovinnostípii nak|ádánís PCB, včetně
povinnostivypracování
p|ánŮdekontaminacea odstraněnÍ
PCB,
coŽ v současnychprávníchpiedpisech nenÍstanoveno.

stranypracovnftŮstátníchorgánŮ značnápozornost,ale dodrŽovánía vymáhán. práva v ostatníchoblastech je zásadním
zpŮsobemopomÚeno.
Zdá se, Že PCB v zaíízeních
budouodstraněnyv termínudaném
všeobecnězn.
zákonem,a|e s vyjimkouněKerych markantních,
nebezpečí'
Že se časemzapomene,kde
mychpiípadŮhrozíváŽné
(a stále tam ještějsou).
všudese PCB kdysi vyslqrtova|y

METoDSTANoVENí
sRovNÁt,tí

rzork . Je navrŽeno,aby modifikovaná metoda A byla pro ěely
stanovenÍcelkovéhoobsahu PCB pouŽívánajako metoda rcz.
hodčí'kdeŽto metoda B pouze jako metoda orientaění(screen
ing}' pŤiěemžk hodnoceníobsahu PcB v technologicky pie
pracovanfch materiá|ech by nemě|a byt používánavribec.
a

lng. Jiiina Barchánková,
VUV T.G.M. - CeHO
tel. 22O 197 331
Recenz o va|
do c. I ng.J iiíBur khar d,CSc., 4.3 .2 oo5
Key words
polychlorinated biphenyls, analytical methods, PCB removal,
survey of facilities and substances containingiPCB, survey of
PCB wastes, PCB occurrence

Current State of the PolychlorinatedBiphenyls (PCB) lssue (Barchánková, J.)
Závét
The polychlorinated biphenyls (PCB) were widely used,
je tedy současnystav v prob|ematicePCB?
and after their risks had been ascertained, the process of
Ja}<Ý
Piewetím poŽadavkŮsměrnice č. 96/59/ES do našich práv- their liquidation was launched, which has resutted in their
spreading in the environment.ln the article the term 'PCB'
níchpÍedpisŮse PCB opět dosta|ydo popied(zé4mu
odbornéve
je
piedpok|ad
pro
Íejnostia zdá|oby se, Že vytvoien
sp|něnÍh|av. is explained by means oÍ organic chemistry and fiom the
nítrocíle- odstraněníPCB do konce roku 2O1o. Úsi|ímpracovní- viewpoint of the Act on Wastes. The text deals with PGB
identification as welt as PCB occurence in technical facilkŮ CeHo a externíchspolupracovnkŮby|anastartovánainventa
ities, wastes and old loads. By adopting the Act on Wastes,
rizacePCB' Kerá v ob|astiinventarizacezaŤízení
s obsahem PCB
probíháa dá se predpok|ádaI,
No. 185rl2OO7.,a duty has arisen for the Czech Republic to
Že bude dokončena.
PCB. Sem patiízemi- take stock of the PcB. Described is here the survey oÍfacil.
Jiná situaceje v ob|astiinventarizace
ny, omftky,kontaminovanéprovory (tj. staré zátéŽe),sp|nujÉ|i ities and substances containing PCB, and the present state
Iimitníkoncentraci50 mg/kgdefiničních
|átek(v tomto prípadě of wastes survey. ln the Czech Republic there are two injsou pouzenahodi|é
compatible surveys, owing to two procedural regulations
PcB). lnformaceo těchto piípadech
a jejich
povinnostje
for the Act on Wastes. The state of the surveys of facilities
evidencepraktickyneexistuje,pÍestoŽeevidenční
danázákonem.Stejnětomu tak je u odpadŮPCB, kde kvantita- and wastes is given in Tables. Presented are also the current possibilities of PCB remova! and the PCB proiects and
tivníevidencenebezpečné
|átky(PCB)neexistuje.To znamená,
Že up|náevidencePCB v ČRneexistujea ani se o ni neusi|uje. tasks solved by the Gentre for Waste Management (CeHO)
at the T. G. Masaryk Water Research lnstitute, Prague.
Evidencizaíízení
s obsahem PCB by|aa dosud je věnovánaze

CELKOVEHO OBSAHU PCB

VEVZORKU - NAVRH MODIFIKACE
METoDYA PoDLE ěst,t EN 12766.2

Úvod
Po|ych|orované
bifeny|y(PcB) patií mezi zdravotněa toxiko
|ogickynebezpečné
|átkya jejich obsah je proto nutnozjištovat
prostÍedÍ,
v rŮznychtypechvzorkŮŽivotnÍho
odpadŮ,čistÍrenskych
ka|Ůa da|ších.
PÍistanoveníobsahu
PCB v |ibovo|né
matrici(o|eje,
pevnévzorkysedimentŮči zemin, voda atd.)je nutno mft na
ziete|i,Že pojem,,PcB" nenímoŽnochápatjako chemickéindividuum,nebotse jedná o ve|mis|oŽitousměs tzv.kongenerŮ(izo
merŮ).Je to v|astněsměs sloučenin,u nichŽje na bifeny|ovy
skelet navázáno rŮznémnoŽstvíatomŮ ch|oru,a navÍcv rŮzném
izomerickémuspoiádání.TeoretickémnoŽstvÍkongenerŮ(izomerŮ) PCB je 209' některéz nich se všakve vyráběnychsměv měiite|nychmnoŽstvích.S pouŽitímdosta.
sích nevyskytova|y
tečněcit|ivéana|ytickémetody |ze v reá|nychvzorcíchzasaŽe
prokázataŽcca150 kongenerŮa součtem
nychkontaminacÍPCB
jejich koncentrací
tak stanovitce|kovyobsah PCB v danématrici. StanovenÍvšech piítomnychkongenerŮ PCB ve vzorku
je všaknato|ikobtíŽnf,
s dostatečněnízkoumezístanovite|nosti
pracnya finančněnáročnypostup, Že jeho ap|ikaceje moŽná
pouze v omezenémpočtušpičkověvybavenych|aboratoií.Piiro
zenymvyvojemse proto prob|ematikastanovenÍPCB zuŽova|a
na stanovenÍpouze vybranychkongenerŮPCB. Jde piedevším
o skupinu šesti tzv. indikačních
kongenerŮPCB (28' 52, Lo\
138' 153 a 180), z nichŽkaŽd,findikujeurčitouskupinukonge
nerŮ pod|emíryjejichchloracea většinouv níbyvá dominantní.
(napi. pro vodu,
Tentopiístupse odrazi|i v pÍís|ušné
|egis|ativě
ka|y a da|ši),kde je poŽadovánostanovenÍuvede
čistírenské
nych šesti kongenerŮPCB, a niko|ivstanoveníce|kového
obsa.
hu PCB. V některych|egis|ativních
materiálechje tentovyčetdá|e
rozšiĚován
o da|šíkongenery,napi. PCB 118 nebo L94. Jin,j

V|adimírKuŽí|ek,
Václav Tolma, Libor Jech, Roman Grabic
Klíěová s|ova
polychlorované
bifenyly(PCB),celkow obsah PCB, RongenerPCB,
plynová chromatografie
Souhrn
Studie se zabfvá prob|ematikou stanovení ce|kovéhoobsa
hu PCB v souvis|ostis piísIušnÍmi
legislativnípodklady(směl.
nice Rady 96/59/Fsz r. 1996, ákon o odpadeché.7&5/2oo1.
Sb. a navazujícÍ
vyhtáška MŽP ě. 3u/2oo1. Sb.) a anatytic.
kymi normami (pŤedevším
čSN EN ť176&2). obě metody sta
novenícelkového obsahu PGB uvedenév csN EN 7.i27662
(označenémetoda A a metoda B) jsou podrobeny kfitickému
zhodnoceníse ávěrem, že ani jedna z nich neÍešíuspokoiivě
danf probl é m. P r ot o j e n a v r ž e n a m o d i Í i k a c e m eto dy
A vycházeiÍcíz následujícíchiiprav:
o nahlazeníjednoko|onovéhouspoÍádáníplynovéhochromatografu uspoiádáním dvoukolonovfm, věetně duálnÍhoná.
stŤikuvzorku a dvou detektorri EcD;
o nahrazeníneurčitědefinovanéhopožadavkuna ,,stanovení
všech pŤítomnfchkongener PGB.. požadavkemna stano
vení pŤesnědefinovanéhovfčtu 56 kongenerri PCB.
ModiÍikovanámetoda A by|aexperimentálněověÍenaa srov.
nána s metodou B, pžiěemžby|aptokázánajeiÍvyznamně lep
šílobustnost (nezávislost na typu vzorku) a věrohodnost.Bylo
prokázáno, že sumární koncentrace uvedenych 56 kongene
r PcB se velmi blÉÍparametru ,,celkovyobsah PcB' a mriže
ho proto vhodně charakterizovat s platnostípro všechnytypy
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zpŮsob Wběru kongenerŮPCB je odvozenod jejich toxickych
učinkŮa stanovujese piftomnostpiedevšímtzv. p|anárníchkongenerŮPCB (napi.PcB 77, L26 a 169, popi.dalšt).
Existujívšakob|asti(a z toho vyp|yvající
s|edovanématrice),
kde je potÍebastanovitskutečněce|kovyobsah PCB ve vzorku.
Jde piedevšímo provoznÍkapa|iny,elektroizo|ačnÍ
kapa|iny,
minerá|nío|eje a obecně všechnymatrice s koncentracíPCB
vyššíneŽ 50 mg/kg, kteréjsou pod|esměrnice Rady 96/59/
ES z r. 1996, záRona o odpadech i. 785/2oo! Sb. a na něj
navazujÍcívyh|ášky
MŽP č. 384/2oo1' Sb. povinnypodrobitse
evidencia postupně majÍbyt odstraněny'Metodickénormytyjsou nás|ekajícíse stanoveníobsahu PCB v těchto matricÍch
dujrcí:
. CSN EN 61619 ,,|zo|ační
kapa|iny_ Kontaminacepo|ych|orovanymibifeny|y_ Stanovenímetodoukapi|árníp|ynové
chromatografie"
o CSN EN 12766-1 ,,Ropnétn.froblY
a pouŽitéo|eje- StanoveníPCB a piibuznychproduktŮ_ Cást 1: Separacea stanovení
(GC) pouvybranychPCB kongenerŮp|ynovouchromatografií
Žitímdetektorue|ektronového
záchytu(ECD)..
. ČSruEN 12766-2 ,,Ropnérn.lroblY
a pouŽitéo|eje- StanoveníPCB a piíbuznychproduktu- Cást 2: Vypočetobsahu PcB"
Prvnídvě normy popisujív|astníana|ytickypostup kvantitajednot|ivychkongeneruPCB, kteryje za|oŽen
tivnÍhostanovenÍ
na kapi|árníp|ynové
chromatografiis detektoremECD v jednoduchémjednoko|onovém
uspoÍádánÍ.
Norma Čsrurru L2766-2
se pak zab,jvádvěma metodamijak z Ws|edkŮstanoveníjednot|ivychkongenerŮPCB stanovitce|kovyobsah PCB.

rŮ ov|ivní.
Vfznamnézměnyv zastoupeníjednot|ivych
kongenerŮ PCB lze očekávattam, kde materiá|yči zaÍhenís PCB by|y
podrobenytechno|ogickymprocesŮmza učelemsniŽeníjejich
obsahu. Lze si tedyjen obtiŽněpÍedstavit,Že uvedenf piedpo
k|ad mŮŽemft obecnou p|atnost.
Modifikace metody A podle normy čsn en 7j2766l2

Dťlvody a cíle modifikace metody A
Jak by|ov piedchozímuvedeno,anijedna z metod pod|enorpouŽite|nápro stamy CSN EN 12766-2 neníbezprob|émově
noveníce|kového
obsahu PCB ve vzorku.ProtoŽemetoduA |ze
je v tétostudii pied|oŽen
povaŽovatza principiá|něsprávnější,
návrhjejímodifikace,která má za cfl odstraněnírozporumezi
normativněstanovenouinstrumentacía poŽadavkemna ,,stanovenívšechpiÍtomnych
kongenerŮPcB". Modifikacespočívá
ve dvou korekturách:
1'. Nahrazeníjednoko|onového
uspoiádáníp|ynového
chromatografu uspoŤádánÍm
dvouko|onovym,
včetněduá|nÍhonástiiku vzorkua dvou detektorŮECD.
po Ž adavku,,st anov ení
2. Nahr az eníneur č itědefino vané ho
všech pÍftomnych
kongenerŮPcB" poŽadavkemna stano
venípĚesnědefinovaného
vyčtukongenerŮPCB.
Korekturapod|ebodu 1je běŽné'komerčnědostupnédop|něnítechniky p|ynovéchromatografie.Ani pro standardněvybavené|aboratoieby tento krok nemě| piinésttechnické,pro
prob|émy
voznÍčivyznamnéfinanční
a nenítieba se zde touto
otázkou detai|nějizabyvat.
Naprotitomu korekturapod|ebodu 2 je nou.lpoh|edv této
prob|ematicea v|astněkličovymomentnávrhu modifikacemeMetody stanovení ce|kového obsahu PcB
tody A. Piesně definovanyvyčetkongenerŮPCB by mě| byt dopodtečsn sn L2766-2
statečněrozsáh|ya reprezentativní'
aby mohI byt oprávněně
Čsrurru í.2766-2
uvádídvě následujícÍ
metodystanovení povaŽovánza ekviva|entnínebo velmi se b|iŽícík ,,ce|kovému
ce|kovéhoobsahu PCB ve vzorku:
technikou p|ynové
obsahu PcB" a současněana|yzovate|ny
chromatografie
v
dvouko|onovém
uspoĚádání,
včetněduálního
Metoda A
nástiiku vzorkua dvou detektorŮECD. Jde tedy o optima|izaci
Určuje,
Že ce|kovyobsah PCB je součetvšechkongenerŮ,Keré
platnostÍ
Wběru a počtukongenerŮPCB, kteréby s univerzá|n(
se měiite|něpodilejína ce|kovémobsahu PCB. Tento piístupje
(tj. nezávis|ena typu matrice a osudu vzorku)tvoii|yvyrazné
|ogickya správny,nebot se snaŽízahrnoutvšechnypiíspěvkypiÉ
dominantní
většinuz ce|kového
obsahu PCB a piitomby|yještomnostiPCB, v praxivšakve|miobtiŽnědosaŽite|ny.
BohuŽe|je
instrumentací'
Pii poŽadované
mezi
tě
analyzovate|né
uvedenou
nutnonavíckonstatovatnesoulad mezi instrumentacípopsanou
stanovitelnostise tak zajistíširšÍpouŽite|nostv |aboratoiích
(ČSN
v uvedenychnormách
EN 61619, ČsrueruL276G1. a Čsttt
i meziIaboratorní
srovnate|nostvys|edkŮ.
EN 1276G2) a poŽadavkemna stanovenívšechpiftomnychkongenerŮ PCB. |nstrumentaceza|oŽenána kapi|árnÍp|ynovéchro
Experimentální ověŤení modÍfikace metody A
provedení0e
matografiis deteKorem ECD v tzv.jednokaná|ovém
Cí]emexperimentá|nihoověiení modifikace metody A (dá|e
den nástiik Vzorku,jedna ko|ona,jeden detektor)nenípro ÍešenÍ jen Amod) byly nás|edujÍcí
kroky:
poŽadavkudostatečná.I s pouŽitÍm
ve|mi
tak komp|ikovaného
. na|ezenískupin kongenerŮs dominantnÍm
podÍ|em
pro jedkva|itníko|onydocházík piekrytídetekčních
odezev (pkŮ) rady
not|ivé
typysměsÍPCB;
je tedy znemoŽ- o definice vyčtukongenerŮPCB s obecně platnymdominant.
kvantifikace
kongenerŮPCB a jejich individuální
něna. obecně |ze dokonce konstatovat,Že stanovenívšechkon.
nímpodÍlempro rŮznétypy směsí PcB a reá|nychvzorkŮ;
generŮPCB prftomnychve vzorkuje pro |aboratoidisponující
pou. srovnánÍmetod Amod a B včetnězávěrečnychdoporučenÍ.
ze uvedenouinstrumentacía standardnímtechnickymzázemím
práce by|yprováděnyjednak v IaboratoriVÚV
Experimentá|ní
prob|ém'
DosaŽenízáměru
metodyA pod|eČSN
téměineiešite|ny
|aboratoÍÍch
Axys Vari|ab
Praha, jednak ve spo|upracujících
prokázánískutečněvšechpÍftomnych a SŽU ostrava.
EN 1276G2, tj' kva|itativnÍ
jejich koncentrace,je
kongenerŮPCB s nás|edujÍcím
stanovením
Ana|ytickypostuppouŽiwve VÚV Prahaje za|oŽenna kapi|árním
|abora
moŽnépouzeza piedpok|adupouŽitípodstatněvyspě|ejší
p|ynovém
dvěma ko|o
chromatografu(Agi|ent6890N) vybaveném
záze
tornítechniky,materiá|Ů,standardŮa ce|ého|aboratorniho
nami s rŮznoupo|aritoustacionárníÍáze(DBXLB a D&5)' duá|vysokoroz- ním nástŤikemworku a dvěma deteKory ECD. Tímje v zásadě
mía prostor.V praxito znamenádisponovatŠpičkovou
lišovacÍkapi|árníp|ynovouchromatografií'
speciá|nímhmotnost- iešen prob|émpiekryvajÍcÍch
se odezev (pkŮ) kongenerŮPCB,
ním detektorem s vyjimečněvysokou roz|išovací
schopnostÍ, Keré nenímoŽnov jednoko|onovém
uspoÍádáníchromatografic.
kongenerŮPCB
v podstatěce|ymspeKrem standardŮjednot|ivych
ky rozdě|it'
poŽadavnadstandardními
včetněizotopověznačenych,
a da|šími
zatftení,ce|kovápracnosta časová
ky.Je všakziejmé,Žefinanční
náročnostmetodyse tímtopÍístupem
vyznamnězvyšuje.
Metoda B
Určuje,Že ce|kovyobsah PCB se rovná pětinásobku sumy
kongenerŮ'tj. PcB 28, 52, 101' 138, 153
šesti indikačnÍch
kongenerŮPCB není
šestiindikačních
a 18o. Stanovenítěchto
jednoko|onové
p|ynové
chromatografie
a detektorem
s pouŽitím
ECD tec h ni ckypr obl é m ,c o Ž j e h I a v n ív y h o d a v e s r o vnánÍ
s metodouA. Na druhou stranuje však metoda B postavena
na piedpok|adu,Že ce|kovyobsah PCB lze stanovitjako pětinásobek sumy uvedenychšesti kongeneruPCB s obecnou p|atnostt,tj. pro rŮznétypy vzorkŮ.Je však dobie známo, Že prŮmys|ové
směsi PCB by|yvyráběnypro rŮznéÚče|ya častos ve|mi
od|išnymzastoupenímjednot|ivychkongenerŮ.PÍessvou re|ativnÍstá|ost mohou PCB takéčasemza určitychpodmÍnekpodléhatněkterymzměnám, kterépoměry v zastoupeníkongene-
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Počet kongeneru seiazenfch

40
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pod|e podÍlu na ce|kovém obsahu PCB

obr. 1. PodílkongenerŮna ce|kovémobsahu PCB

postupyIaboratoií
Ana|ytické
AxysVariIab Tabulka 1. Piklad hodnocenídominancekongenerŮPCB v jednot|ivychmatricÍch
a SZU ostrava jsou za|oŽenyna technice
Pr měmé poiad
il|ožnostzerazenÍdo obecně
matr|če (vzorek) a poiadI z h|ed|aka dom|nance
S|edovaná
p|ynovéchromatografie č|gIo
vysokorozlišovacÍ
z hledlska
domInantněJšÍtkuplny
kongeneru
paR
Oelor 103 Delor 104 De|orí05 De|or í06
BCR 449 oRGí (o|oJ)
domlnanca
cca 5S{l konoeneru PCB
prípadě
s hmotnostnídetekcí(HR
GC-MS).V
17
1
26
18
13
ANO
Arys Varilabjde o chromatografHP 6890
11
7
52
12
5
26
8
12
ANO
kolonou
D&5
hmotnostním
s
a
deteKorem
3't
11
15
53
í,
2
32
ANO
AutospecU|timaNl v piípaděSZÚ ostrava
8
26
10
26
í3
24
ANO
by|pouŽitpiístrojPo|arisQfhermoE|ectron) 49
'l
't3
3
15
36
18
4
Ar{o
s detekcíMS/MS a k dě|enÍby|ypouŽity 66
kolonyDBSms a D&17.
í05
30
35
7
31
í1
32
21
ANO
YrtaŽné,tj. prokazate|né
hodnotyce|kovéhoobsahu PCB, by|yurčenyjednÍmze
tií nás|edujících
zpŮsobŮ:
149
54
17
9
5
I
45
23
ANO
1'. PÍímánaváŽkačistéhostandardu(po170
12
17
8
30
22
60
30
ANO
uŽito pro ana|yzystandardníchrozto53
31
33
14
36
Al{o
39
kŮ typu De|or a Aroc|orprovedenych 1 8 3
ve VUV Praha).
2. Komp|exníanalyzy 13O, resp' 103
kongenerŮPCB (pouŽitopro všechnyana|yzyprovedené|a- Tabulka2. PÍeh|ed56 vybranychkongenerŮPCB s obecně vyšboratoiemiAxys Varilab,resp. ZU Ostrava).
šímzastoupením
3. PrŮměrz vbe komplexníchana|,jzuvedenychv bodě 2 (poVybranékongeneryPCB
Skupina kongener PCB
uŽ-itopro hodnoceníana|yzvybranychreá|n1fchvzorkŮ ve
podIestupně ch|orace
VUV Praha).
Číse|né
označenÍ
Chemick'í název
V prvnífáziby|yhledányskupinydominantních
kongenerŮPCB
Dichloro-bifenyly
2,3- Dichlorobiphenyl
5
pro jednot|ivétechnickésměsi PcB čitypy workŮ. Z obrázku7
2,4' - Dichlorobiphenyl
8
je patrné,Že u jednot|ivych
vzorkŮje zce|adominantní
část(90
t5
1,4' - Dichlorobiphenyl
aŽ 98 o/o
z ce|kového
obsahu PCB) tvoiena 40 aŽ 50 kongenery.
2,2',3- Trichlorobiphenyl
Trichloro-bifenyly
t6
Na druhéstraněje pravdou,Že pro rŮznévzorky
se vyběrtěchto
2,2',4 - T richlorobiphenyl
t1
kongenerŮ..
IišÍavyběrprovedenynajednomtypu
1,2',5- Trichlorobiphenyl
,,dominantních
l8
směsi PCB tak ne|zeautomatickypienéstna typ jiny. Proto se
1,3,3'- Trichlorobiphenyl
20
piistoupilok detai|nějšímu
hodnocení,
tj. na|ezenítakové
skupi2,4,4' - Trichlorobiphenyl
28
ny kongenerŮPCB, Kerá by dominova|auniverzá|něa nezávis|e
2,4',5 - Trichlorobiphenyl
3l
2,4',6 - Trichlorobiphenyl
na rŮznychtypechvzorkŮ(směsi typu De|or,Aroc|or,reá|névzor32
2',3,4- Trichlorobiphenyl
ky kontaminovanych
matric).Současněvšakby|os pouŽitím
33
do
37
3,4,4'- Trichlorobiphenyl
stupnéodborné|iteratury[2] a v|astnÍch
zkušenostíověĚeno,
Že
2,2',3,4'- Tetrachlorbiphenyl
Tetrachloro-bifenyly
42
maximá|nípočetkongenerŮv takto na|ezenéskupině mŮŽebyt
2,2',3,5' - Tetrachlorbiphenyl
44
55-60, nebot ana|,jzyvyššíchpočtŮkongenerŮPCB jsou jiŽ
2,2',4,4'- Tetrachlorbiphenyl
47
s uvedenouinstrumentací
těŽko provedite|né.
2,2',4,5- Tetrachlorbiphenyl
4E
pik|ad hodnocenídominancea vyběrukongeZjednodušeny
2,2',4,5'- Tetrachlorbiphenyl
49
nerŮje uvedenv tabulceí. Prik|adzahrnujehodnoceníL2kon2,2',5,5'- Tetrachlorbiphenyl
s2
generŮPCB v ŠestitypechvzorkŮ,ve skutečnostivšakby|ytím2,3,3',4'- Tetrachlorbiphenyl
56
to zpŮsobemhodnocenypodk|adyo vyskytuskoro 15O konge60
nerŮ PCB v mnoha typech vzorkŮ.K hodnocenÍby| pouŽitpro2,3,4,5- Tetrachlorbiphenyl
6l
gram MS Office-Excel2000.
2,3,4',6 - Tetrachlorbiphenyl
64
pro
Vys|edkemkompromisumezi kombinačně-aritmetickymi
2,3',4,4'- Tetrachlorbiphenyl
66
ceduramihodnotícími
dominancivšechpiftomnychkongenerŮ
2,3',4',5- Tetrachlorbiphenvl
70
PCB v rŮznychmatricÍch
a ana|ytickymi
moŽnostipouŽitéinstru74
mentaceje vyběr 56 kongenerŮPCB uvedenyv tabulce2. Jak
2',3,4,5- Tetrachlorbiphenyl
76
prokazujÍ
dá|e popsanéexperimentá|ní
vys|edky,|ze konstato77
,,3',4,4' - Tetrachlorbiphenyl
vat, Že tento Wběr 56 kongenerŮPCB sp|ĎujepoŽadovanákrtPentachIoro-biÍenyIy
87
,2',3,4,5'- Pentachlorbiphenyl
téria(cfle)modifikacemetodyA, nebot by|oověieno:
- Pentachlorbiphenyl
95
,2',3,5',6
. schopnost kva|itativního
prokázánía kvantitativního
stano99
,2',4,4',5-Pentachlorbiphenyl
p|yvenítakto vybranychkongenerŮPCB technikoukapi|árnÍ
l0l
,2',4,5,5'- Pentachlorbiphenyl
novéchromatografiese dvěma detektory ECD v p|ně dvou05
,3,3',4,4'- Pentachlorbiphenyl
ko|onovém
uspoiádánt' piičemŽpro ka|ibraceje moŽnopou1,3,3',4,'6- Pentachlorbiphenyl
l0
jednot|iwch
Žft běŽnéstandardy
kongenerŮPCB,
2,3',4,4',5- Pentachlorbiphenyl
l8
. dominantnípodi,|takto vybranéskupiny kongenerŮPCB na
26
3,3',4,4',5- Pentachlorbiphenyl
p|atností,
ce|kovém
obsahuPCB s univerzá|ní
tj. pro všechny
- Hexachlorobiphenyl
2,2',3,4,4',5'
Hexachloro-bifenyly
3E
ana|yzované
vzorky.
- Hexachlorobiphenyl
2,2',3,4,5,5'
4t
Pro ověÍenÍ
modifikované
metodyA a srovnánís metodouB
- Hexachlorobiphenyl
2,2',3,4',5,6'
48
pod|e ČsN Elv L2766-2 by|o pouŽitoce|kem 21 typŮ vzorkŮ,
49
a to jak s roztokystandardŮ (typu De|or a Aroc|or),tak reá|2,2',3,5,5',6- Hexachlorobiphenyl
5l
nych vzorkŮ. Většinaz nich by|a ana|yzovánavícenásobně
- Hexachlorobiphenyl
2,2',4,4',5,5'
53
a u některychvzorku se dokoncejedna|o o dvě koncentračnÍ
2,3,3',4,4',5 - Hexachlorobiphenyl
56
Úrovně.Dohromadytak by|oprovedeno6I ana|yz,piičemŽob- Hexachlorobiphenyl
?.,3,3',4,4',6
5E
sah PCB by| hodnocenjednakjako pětinásobeksoučtušesti
2,3,3',4',5,6- Hexachlorobiphenyl
163
kongenerŮ(metodaB) a jednakjako součet56 vybranychkon2,3',4,4',5,5'- Hexachlorobiphenyl
167
generŮPCB (metodaAmod).
- Hexachlorobiphenyl
2,3',4,4',5',6
l6E
PrimárnÍWs|edkyz těchto ana|,jzby|ystatistickyvyhodnocer69
,,3',4,4',5,5'- Hexachlorobiphenyl
ny a zp|acoványv tabulce3, kde obsah PCB je vyjádienre|ativ- Heptachlorobiphenyl
2,2',3,3',4,4',5
Heptachloro-bifenyly
170
ně (v %)vŮčiprokazate|né,
Ian.vrtaŽnéhodnotěce|kovéhoob2,2' ,3,3',4,4',6 - Heptachlorobiphenyl
t7l
sahu PCB. Abso|utníkoncentrační
hodnotyjednot|ivychana|yz
- Heptachlorobiphenyl
2,2',3,3',4,5,6'
174
se pohybova|y
v rŮznych,častove|iceodIišnychkoncentračních
2,2',3,3',4',5,6- Heptachlorobiphenvl
t77
urovnícha by|yvyjadÍovány
v jednotkách odpovÍdajících
dané2,2',3,4,4',5,5' - Heptachlorobiphenyl
180
- Heptachlorobiphenyl
mu vzorku(ngl| nebo mg/kg).Pro čelysrovnánímetod nejsou
2,2',3,4,4',5,6'
182
tyto abso|utníkoncentrační
hodnotypodstatné,a proto nejsou
2,2',3,4,4',5',6- Heptachlorobiphenyl
183
v tabu|cev zájmu |epšÍpieh|ednostiuváděny.Je však moŽno
187
konstatovat,Že pro uvedenétii Iaboratoieby|ymeziIaboratorní
Oktachloro-bifenyly
194
2,2',3,3',4.4',5,5'- Octachlorobiphenvl

6

De|or103 - 67,2 o/o
Delor1O5 - ]-)6.8 o/o

Tabulka 3. SrovnánÍmetod stanoveníce|kovéhoobsahu PCB
pod|eČsrueru L2766-2
Typ vzorku

Počet
měŤen.

Por.
číslo

označeni

1

Delor103

stand. roŽok

2

Oelor 104

stand. roztok

3

Delor105

stand' roŽok

4

{

Typ

Delor 106

stand. roáok

Deloilt03 + 106

stand. roáok

z

82

B

Metoda Amod

93

113

o?

1U

93

202

9b

138

92

o

Aroc|oÍ 1242

stand. roŽok

J

69

88

7

Aroclor'1260

stand. roáok
rď. mat. -o|ei

3
5

159
78
't05

85
90
87
77
91
85
83
90

ě

BCR,{49

I

ORG 1

miner. olei

1

10

ORG 2

miner. olei

1

11

ORG 3

miner. olei

1

12

Dordrecht

miner. olei

í1

14
15

't6

Trans'1
Trans2
Trans3
Trans 4

144

190
177

transform. olei

í

transform. olei

4

transform. olej

4

91
15

transform. olei

1

18

88

17

orqrezč.2037

18

{o|ostÍew č. 1453
{o|ostiew č' .|455

kontam. sediment
kontam. zemina

J

Milevsko

kontam. sedimen

1

103

kontam. zemina

3

198

19
20
21

Soolana Ner.629

transform. olei

Průměr
Medián
Směrodatná

odchv|ka

Relativní směrodatná
Minimá|ní hodnota
Maximální hodnota

odchv|ka (%)

Jak z experimentálních
dat zÍskanych
v tétostudii,tak z udajŮ
pĚís|ušné
odborné|iteraturytedy vyp|yvá,Že metodaB by mě|a
(tzv.screening)a VŮbec
s|ouŽitpouzejako metoda orientační
by nemě|abyt pouŽívána
k hodnocení
obsahu PCB v techno|ogicky piepracovanychmateriá|ech,kde poskytujeaŽ pětinásob.
ně niŽšívys|edkyneŽje skutečnost.

Zjištěnf obsah PcB (re|ativně v či
vtlaŽné hodnotě, tj. celkovému
obsahu PCBI (%)
totoda

7
3

189

100
88

í26.8
í28.9
57.5
45,3
í1 . 5
230.6

Delor LO4 - LO3,7 o/o
Delor 106 - 223,4 o/o

Hodnocení metody Amod
ModifikovanámetodaA se z h|ediskarozpty|uná|ezŮpro rŮznétypy matricjevÍnaopakjako dostatečněrobustnÍ.PrŮměrná, resp. mediánováhodnotace|éhosouboru|eŽ(zhrubav90 o/o
vftaŽn,fchhodnot,piičemŽvys|edkystanovenív rŮznychtypech
vzorkŮjsou si ve|iceb|ízké
a VliVmatriceje téměrzanedbatelny. Re|ativnÍ
směrodatnáodchy|kaa interva|ná|ezŮjsou iádově niŽšíneŽ u metody B. Modifikovanámetoda A se tak jeví
jako věrohodnějšÍ
pro stanoveníce|kovéhoobsahu PcB, a pro
jako metoda rozhodčí.
tento učelby tedy mě|a byt pouŽÍvána
jako dobie pouŽite|Modifikovanou
metoduA lze charaKerizovat
nou V praxi,!j. Ve standardnéaŽ mírněnadstandardněvybavenych
analytickych|aboratoiích.
TakéfinančnÍ
nák|adyna jednu ana|yzu
nejsouve srovnánís k|asickouana|yzoušestikongenerŮPCB jeď
noko|onovou
variantouGC/ECD (metodaB) dramatickyvyšŠí.

88

82
91

u

96
79
90

89,6

89,2
6.3
7,1
71,8

103,2

odchy|kykoncentračnÍch
ná|ezŮ stejnychVzorkŮv piijate|ném
rozmezí.Shoda mezijednot|ivymi
|aboratoÍemi
tak by|ashledána dostatečnáa potvrzující
zjištěnéná|ezy.
PorovnánÍ metody B a Amod celkové hodnocení
Z vysledkťt
v tabulce3 a jejich statistickéhovyhodnocenÍ
|ze
odvoditněkterévyznamnérozdí|y
V robustnosti(a tedy i pouŽite|nosti) obou srovnávanychmetod danéve|mi od|išnymrozpty.
|em na|ézanych
hodnotpro rŮznétypy matric.
HodnocenÍ metody B
Hodnotyobsahu PCB zjištěnémetodou B jsou v re|ativním
vyjádrenívŮčivztaŽnymhodnotámce|kovéhoobsahu PCB ve|mi rozptylené
v interva|uĚádověse |išících
hodnot,piičemŽtato
rozpty|enostse tyká jak standardŮ,tak reálnych vzorkŮ.Vyjsou vyšech|orované
znamně nadhodnocené
směsi PCB (piedevšímDe|or 106 a Aroc|orL26o), vyznamněpodhodnocené
nálezy naopak mohou byt v prípaděněkterych techno|ogicky
prepracovanych
materiá|Ů.U nich patrně mŮŽebyt iada kongenerŮ, včetněindikačních,
relativněpot|ačena
a naopak Íada
k o n g e n e r Ůj i n y c h n i k o | i v .T y t o p r o c e s y p a k m o h o u V é s t
k od|išnému
zastoupeníkongenerŮPcB Ve Vys|ednésměsi
a predpok|ado dominanciindikačních
kongenerŮSe tím pádem stává nevěrohodnym.
Rozpty|enostnálezŮ obsahu PCB metodou B ukazujejejich
statistickévyhodnocení.
PrŮměrná, resp. mediánová hodnota
ce|éhosouborunenísice dramatickyod|išnáod vztaŽnjchhodnot, ale relativnísměrodatná odchylkatéměi 50 o/oa interva|
ná|ezŮIL,5_23o,6 %jsou hodnotyabso|utněnepruatelné
pro
uznánívalidity metody.
Zjištěnévys|edkydobie korespondujís daji z odborné|iteratury[L] zablvající
se komp|exní
kongenerovouana|yzoutechnickychsměsí De|or103, 104, 1O5 a 106. Podle těchto rjdajŮ
by|ov uvedenychsměsích identifikovánoa kvantifikovánoce|kem 99 kongenerŮPCB, coŽ je dostatečnypočetna predpok|ad,Že jejich součet|ze povaŽovatzace|kovyobsah PCB. Pochopite|něby|o ana|yzovánovšech šest indikačnÍch
kongenerŮ, takŽeda|šímimatematickymioperacemiby|omoŽnopouŽít
i tyto literárnípodk|adyk hodnoceni.metodyB.
Jak vyp|yváz udajŮuvedenychv citovanéodborné|iteratuie,
obsahy PCB zjištěnémetodouB a vyjádrenére|ativněvŮčiskutečnězjištěnymce|kovymobsahŮm PCB jsou pro jednot|ivé
směsi PCB následujícÍ:
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Comparison of the methods of total PCB content determination _ suggestion of a modified A method according to the ČSN
EN 72766-2 (KužÍlek,
V., Tolma, V., Jech, L., Grabic, R.)
The determinďion of tota| PcB (polych|orinatedbiphenyls)
content was studied from the viewpoint ď the relevant |egis|a
tion (Council Directive 96/59/EC. Act No. 7A5/2@1, Col!., on
Waste, and the bllow.up Decree oÍthe Ministry of Agdculture
No.3ÍdÉ/2o01Co!!.)and anatytica|standalds (especial[ čSN
EN 1i!76G2). Both methods ď the total PCB content detelmi
nďion described in the čsn en 7:2766;2 (A and B methods)
were evaluďed with the conclusion thď none ď them is fully
satisfying or credible. A modification of the A method was
thereÍoresuggested with the ÍollowingÍeatures:
o Onecolumn gas chromatographywas replaced by the dua!column system, including dual sample injection and dual
EGD detectors.
o Undefined requirement bl the determinďion ď .all Íounded
PGB colgeners' was rep|aced by the requirement Íorthe de.
terminďion ď an exaďly dďned |isting ď 56 PCB congenerc.
The modified A method was experimentally verified and corn
pared with the B method, with the conclusion that the
A method is much mo]e credible (independentoÍsample type)
and the sum of 56 PCB congeners is very close (9O%)to the
total content of PCB in a sample. The modified A method is
suggested to be used for a .veriÍicationanalysis'; the B me
thod should be used as a 'screeningmethod'only and should
not be applied to technologicalty treated samples.
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čistírensk!kal, současn! stav nakládání s biodpady (biologicky
roztožitelnfmi odpady), u.|vojtegislativy v ČRa v EI)
Souhrn
vyuŽitíěistÍrenskych
kal v zemědělstvípÍed
ldea prioritnÍho
ostatnímizptisoby nakládání s ka|y jako odpady vycházíh!av.
ně z tradiěniho zptisobu nakládánÍ s nimi pro ieiich znaěnf
obsah živina organické hmoty.
V roce 2oo3 by|azpracována Komisív souladu s 6. akěním
plánem pto ZP (Decision L6oo/2oo2/Ec| a ]ozpracovanou
strategií o ochraně p dy dalšítechnická zpráva jako podklad
k obecné dlouhodolÉdiskuzi mezi členskÍmistáty na téma
ochrany p dy a ani v tomto roce se nepodaŤilospoleěnéziil
věry odsouh|asit.! v našírepublice vyvstává v této souvislos"
ti celá iada novych otázek a prob|ém vztahujÍcíchse k rŮz.
nfm zp sob m nakládání a odstrařování nejen ka! z komu.
nálních CoV ale všech bioodpad .
Problematiku nakládání s ěistírenskfmi kaly je tňeba proto
nyní hodnotit v české repubtice spo|ečnějako jednu ze s|o
žek bio|ogicky rozložitelnéhoodpadu a současně i jako vy.
branf druh odpadu, a to v souvislosti se všemi relevantnÍmi
pÍedpisy'zeiménase zákonem o odpadech, ale i v souvislos"
tech se zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kana
lizacícha v neposledníňaděse zákonem o hnoiivech a dalšími
zákony a piedpisy. Znamená to, že se tato ,,odpadová..pro
b|ematika ve|ice iizce dotfká zeiménaprovozovatel a vlast.
nikri čov a je potÍeba zejménaz ieiich htediska hodnocení
současnéhostavu zptisobti nak|ádánív cR a vyvoie věnovat
zvyšenou pozornost
.
Pod|ezáRonao odpadechč,.L85/2001 Sb. ve zněnípozdějšÍchpiedpisŮ a v sou|aduse směrnicíRady 86/278/EHS patiÍ
ka|yz komuná|ních
čistrrena jim podobnychČoVmezi vybrané
jmenovitěuváděnédruhyodpadu,pro kteréjsou projejich vyuŽitÍvzemědě|ství
stanovenypodmÍnky
samostatnympiedpisem.
|dea prioritníhovyuŽitíčistírenskych
ka|Ů v zemědě|stvípred
ostatnímizp soby nakládánÍs ka|yjako odpady vychází,a to
nejen v našírepub|ice,i pies mnohésoučasnědiskutované
v yhradyz e j mé n ak j e j i c h o rg a n i c k ém uz n e č i š tě nhí l a vně
z tradičnÍho
zpŮsobunak|ádání
s čistírenskymi
ka|ypro značny
obsah Živina organickéhmoty.
V současnédobě stá|e probihá v č|enskychstátech EU intenzivnídlouhodobádiskuze k nove|evyšeuvedenésměrnice,
zatÍmbez odsouh|asenych
konkrétnějších
závěrŮ.V |etech2oo2
aŽ 2oo3 by|yzpracoványpracovnÍ
dokumentyo stavu nak|ádánís čistírenskymi
kaly v evropskychzemÍchza pos|edníobdobÍ
jako da|šídŮleŽité
podk|a|et1998 aŽ2oo2, kterémajís|ouŽit
projednání
dy pro spo|ečné
návrhunove|yuvedenésměrnice.
podmínV rámci diskuzejsou piedk|ádánynávrhys pÍísnějšími
kami provyuŽitíčistírenskych
ka|Ův zemědělstvÍ.
M|uvíseo zpŮsobech nak|ádánÍ
se všemida|šími
druhyka|Ůce|éhovodního
cyklu, nejen o ka|echz komuná|ních
CoV, a v poslednídobě
pak o všech bio|ogickyroz|oŽite|nych
odpadech.V roce 2003
by|yEvropskoukomisí(dá|ejen Komise) poŽádánykandidátské země o Wpracovánízprávyo stavu imp|ementacesměrnice Rady 86/278/EHS a o situaci v nak|ádánís čistÍrenskymi
k a l y v e s v y c h z e m í c h. Ž i v a d i s k u z e n a t é m a n a k | á d á n í
s veškerymibio|ogickyroz|oŽite|nymi
odpady,jejichŽnedí1nou,
i kdyŽprocentuá|něméněvyznamnou,a|e soustavnous|oŽkou
ka|yjsou, doposud nebyla uzavÍenaŽádnymspočistÍrenské
|ečnym
dokumentem.V roce 2oo4 by|azpracovánaKomisívsouladu s 6. akčnÍmp|ánem pro Žp (Decision L6oo/2oo2/EC)
a rozpracovanoustrategiío ochraně pŮdydalšÍtechnickázpráva jako podk|adk obecnédiskuzina témaochranypŮdya ani
v tomtoroce se nepodaii|ospo|ečné
závéryodsouh|asit.I v našÍ
repub|icevyvstává nadá|e v tétosouvis|ostice|á iada novych
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otázek a prob|émŮvztahujících
se k rŮznymzpusobŮm nak|ánejen ka|Ůz komunálnÍch
cov, ale všech
dánía odstraĎování
bio o dpadŮ .
Problematikunakládánís čistírenskfmikalyje tÍebaproto nynÍ
hodnotit v Českérepublice spotečnějako jednu ze sloŽek biote
gtcky rozloŽitelnéhoodpadu a současně ijako vybranf druh odpadu, a to v souvislosti se všemirelevantnímipÍedpisy,zejména se zákonem o odpadech, ale iv souvislostech se zákonem
o vodách a zákonem o vodovodecha kanalizacícha v neposlední
Ťaděse zákonem o hnojivech a dalšímizákony a pŤedpisy.Je
tŤeba,aby veÍejnost,a to nejen odborná, vnímalaa posuzovala
kalovéhospodáfství čisttrennejenjako koncou'ÍstupeĎ techna
logickélinky odpadních vod, ale komplexně, z hlediska provozní
To bylo a je tíeba promítnoutpo zpracovánÍ
ho i organizačnÍho.
PoH CR a krajŮ následně i do PoH pťlvodcu.
Znamená to, Že se tato "odpadová" problematika velice uzce
zejménaprovozovatelŮa vlastnÍkťl
Čov a je potÍebaze
doť,Íká
jména z jejich hlediska věnovatji u.|šenou pozornost.
za ce|ou
v komp|exní
šÍ7i
- Soustavnyrozbordanéprob|ematiky
CR vyŽadujestá|y pÍÍsunaKua|izovanychinformact,bez nichŽ
lze těŽkocoko|iposuzovat.Spo|us posouzenímnovychprávních
piedpisŮ a jejich dopadu na dosavadnÍzpŮsob vyuŽitíčistírenskych kalŮ v praxi je tÍeba se zaměiit zejménana specifikaci
podÍ1uprodukce vyuŽitéhoka|u v zemědě|stvíjako na jeden
z ekonomickyve|icepiUate|nych
zpŮsobŮnak|ádánÍ
s kalyu nás,
i kdyŽve svět|e současnychpiedpisŮ ne zrovnajeden z nejjed.
Dá|eje tieba se zaměiit i na podrobnypostup konnodušších.
tro|níchmechanismŮ,a to nejen pii wuŽitÍka|Ův zemědě|ství,
v praxi.Protoby|zpracován
v prŮběhu
spo|us jehovyhodnocením
V roce 2oo4 aKua|izovanypÍeh|edsoučasněp|atiešeníprojektu
nych pĚedpisŮvčetnězměn tykajících
se ka|ovéprob|ematikyse
stručnymkomentáiem a vysvět|ivkami.
V současnédobě je v platnosti zákon č. t85/2001 Sb.,
piedpisŮ (zatÍmpos|ednÍ
o odpadechve zněnÍpozdějších
uprava je zákon č.7/2oo5 Sb.).Tyto zák|adnípiedpisyjsou doplně.
pÍedpisŮ.
ny soustavouprováděcích
V poslednídoběve|icenaléhavěvyvstávápotieba zpracovánÍauvedenídopraxenového
predpisu- vyhláškyo zpracování
bioodpadŮjako materiá|upro
reku|tivacea da|šízpŮsobyjejich vyuŽitt'nebot vysledk d|ouhotrvajícÍ
diskuze vedou k závěrŮm, Že bude vhodné,aby si
kaŽd,Ýč|enskystát takovytopÍedpisodpovídající
svym specifickym poŽadavkŮma poměrŮmsám vypracova|.
Všechnypiedpisy by mě|y byt trva|e zpiesĎoványa aktua|izoványv souladu
s mezinárodnímvwojem a v sou|adu s novymi poznatkyvědy
a vyzkumuv dané ob|asti. Zárove musÍrespektovatzásady
r o z vo j e,sp olu
o chr any Ž ivo tní hopr o stÍ edÍ
a udr Ž ite|né ho
hierarchienak|ádánís odpady- prevence,mis up|atĎováním
nima|izace'WuŽitt'odstranění.
Současnf stav v diskuzi o vyhledovém nak|ádání
s kaly a bioodPady v EUt.l
PoŽadovanáhierarchienakládánís odpadystanovenáRámce
vou směrnicío odpadech 75/442/EHs (prevence,recyklace,
zhodnocenÍa odstraněnÍ)se odráŽív 6. akčnímprogramupro
ŽP (Decisiont6oo/2oo2/Ec). V současné
době na to navazuje
návrh sedmi tematickfch strategií.Těchto sedm tematickych
strategiíje vlastně zpŮsob piÍstupuk iešenÍsedmi k|ičovych
environmentá|ních
otázek. Jedná se o ochranuovzdušt'pŮdy'
pesticidŮ,udrŽite|né
moíí,ŽP v městech, udrŽite|né
vyuŽívánÍ
vyuŽívání
a nak|ádánÍspitrodními
zdrojia o prevencia recyklaci
odpadŮ.Jejichvzájemnáprovázanosta potÍebanajftjednodušší
inovačníiešenívyŽadujek iešenÍkomp|exnÍpiístup.Strategie
na prostiedkypodpory udrŽite|ného
se zaměÍujÍ
hospodáisWÍ
prostiednicWím
minima|izacev|ivuodpadŮ na ZP a zároveĎse
snaŽÍbrát oh|edna ekonomickáa sociá|níh|ediska.
Co se tyčeochranypŮdy'v pŮsobnostiEU nenídosudk dispozici
rámcovydokument zabjvající
se komplexnědanym prob|émem.
V současném
obdobíodbornÍci
identifikujÍ
ce|ouiadu potenciá|pŮdya rizikovychfak.
níchohroŽenÍ
trva|eudrŽite|ného
vyuŽívání
torŮ pŮdníchprodukčnÍch
v|astnostÍ.
PŮda je pŤiap|ikacibio|o
gicky zpracovanychbio|ogickyrozloŽite|nych
odpadŮ - dá|e jen
bioodpadŮ(ka|yz čistíren
odpadníchvod mezi nimi tvoiístá|ou
s|oŽku)-jejichpŤiiemcem
a nemě|aby se stát nej|acinějšÍsk|ádkou odpadŮ. Proto je potiebnédŮs|edněkomp|exnězvaŽovat
(*) PouŽitop|íspěvkupracovnÍkťl
VÚVH Bratislava (Šumnáa kol.),kterÝ byl pŤednesen na konferenci o kalech konané v Tatransk|chZrubech v íÚnu 2004
"Perspektivy píi nakládání s kaly,'

v|ivtěchto odpadŮ na pŮdu, a proto také doš|ov rámci EU
k integracitěchto procesŮ pod tematickou strategii o ochraně
pŮdy.SamozÍejměse tady neuvaŽujes piÍmouap|ikacíbio|ogic.
ky roz|oŽite|nych
odpadŮ,a|e aŽ po jejich odpovídající
upravě.
Pod obvyk|ouupravouje myš|enoobyčejněkompostovánÍ.
S ohledem na ustanoveníč|ánku5 směrnice Rady 99/3I/Es
o sk|ádkách odpadŮ, které pojednáváo povinnostivytvoiit
v č|enskych
státech národnístrategiipro sniŽenÍmnoŽství
bio|o
gickyroz|oŽite|ného
komuná|nÍho
odpadu(BRKo)ukládaného
na
skládky' se aKivity spojenése zpracovánÍma vyuŽÍvánÍm
bio|o
gicky roz|oŽitelnych
odpadŮ znásobi|y.Cí]etohoto sniŽeníby|y
jedná se o snÍpromftnuty
do právníchpiedpisŮČRnás|edovně:
ŽenÍna 75 o/o
do roku 2oLo, na 50 % do roku 2oL3 a do roku
(hmotnosti)bio|ogickyroz|o
2o2o na 35 % ce|kového
mnoŽství
Žite|ného
komuná|nÍho
odpaduvznik|ého
V roce 1995.
RozhodnutÍopŤípravě
tematickéstrategieo ochraně pŮdybylo
piija to V r oce 2oo2. N á s |e d n ě V r o c e 2 0 0 3 b y | n a v r Ž en
a zveÍejněnpoŽadavekintegracevšech do pŮdy vstupujícÍch
materiá|ou./ch
tokŮ pod Strategiio ochraně pŮdy'včetněnove|L
zace směrnice Rady 86/278/EHS o ap|ikacikalŮ do zemědě|sképŮdyformou3. verze pracovnÍho
dokumentuz dubna 2000
(3. draft)a rovněŽi návrh směrnice o bio|ogickém
zpracování
bio|ogicky
roz|oŽite|nych
odpadŮz nora2oo1-(2. draft).Samotná strategiemě|a byt zpracovánado konce roku 2oo4, od|oŽi|a
se však na rok 2005 a rozhodovato nÍbude jiŽ nová Komise.
Nová Komise má rozhodnouti o zpŮsobujejíprávnízávaznosti,
bude|i rea|izovánajako strate$ickyrámcovydokumentformou
směrnice,nebo ztjstane|ina komunikačnírovnijako re|ativně
nezávaznydokument.V kaŽdémpÍípaděby součástídokumentu
mě|ybyt prob|ematikytykajícíse monitoringupŮd a vyšeuvede
nésměrniceo kalech a biologickyrozloŽite|nych
odpadech.
jednánÍtyV |ednuroku 20o4 se kona|ov Bruselu spo|ečné
Rajíc(
se začlenění
ka|Úa bioodpadŮdo sférypŮsobnostitematickéstrategieo ochraně pŮdy.Zučastni|ose ho 130 odbornÉ
kŮ jednak z pracovníhofÓra pro strategiio ochraně pŮdy,jednak experti, kteií se podí'|e|i
na zpracováníRevize směrnice
Rady 86/278/EHs a tvorbě novésměrnice o bioodpadech.
PiedmětemjednánÍby|adiskuze k pracovnímu
materiá|u,,Ka|y
a bioodpady..,ktery kromě všeobecnécharakterizaceprodukce a managementuka|Ůa bioodpadŮ,pozitivnÍch
a negativnÍch
aspektŮ jejich recyk|acev pŮdnÍmprostiedíobsahova|i dvě
piilohy s doporučeními
pro zdokona|enÍ
managementubioodpadŮa revizikalovésměrnice.V kontextus revizÍka|ovésměrnicejejichobsah směÍujek dosaŽeníd|ouhodobého
cí]e- 75 %
produkce kalŮ z čištěníodpadnÍchvod má byt a priori vhodnych pro pouŽitÍ
do pŮdyv celéuŽ rozši7ené
EU v prŮběhudvaceti |et. Doporučujese sniŽenílimitníhodnotytěŽkych kovŮ
v ka|ech.PÍedcházen
Íjakymko|
iv nárŮstŮm koncentrací
těŽkych
kovŮv pŮdě nad současné
hodnotymá bytneoddě|ite|nym
opatÍeníma zárove i cí,|emv preventivnÍ
ochraně pŮdy. Dá|e se
poŽadujedop|nění|imitníchhodnot pro organicképolutanty
mÍruochranyzdraví|idía zvi7at
s ci1emjednak zajistitco nejvyšší
ve spojenÍs procesem pěstováníp|odinna zemědě|sképudě
ošetiovanéčistÍrenskym
ka|em,na druhéstraně se tento piÉ
stup vo|Ís oh|edem na všeobecnéveiejnémíněnía vnímání
v|astnostÍka|u a obzv|áštkalu z komuná|níchčistírenodpad.
níchvod jako vysokoznečištěného
média.Z těchto dŮvodŮse
zdŮrazĎujepotieba hygienizaceka|u.
Tatostanoviskajsou potvrzovánav diskuzispo|us dop|něním
poŽadavkuna moŽnostrozšÍIit
ap|ikacika|ui na nezemědě|ské
pŮdy.ZdŮrazĎujese i otázka a$ronomické
hodnotyka|u- bi|ance vyhod (organickáhmota, N, P, K, Ca, Mg atd.) a nevyhod
(kontaminace).Prosazuje se ho|istickyprincip ke všem zdrojŮm difuzníhoznečiŠtěni.pŮd
včetněhnojiva Živočišnych
exkre
mentrj.PoŽadujese jednotnyipiístup- harmonizace vzorková.
nÍ,zpracovánívzorkŮ a standardníchanalytickychmetod stanoveníjednot|ivych
ukazate|Ův kalech a ve všechformách bio
odpadŮ,i v pŮdě. Evropskákomise udě|i|amandát CEN pro
vyvoj horizontá|ních
standardŮ pro oblast ka|Ů, bioodpadŮ
pracovní
a pŮdy.S tímto če|emby|a ustanovenahorizontá|ní
skupinaCEN/BTTask Force,,Horizontal
Standardsin the fields
of sludge,biowasteand soil".
V prŮběhuroku 2004 je na záR|adéuváděnédiskuze navrho.
váno pozměněnÍsměrnice 86/278/EHS o pouŽÍvánÍ
čistÍrenskych ka|Ův zemědě|ství.Návrh směiuje k rozši7ení
moŽnosti
vyuŽívánÍ
čistÍrenskych
ka|Ův |esnictvÍ
a pii sanaci pŮdy.Piedpokládá se také revize definice čistírenského
ka|u a rozšÍenÍ
moŽnostivyuŽ(vání
ka|Ů nejen z čistírenkomunálníchodpad-
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nÍchvod, a|e i z čistÍren
odpadnÍch
vod z někter1/ch
odvětvÍprŮmys|u,zejménapotravináiského.
Mě|yby byt zvyšenypoŽadavky na piedběŽnouupravuka|Ů(chemickou,bio|ogickounebotepe|nou pod|ezpŮsobupouŽití)'
zavedenypiísnější
|imitypro obsah
těŽkychkovŮ a rozšíen jejich seznam; kromě kadmia, mědi,
nik|u,o|ova,zinku a rtuti by|mě| byt |imitováni obsah chromu.
Nově by mě|y byt zavedenymeznÍhodnotypro obsah dioxinŮ
a určitych
organickychsloučeninv těchto ka|ech.Některéz těchto
piísnějších
poŽadavkŮvšak naše wh|áška č,.382/2001 Sb.,
jsou s|e
o pouŽitÍ
ka|una zemědě|sképŮdě,jiŽ akceptuje(napÍ.
dovány ukazateleobsahu Cr' AoX a PCB včetněmikrobio|ogickych ukazate|Ů).
Bio |o gickéz pr aco váníbio |o gickyr o z |o Ž ite|né hod
o p ad u
a pouŽitíkompostua di$estátudosud nenípiedmětempiedpisŮ EU. D iskuz nído kumentad ho c setkánío bio o dp ad ech
a ka|ech,kterése kona|ov |ednu2oo4 v Bruse|u,je zatím
pos|ednÍmnávrhem Ěešeníproblematikybio|ogickyroz|oŽite|nfch odpadŮs tím,Že ani na rovniEU dosud nenÍtatoprob|ematikajednoznačněvyiešena.Tentodokumentse zabwá zpracovánímbio|ogickyroz|oŽite|nych
odpadŮ a navrhujepodporu
kompostování.Recyk|acekompostovanychka|Ů a bio|ogicky
je povaŽovánaza zpŮsob
roz|oŽite|ného
odpadu v zemědě|ství
udrŽovánínebo obnovováníkva|ityptjtdyvzhledem k hnojivym
a z|epšovacím
v|astnostemorganickéhmotyobsaŽenév těchto
materiá|ech.
Současny stav nak|ádánÍ s ěistírenskymi katy v čn .
aktua|izace za rok 2oo3 aŽ 2oo4
Produkce kalŮ v České repubtice v roce 2Oo3
V ČR by|o pod|e vjkazu čsÚ vooovodya kana|izaceV roce
2003 7,928 mi|.obryatel,tj. 77,7 o/o
ce|kovéhopočtuobyvate|stva, napojenona kanalizaci,z toho na COV 7,033 mil. obyvatel, tj. 68,9 %o,
a z toho 6,86 mil. obryatelbylo napojenokana|izacína bio|ogickoučistírnu.Ce|kemse v uveden1ich
ČoV vyčisti|oV roce 2003 820 mil. m3 odpadnÍvody za rok, čemuŽ
odpovídái vykazovanáprodukceka|Ů.oproti roku 2oo2 k|es|o
mnoŽstvíčištěnych
odpadních-vod
stejnějako produkceka|u.
Pod|e stejnéhovykazu CSU Vodovodya kana|izaceV roce
2003 se vyprodukova|o
186 tis. tun sušinyka|u,coŽje oproti
roku 2oo2 poměrně značnésniŽeníve vykazovanychhodno
tách, piesto pod|enašehoodhaduje tento udajv odpovídajÍcích
mezích.
ČasovyprŮběhmnoŽstvÍčištěnych
odpadníchvod a produkce
ka|u v CR v |etech 1993_2003 podávajínás|edujícígraÍyna
obr. 7 a 2.
l produkce kalu tisíc tun sušiny ka|u/rok
trz toho u|oŽenona sk|ádce tisíctun sušinyka|u/rqk
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Obr. 1. Produkcekalu v letech 1993-2003
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obl. 2. MnoŽstvÍčištěnychodpadníchvod v ČRce|kem;Vyvoj
v letech 1993-2003 ( daje za rok 2004 nejsou dosud
k dispozici)

75o/oce|kovéprodukce
ci]iv rámci EU - tj. k dosaŽenívyuŽitÍ
ka|u zapracovánímdo pŮdy v prŮběhu piištích20 |et.
. Spa|ováníka|u se bude VyvÚetzpŮsobem podle ekonomickych moŽností.
o Bude nezbytné
h|edatzce|anovéorganizačnÍformy
a zpŮsoby
zpracovánÍka|u z malychčistírenodpadníchvod.
je v pos|ednídobě otázka nak|áprob|émem
NedoĚešenym
pouŽitíkuchyĎdánís kuchyĎskymodpadema s tímsouvisející
iešenÍ.
skych drtičŮ.Tady vyvstává potieba komp|exnějšího
Z poh|eduodpadovéhohospodaÍeníje
tieb3 se zaměŤitkromě
poŽadavkŮn-aprovozovate|e
kana|izacea CoV i na vazby mezi
techno|ogi|cov' mnoŽstvíma s|oŽenímka|u a moŽnostmifi.
ná|níhonak|ádánís ka|em.

Nakládání s kaly
nakládáníska|yv procentním
V roce 2oo2 by|yh|avnízpŮsoby
vyjádienÍz ce|kovéprodukcev CR nás|edujÍcí:
1'. 56 o/ostabiIizovanychka|Ů by|o uplatněno v zemědě|stvÍ,
z toho: o o/opŤímáap|ikacena pŮdu (pod|ezas|anychevidenčních|istŮ a v rámci pÍesnostistatistickéhovykazován0, 8 % reku|tivace,48 % kompostování;
2. L9 % produkceka|Ůje ukládánona sk|ádky;
3. 25 o/onespecifikováno.
ce|kovéhouplatně
V roce 2oo3 by|ovykázánoce|kem67 o/o
nÍ produkce kalu v zemědě|stvíz toho piímá ap|ikace pod|e
v rámci pÍesnosti
zaslanychvjkazŮ o vyuŽitíka|Ův zemědě|ství
statistickéhovykazováníbyla praktickyopět nu|ová.Jednot|ivé
h|avnÍ
zpŮsobynak|ádánís ka|emV roce 2003 v CR jsou téŽ
znázornényna obr. 3.
1., 67 o/ozemědě|ství,
z toho: oo/opíímáaplikace, L7 o/oreku|tivace,49 o/oRompostovánÍ;
2. t3 o/o
uk|ádánÍ
na sk|ádky;
3. 20 o/onespecifikováno.
oproti roku 2oo2 nasta| V roce 2oo3 pod|e vykazuČsÚ ve
dovodya kana|izacenárŮst u vyuŽitíka|pro reku|tivacea pok|es
v uk|ádánÍka|una sk|ádky,ostatnízpŮsobynedoznalypodstatnych změn.
jinak;36 427 tun
sušiny;20
%

spaIování;
390tunsušiny;

rekultivace.
pÍímáap|ikace;
31 298 tun
sušiny;17 %

lng. Marie Michalová
VUV T.G.M. Praha
tel,22O L97 247

0 o/o

sk|ádkování;
23 305tun
,t3%
sušiny;
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Current State of the Waste Water Treatment Sludge lssue in
the Czech Republic - Updating the 20O2-2OO4 Period and Further Perspectives (Michalová, M.)
ldea of prior agricultural use of the waste water treatobdobny vWoj v nak|ádánís ka|y probÍha|pravděpodobně
ment slud$e preferred in front oÍ the other methods of
i v ro c e 2 O O 4.
sludge treatment as waste comes out mainly from the traGraf na obr.4 udává produkcika|Ůa jednot|ivé
h|avnís|edovaditional treatment method due to considerable content of
po
nézpŮsobynak|ádání
s ka|yv ČRv čtenění krajích
v roce2oo3.
nutrients and organic matter.
Na zák|aděhodnocehísoučasného
stavu y cR vyvojve vyh|eThe Commission elaborated in the yeat 2OO4 another
dovychzpŮsobechnak|ádánís ka|ylze pro CR odhadovatpravtechnical report in compliance with the 6th Action Plan
děpodobněnás|edovně:
o V|ivemnovélegis|atiwse postupněmusí ut|umituk|ádání (Decision L6OO/2OO2/ECI- and with developed strategy of
soil protection. The report serves as a background of the
čistÍrenskych
ka| na sk|ádky.
general
long-term discussion among member countries
. RozdÍlmezi procentuá|ním
podí|empÍÍmého
zemědě|ského
protection, but not eyen this year succeeded to
about
soil
vyuŽitíka|u na pŮdu a podí,|em
kompostovánÍse pravděporeconcile common conclusions. Also in the Czech Repubdobně vyrovnáa oba tyto zpŮsoby nak|ádánÍs ka|yby mě|y
lic in this connection there occur many new questions repiedpok|ádanému
směiovat k současnému
d|ouhodobému
garded to various methods of treatment
and disposal not only oÍ the municipa!
waste water treatment sludge but also
E produkceka|uv tunáchsušiny,z toho:
of all biowaste.
piímáap|ikacea reku|tivace
l
tr kompostování
That is the reason why it is necesE uk|ádánína
sk|ádku
30 000
sary to assess at present the issue of
E spalování
the waste water treatment sludge in
25 000
the Czech Republic together as one of
the components of the biodegradable
20 000
waste and in unison as the chosen kind
of waste in connection with all rele15000
vant regulations, particularly with the
Waste Laq but also with the Water
10000
Laq the Water Supply and Sewerage
Law and with last but not least, the
5 000
Fertitizers Law and with other acts and
regulations. lt means that the "waste
0
issue" covers very closely mainly operators and owners of the waste water
%n^
"oz^
" ^r%\; "%r"',,^:%'*%%%",.r::n
\ % ""% treatment plants and that it is neces"\"%
sary mainly from the point of view of
the current state of the treatment
methods assessment and its develop
obl. 4. ZpŮsoby nak|ádánís ka|émV roce 2003 v krajíchČR 1upozorĎujeme,Že ment in the Czech Republic give the
increased consideration to the issue.
v uvedenémrozboru nebyly pouŽiU daje z lSoH)
obl. 3. ZpŮsobynak|ádánís ka|emČR
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pnouerrŮ
FlNANcovÁruí

V červnu2oo4 by|opiijatousnesenÍv|ádyČeskérepub|iky
po|itikyMinisterstvazei,.6L7 ke Koncepcivodohospodárské
mědě|ství(dálejen Koncepce)pro obdobípo vstupu do Evrop
ské unie (2oo4_2o10).S oh|edemna uspoiádánía strukturu
je č|eněnana koncepční
vodohospodáiskych
záměry
činnostÍ
v ob|astivodníchzdrojŮ(tzv.piirozenéhooběhu vod) a na prc
Ítzv. umě|ého
b|ematiku oboru vodovodŮ a kana|izacÍ(prostŤed
oběhuvod) [2]'
ZpracovánÍKoncepceje podpoieno v novévodohospodáÍské
právní pravě,v ustanoven($ 24 vodníhozákona i. 254/2ool
Sb., kter éuk|ádá M inister stvuz emědě |stvÍ
ve spolup ráci
prostiedízpracovatstrategickydokus MinisterstvemŽivotnÍho
ment státnÍpo|itikyv ob|astivod - P|án h|avníchpovodíCeské
repub|iky,
ktery musíbyt schvá|env|ádoudo konce roku 2006.

OCHRANYVOD
He|enaGrunwaldová

KlÍěová s|ova
projelrw ochrany vod, čistírnyodpadních vod, kanalizace
Souhrn
česká republika se zavázala splnit požadavky směrnice
91'/271./EHS o čištěníměstskfch odpadníchvod do konce
loku 2o1o. Aktua|izaci stlategie financování implementace
tétosměrnice pŤijalavláda Ceskétepublikyusnesenímě. 1268
z roku 2o03; bude aktualizována každoroěně.Zdroie finanční podpory pro proiekty ochrany vod (ěistírnyodpadníchvod,
kanalizace) s9 skládají z prostÍedk StátnÍhofondu životniho
prostŤedí(sFzP) a zdloiti stiátniho rozpoětu posuzovanéhopÍes
Ministerstvo zemědělství (MZe)' Ministerstvo životníhopro
stÍedí(MŽP) a Agenturu ochrany pÍírodya klajiny (AoPK).
Ke zdroi m ÍinancovánÍz Evropskéunie patií Fond soudrž.
nosti a strukturální fondy ERDF.
a
Úvod
Česká repub|ikase zaváza|asp|nit poŽadavkysměrnice Rady
91-/27!/EHS o čištěnÍ
městskychodpadnÍch
vod do konce roku
2oLo. Aby CR dostá|a svym závazkŮm,je nezbytnápiípravadosta
tečnéhomnoŽstvíkva|itníchprojeKŮ, kterébudou financovány
podporyz fondŮ ES je nutnéza
z prostÍedkŮ
fondŮ ES. Pro vyuŽití
jistit potiebnémnoŽsWí
prostiedkŮz národnÍch
finančních
zdrojŮ.
pro spěšnésplněnípoŽadavkŮ
Zák|adnímpÍedpok|adem
funkčnÍ
organizačnÍ
struktury pro vyběr
směrnice je vytvoÍenÍ
projektŮa zajištěnÍfinančnÍch
zdrojŮ.Aktua|izacistraa pÍípravu
legie financováníimp|ementacetéto směrnice piija|av|áda
Ceské repub|ikyusnesenímč. L268 z roku 2003. Strategie
bude aktualizovánakaŽdoročně.
Z&qe Íinancování plojekt ochrany vod
v české legis|ativě
Usnesenív|ádyč. L268 z roku 2003 u|oŽi|oministrŮmzemé
prostiedíapro místnírozvoj
koordinovata prosa
dě|stvt'ŽivotnÍho
zovatve spo|uprácis ministremfinancínap|Ďování
AKua|izované
strategiefinancováníimp|ementacesměrnice Rady9 7/ 27 1'/ EHs
krokem ke sp|o čištění
městskychodpadníchvod. Rozhodujícím
a organizačnÍ
zabezpeče
něnÍpoŽadavkŮsměrnicebude finančnÍ
nípiípravya rea|izaceprojeKŮ zaměienychna provedenípotietr
névystavby,dostavbya rekonstrukcíkana|izačních
sftía čistíren
odpadníchvod (CoV). Cílemvystavbyje zajistit iádné odvádění
a čištěníměstskych odpadníchvod, zejménaz aglomeracÍ
obyvate|(Eo). Da|šíino ve|ikosti2 000-10 000 ekvivalentních
vestičníWdaje'k nap|něnísměrnice si vyŽádajÍrekonstrukce
a intenzifikaceCoV V aglomeracíchnad 10 000 Eo z dŮvodŮsp|vodácha pÍiměiené
něnÍ|imitŮpro dusk a fosforve vypouštěnych
do sběrnychsysté
čiŠtění
městskychodpadníchvod vstupujících
mŮ v ag|omeracích
s méněneŽ2 000 Eo (vystavbacov). PÍeh|ed
potiebvystavbya rekonstrukcÍ
kana|izac(
a čistíren
odpadníchvod
je uvedenv tabulceí. Českárepublikasezaváza|ado konce roku
odpadníchvod ve 36 zbwajícÍch
ag|o
2006 zajistitiádnéčištěnÍ
meracÍchnad 10 o00 ekviva|entních
obyruatela do konce roku
s počtemekviva|entních
obyva
2oLo ve všech536 ag|omeracích
poŽ+
Že k nap|nění
te|nad 2 oo0. AKuálníodhadypiedpok|ádaj(,
vod
davkŮ uvedenésměrnice v ob|astikomunálníchodpadnÍch
bude tieba v |etech 2ooT2oL0 vyna|oŽitasi 75 miliard korun
v běŽnychcenách,to znamenázhruba10 mi|iardkorunročně[1].
Tabu|ka1. Preh|edpotieb vystavbya rekonstrukcÍkana|izacÍ
a čistírenodpadníchvod
Aglomerace
Aglomerace
nad 10 000 EO
Aglomerace
2 000-10 000 Eo

CELKEM

Počet aglomerací

EOv'/o

PočetEo v mi|.

Dokončení

konecr. 2006

36

20

2,23

121

53

5,70

415

15

1,68

572

88

9,61

konec r. 2010

Projekty och]any vod, zdroje a mechanismy financování
Zdroje podporypro projektyochranyvod (čistírny
odpadních
vod, kana|izace)se sk|ádajíz prostiedkŮStátnÍhoÍonduŽivotnÍhoprostredí(SZP) a zdrojŮstátníhorozpočtuposuzovaného
pies Ministerstvozemědě|ství(MZe)' MinisterstvoŽivotnÍho
prostiedÍ(MŽP),Agenturuochranyprrrodya krajiny(AoPK).Ke
zdrojŮmfinancováníz Evropskéunie patií Fond soudrŽnosti
fondy ERDF.
a strukturá|ní
Státní fond životnÍho prostredí
Státnífond ŽivotnÍhoprostiedÍČR j ako vyznamnyfinančnízdroj
prostiedíje jednÍm
na podporuochranya zlepšováníŽivotnÍho
ze zák|adníchekonomickychnástrojŮ státní po|itikyŽivotního
prostiedí.
prostÍedkŮze SzP
Zák|adníprístupyk poskytovánífinančních
j so u defino ványsmě r nicíM inister stvaŽ ivo tní hopr ostied Í
prostÍedkŮze StátnÍhofondu ŽivotnÉ
o poskytovánífinančních
h o p r o s t i e d íC e s k é r e p u b | i k y( d á | ej e n F o n d ) [ 3 ] . F o r m u
podporystanovÍvsouladus obecně závazn,fmipráva zaměÍení
nÍmipiedpisy a pod|evnějšícha vnitiníchekonomickychpodmínekPiílohyk Wše uvedenésměrnici[4].Podporaz Fonduje
programŮ,které
poskytovánav rámci jednot|iWchvyh|ášenych
jsou vymezenytechnickfmia eko|ogickymi
podmÍnkami.
- Programy,jejichŽrea|izacÍjsoupriorityvydajovépo|itikySFŽP
jsou podrobněspecifikovány
I směrv PiÍ|ohách
CR naplĎovány,
prostredkŮze SFŽP ČR,
nice MŽP, o poskytování
finančních
platnychod 1. !. 2oo4, a jsou zaměieny na ob|astochrany
piírody,
vod,ovzduší,
krajiny,pŮdy,na ob|astnak|ádánísodpady
a oblast technologiÍ
a WrobkŮ.
ve|iProgram ,,StÍednÍ
zdtoie,,.opatiení u zdrojŮ znečiŠtění
kosti 2 000 aŽ 10 000 Eo, u nichŽdosud nenívybudovánačisodpadních
čistírna
tírnaodpadníchvod, nebo kde bude stávající
vod rozšÍienana kapacitu uvedenéve|ikosti(vztahujese i na
Zádosti o podporuna Wvybudování
veiejnéčástikana|izace).
zaíízen((jedna spo|ečnáCoV) sp|nující
budováníspo|ečného
uvedenoukapacitu,která bude s|ouŽitk odstraněníznečištěnÍ
z něko|ikabodovychzdrojŮve|ikostido 2 o0O Eo od Žadate|Ů_
pre
obcípro dosaŽenÍ
svazkŮnebosdruŽení
učelověvytvoienych
nad 2 o00 Eo _ budouposuzoványoddědukovaného
znečištění
|eně a s po so uz ení mj ej ich vyz namuv po r o vnánís ak cem i
v ostatníchprogramechpodporyv ob|astiochranyvod.
Program ,,ochrana zdroiri pitnévody, nebo píírodních!éči.
vfch zdroiri a zdroiri piírodníchminelálních vod, nebo opatÍe
ní u zdrojri znečištěnína rÚzemínárodních palk (NP)
a chráněnfch klajinnych ob|astí(CHKO) a jeiich ochrannfch
pásem...opatieníu komuná|nÍch
zdrojŮznečištění
do 2 000
Eo, které|eŽív ochrannychpásmech zdrojŮ pitnévody, nebo
pirrodních
vod,
minerá|ních
|éčivych
zdrojŮa zdrojŮpÍrrodních
či na zem( národníchparkŮ a chráněnych krajinnychob|astÍ
a jejich ochrannychpásem.
Program,,RozšíÍení,intenzifikace a rekonstrukce stávají.
cích obecníchěistÍlenodpadníchvod...opatÍeníu obecních
kapacity,intenzifikace
čistírenodpadníchvod formou rozši7ení
provozunebo rekonstrukceCoV na kapacituvečistírenského
Iikosti10 000 aŽ 50 ooo Eo. StanovenáWše Eo piedstavuje
piiváděnéznečištění
odpadnímivodami.
sp|aškovymi
Program,,Rozšíieníkanalizaěních systémri...opatienÍ
kde se na vybudovanoukana|izaci(tykáse
u zdrojŮznečištění,
je
jejiŽsoučástí
nebojednotnékana|izace),
oddÍ|né
sp|aškové
kapacitněvyhovuj
ícÍčistrrna odpadnÍchvod, piipojujeda|šÍzdroj
znečištění
ve|ikostiod 300 do 10 000 Eo.
Kritériapro vyběr akcík podpoie v rámci programŮv ob|asti
ochranyvod jsou stanovenatakto:
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o měrná finanční
náročnostvypočftaná
z nák|adŮna rea|izaci
opatiení,poŽadovanéce|kovépodpory z Fondu a podpory
poŽadovanéformou dotace, vztaŽenána jednotku odstraněkterése stanovÍzhodnotodnéhopiepočteného
znečištění,
znečištění
BSK', cHSKc.,NL, N, P,
straněného
o vyhodnocení
ekonomickychparametrŮpifemce podpory,zejménaekonomickézpŮsobi|osti,
ce|kového
fidá|e zajištění
nancovánÍpiedmětu podporypo ce|ou dobu vystavby(včetgrantovépodporyči podporyformou
ně obdrŽenízahraniční
EBRD, ElB, WB, popiípadějinou
WhodnépŮjčkyposkytované
finančnÍ
institucíapod., pokud nejsou iešeny
mezinárodnÍ
pod|ejinésměrnice),ekonomikapÍedmětupodpory,
o priorit)/regionálnÍchpo|itik ochranyŽivotníhoprostiedÍkrajskych
iadŮ a priorityz h|ediska usnesenív|ády č,.1236/2oo2
o opatieník p|něnísměrnice Rady 91'/271 ES,
o eko|ogickána|éhavost
ochrany zemíz h|ediskaochranyvod,
v němŽje akce rea|izována(tj.zejménaochranazdrojŮpitné
vody s pÍih|édnutím
k vyznamuvodnÍhozdroje, chráněnych
ob|astípiirozenéakumu|acevod, národnÍchparkŮ,chráněnych krajinnychob|astí),
. roveĎtechnickéhoiešení,
. zajištěnÍvyššiho
vyuŽitíjiŽ
vybudovanych
kapacita komp|etace
systému|ikvidaceodpadníchvod.

Podpora formou dotace
Dotace na rea|izaciopatienímŮŽe pod|etypu subjektudohranicedotace V procentuá|ním
vyjádÍení
sáhnout maximá|nÍ
taze záR|adupro vypočetpodpory uvedenév piedcházejÍcích
programŮ.
bu|káchpod|evyh|ášenych
programŮ
Maximá|nívyšedotaceje stanovenau jednot|ivych
nejenprocentem,a|e současněje |imitovánai pevnoumaximá|procentapo
ní částkou.Fond má právo změny poŽadovaného
měru a finančnÍho
objemudotacev rámci podmínekdanéhopro
gramu podpor.Změna poŽadovaného
poměru a vyšedotace vycház(vŽdyi z finančníana|'!zya zejménad|uhovés|uŽbyŽadate
|e a technicko-ekonomické
ana|,jzypied|oŽeného
opatienÍ.
zdrojŮ.
o piípadnouzměnu bude upravenai vyšev|astních
procentnÍm
podi1emaŽ do Wše 90 % ce|
Dotace se uvo|ĎujÍ
do
kově piiznanévyše dotace, zbytek finančníchprostÍedkťt
Wše 10 % celkovédotace uhradíFond po konečnémpiiznání
vyhodnocent,kteréŽadate|pieddotace v rámci závěrečného
k|ádáv termínupod|esmlouvy.

Podpora formou pŮjčky
pr o centa p om ěru
Fo nd má pr ávo z měny po Ž ado vané ho
objemu pŮjčkyv rámci podmÍnekdanéhoprograa finančnÍho
poměrua vyšepŮjčkyvychámu podpor.ZménapoŽadovaného
zí vŽdy.i z finančníana|,!zy
a zejménad|uhovésluŽbyŽadatele
Zásady pro poskytování finančních prostŤedkŮ ze
opatiení.o piÉ
a technickoekonomické
ana|yzypied|oŽeného
padnouzměnu bude upravenai vyšev|astnÍch
Státního fondu Životního prostÍedí [4]
zdrojŮ.
programy,piičemŽ
Podporyse poskytujína zák|adě ,,Rozhodnutí
ministraŽivotDoba sp|atnostipŮjčkyse iÍdÍjednot|ivymi
podpo- tato lhŮta nabíhárokem nás|edujÍcím
po pos|ednímroce zas|ánÍhoprostÍedí
CR..(dálejen,,RozhodnutÍ.)
o poskytnutí
prostÍedkŮpifiemcipŮjčky.
prostiedÍCR a iádně uzavienych nÍfinančních
ry ze StátnÍhofondu ŽivotnÍho
smluv mezi Fondema pifemcem podpory.
odk|ad sp|atnostise iídípodmínkamistanovenymipro jedpokynyk uzavienísm|ouvy
s b|iŽšÍmi
zaš|eFond
not|ivéprogramya započftáváse do ce|kovédoby sp|atnosti.
,,RozhodnutÍ..
piijemcipodporydo 15 dnŮ po jeho podpisuministremŽivotnÉ
PŮjčkana rea|izaciopatÍenímŮŽe pod|etypu subjektu doho prostÍedí.
sáhnout nejvyšemaximá|nÍhranice v procentuálnímvyjádiení
v Kč
formou
ze zák|adupro vypočetpodpory,piípadněmaximá|níčástky
obvyk|ouformou zajištěníbude zástava nemovitostÍ
notáiskéhozápisu s do|oŽkouvykonate|nostinebo ručenítietí
stanovenépod|ejednot|ivychprogramŮ.
jinychneŽpodnikate|skych
a ručení
budoucíV pŤÍpadě
subjektŮčinÍ
maximá|ní
osobou,dá|e kombinacezástavynemovitostÍ
mi piijmy(pouzeu statutárníchměst).
vyše roku 30 o/ozák|adn(tjrokovésazby, v piípadě podnikate|PŤedběŽně
bude zajištěnípoh|edávkyFondu projednánoješskych subjektŮ pak 90 % zák|adníurokovésazby.
tě pied vydáním,,Rozhodnutí...
SoučástídokladŮ pro vyhodnoPodpora ve formě kombinované dotace a pŮjčky
návrhna zástavučijinou
ceníŽádostio podporuje i predběŽny
podporyje moŽnonahraditdotaci
V pÍípaděkombinované
formu zajištěnípŮjčky.
pŮjčkys podmínkou,
Že
Podporabude poskytnutaaŽ po komp|etním
vyiešenízajiště- nebojejíčástpŮjčkounebo navyšenÍm
nebude piekročenamaximálnÍvyšece|kovépodporystanove
ní pŮjčky.U zajištěnÍ
zastavenímnemovitostito znamená, Že
ná pro dany program.
prostiedkybudou uvo|něnykromějinych ná|eŽitostí
Íinanční
aŽ
po pied|oŽení
vypisu z katastru nemovitostí,ve kterémbude
NepÍíméfinanční podpory
zaznamenánvk|ad zástavníhopráva.
Piíspěvkyna částečnouuhradu urokŮ z investičního
Úvěru
poskyprostÍedí
Pro učelysměrnice MinisterstvaŽivotnÍho
o
budou poskytoványpouze na zák|adě Fondem odsouhlasené
prostÍedkŮze Státniho fondu ŽivotnÍho
protováníÍinančnÍch
uvěrovésm|ouvy,a to po dobu maximá|něpěti |et - počÍnaje
stiedÍCR a jejíchPifloh p|atnychod 1. 1'.2oo4 se za den zahá.
jenírea|izacestavbypovaŽujeden, kdyje objednate|empÍedá- rokem, kdy by| piíspěvekna částečnouÚhradu urokŮ Žadate|i
je
no dodavate|istaveništěse zpracovánímzápisu (protoko|u) piiznán. Vyše piÍspěvku omezena pevnou částkou50 mi|.
Kč.
Fond
vyplatí
v
roce piíspěvekna uhradu urokŮ oddaném
o piedánÍstaveniště.Za
den ukončenístavby
se povaŽuje
den,
kdy je na stavbu vydáno rozhodnutío ko|audacipod|epiÍs|uš- p o v í d a j í csÍk u t e č n ěz a p | a c e n y mÚ r o k Ů m . S o u b ě h p i í m é
podporyje vy|oučen.
finančnÍ
a nepiímé
nych ustanovenístavebnÍhozákona v aktuá|nÍm
znění.
Souběh podpory z Fondu a ze státního rozpočtu.Podporu
z Fondu lze poskytovati na opatieníindividuá|nědotovanáze
Typy ŽadatelŮ o podporu
A - právnickéosoby, kteréjsou za|oŽenyk nepodnikate|skym státnÍhorozpočtu.Společnápodpora z Fondu a státnÍhorozpočtubude poskytovánapouze Žadate|Ům,kteiísoučasněsp|uče|um,
zejména
. obec ně pr os pě šnéor g a n i z a c e( z á k o n č . 2 4 8 /L9 9 5 sb.
ní kritériavšech poskytovate|Ůpodpory'TypickympiÚemcempodporyze SFZP CR je komuná|nísféra,
v p|atném
zněniJ,
procentoz ce|kověposkyto nadace a nadačnÍ
města
a obce,jimŽ piipadá největší
platném
(zákon
fondy
Ó,. 227 /L997 Sb. v
n u t y c h p r o s t i e d k Ů S F Ž P Č R , d á | e p o d n i k a t e I s k ás f é r a
znění,o nadacícha nadačních
fondech),
pÍíspěvkové
a organizacerozpočtové,
a ostatní.
. zemnÍsamosprávné
ce|ky,
Vydaje Fondu dosáh|y v |etech L992_2oo3 ce|kem 41-,57
. občanskásdruŽení(zákon č. 83/1990 Sb., o sdruŽování
mi|iardyKč,v roce 2003 dosáh|y4,76 mi|iardyKč(z toho dotaobčanŮ)a církve,
. svazkyobcÍ(pod|e
0,71 m|d.Kq.Z prostiedkŮFonzákonač.I28/2o00 Sb., o obcÍch- obecní ce činily3,92 m|d.Kč'pŮjčky
du bylov |etechL992_2oo3 finančněpodpoienoa realizováno
zÍízení),
7 2 3 6 č i s t í r e no d p a d n Í c hv o d a k a n a | i z a c (a 2 2 5 a k c (
o právnickéosoby za|oŽenénebo z|ízenéuzemnímiSamosprávnymice|ky(pĚíspěvkové
organizacea organizační
s|oŽ- k odstraněnÍpovodĎovychškod (povodněV srpnu 2oo2).
Dotace na Program1 ob|ast ochranyvod čini|yz prostÍedkŮ
kY),
. da|šÍorganizace,kterébudou postavenyna stejnou uroveĎ FonduL 753 736 Kča na Program1'7.t Programobnovynebo
vystavbykana|izační
sftě a cov 875 424 K [5].
obecně závaznymprávnímpiedpisem;
P - podnikate|ské
subjekty,zejména
Ministerstvo zemědělství
. obchodníspo|ečnosti,
V roce 2003 by|av rámci programŮMinisterstvazemědělství
. státnípodniky,
329 030 ,,Vystavbaa technickáobnovavodovodŮa pravenvod..
o druŽstva,
a 329 o4o ,,Vystavbaa technickáobnovačistÍren
odpadníchvod
o Íyzickéosoby - podnikate|é;
a kana|izací,,zaměíenychna rea|izaciopatiení k nap|ĎovánÍ
(Íyzické
E - obyruatelstvo
osoby nepodnikajíct).
směrnic EU poskytnutapodporaV ce|kovévyšicca 2 m|d. Kč.
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V rámci programuMZe 329 030 by|oV roce 2003 podpoienoze
státnÍhorozpočtuce|kem300 akcív celkovéVyši734 mi|. Kč
a v rámci programuMZe 329 O4O by|oV roce 2003 podpoieno
ce|kem56 akcív celkovévyšicca 579 mil. Kč.V rámci programu 229 810 ,,StátnÍpomoc pii obnově ÚzemípostiŽenéhopo
vodní2oo2" (poskytovanáMZe) by|audě|enapodporave formě
dotacece|kemna 54 akcív ce|kovévyšicca 224 mi|.Kč[6].
Program 329 o4o ,,Vfstavba a technická obnova čistíren
odpadníchvod a kana|izacÍ.s|ouŽík podpoie vystavbykana|izac(za rjče|em
dosaŽenípotiebnéhovybaveníměst a obcíČeskérepub|ikysběrnymkana|izačním
systémema k zajištěnípotiebnéurovněčištěnÍ
městskychodpadníchvod [7].
Finanční
zdrojeProgramumohoutvoiit v|astnízdrojeinvestorŮ, systémověurčenévydaje státnÍhorozpočtuposkytované
Ceskou repub|ikou- Ministerstvemzemědě|ství,
uvěryse státnízárukou,vyjimečně
návratnéfinančnÍ
vypomoci.
Do Programumohou byt zaÍazenyakce:
a)vystavba,dostavba, rekonstrukcea intenzifikacečistíren
odpadnÍch
voo (Čov),kterémajÍprojektovanou
kapacituvyššíneŽ 3 000 Eo a po rea|izacibudousp|něnyukazate|ejakosti vypouštěné
vyčištěné
vodystanovenépiís|ušnm vodoprávnímuÍadem,
b ) v y s t a v b ah I a v n í c hk a n a I i z a č n í c h
sběračŮspojenych
s vystavbouČov pod|epÍedchozÍho
bodu,
c)dostavba kana|izačních
systémŮminimá|něpro 300 Eo ve
městech a obcích,kde jsou Čov jiz vybudoványa rea|izac(
akce dojde ke zvyšenímnoŽstvíodpadnÍchvod piivedenych
na COV.
lnvestoremakcímohou byt:
a)města a obce,
b)svazkyměst a obcí(dobrovo|né
svazky a sdruŽenÍobciJ,
c)vodohospodáÍské
akciovéspo|ečnostis vÍceneŽ 2/3 většinou kapitá|ovéčastiměst a obcí.
Akce mohou byt zaŤazeny,pokud ce|ková vyše podpory
z Programu329 040 nepÍekročí
80 o/onák|adŮ.
Program 229 BLo,,Státní pomoc pŤiobnově zemí postiŽe
ného povodnív roce 2o02 poskytovaná MZe, zaměiená na
obnovu a zabezpčení vodohospodáÍskéinfrastruktury vodo
vod a kanalizacÍ,by| pÍijatv souvis|ostis touto povodní.Cí|em bylo zajistit co nejrych|ejiobnovu základníchfunkcÍtéto
pro veiejnou potiebu. Finanční
infrast|.uktury
zabezpečení
tohoto programučini|o2 m|d.Kč[6].
Program 229 LLo,,odstranění nás|edk povodně na stát.
nímvodohospodáŤském
majetku..- podprogram229 7I3 ,,odstraněnínás|edkŮpovodněroku 2oo2... Na tento programpiipadá ce|kováčástka4,3 m|d.Kč[6].
V rámci Programu 229 060,,Plevence pÍedpovodněmi..by|o
V roce 2003 rea|izovánonebo rozestavěno I37 investičních
staveb [6].

. od 5O1 do 2 000 ekvivalentních
obyruate|
nebo i větší,pokud
se akce tyká jejich místníchčástís méně neŽ 2 0o0 Eo
a ce|kovypočetEo obce je niŽšíneŽ 3 00o. Piedmětem Žádosti musíbyt zajištěnonovénapojenínejméně300 ekviva|entnÍch
obyvate|.
Po skytov á n í fin a nčn ích pro stÍedkŮ
Podporafinancovánívodohospodáiskychstaveb ze státního
rozpočtuse poskytujeformou:
o piÍmédotace v maximá|nívyši do 80 % ce|kovjch rozpočte
vych nák|adŮ pouze v piípaděvystavbyKcoV a kana|izace
ke KCOV (z dotace mohou byt hrazenypouze nák|adystavební a techno|ogické
částistavby),
o pĚímé
dotacev maximá|níWši
do 65-70 % nák|adŮstavební
a technologické
části.
Program drobn ch vodohospodáÍsklch ekologickfch
akcí v roce 2004
V roce 2oo4 byloce|kemna 24 rozestavěn,jchakcíz piedchá
prostiedkŮve vyši76,186
zejících
|etpotiebaobjemfinančních
mi|.K č .
Vyh|edna rok 2005 je zatímorientační,
na 13 rozestavěnych
akcíse počítá
se 42,302 mi|.Kč[9].

Fond soudržnosti
Mezi fondy Evropskéhospo|ečenstvt,
kterése zapoji|ydo financovánÍvodohospodáiskéstrukturyČR, patiÍfondy !SPA,
PHARE a Sapard. Tyto piedvstupnífondy by|yv souvis|osti
s našímvstupemdo Evropskéunie nahrazenyfondystrukturá|nímia FondemsoudrŽnosti.
Fond soudrŽnostije zaměÍenna financováníve|kychinfraprojektŮv ob|astechŽivotnÍho
prostiedÍa dopravy.
strukturních
pomocije podmíněnotím,Že HDP na obyPoskytovánífinanční
vate|estátu nesmípÍekročit
90 o/oprŮměruEU.
Pod|efinančnÍho
rámce rozšÍ7enÍ
bude na projektyfinancované z Fondu soudrŽnostivyč|eněna
více neŽ tietina ce|kového
pomocipro CR.
objemustrukturá|ní
Na rozdÍlod struKurá|níchfondŮneposkytujeFondsoudrŽnosti
jasně defiprogramŮ,a|e piÍmospo|uÍinancuje
spolufinancovánÍ
prostiedkyna jeden projeK
novanéprojekty.Kumu|ovatfinanční
z rŮznychfondŮ EU nenímoŽné,a proto se vy|učuje
financování
projektŮz FondusoudrŽnostia struKurá|níchfondŮ současně.
StátnífondŽivotníhoprostÍedíČR
na zák|adésměrnice č.L3/
projektŮzaíazenychdo Fondu soudrŽ2003 o spo|ufinancování
podporuna piípravuŽádostio podporu,
nosti poskytujefinanční
na zpracovánídokumentacei v|astnírea|izaciprojektu.
ProjektymusÍmít vyraznf pozitivnív|iv na ŽivotnÍprostiedí
a musíbyt v souladu se všemire|evantními
směrnicemiEvrop
skéhospo|ečenství.
Ce|kovénák|adyna projektyči skupiny projektŮmusí činit
minimá|ně10 mi|.EUR.Na projekty
čiskupinyprojeKŮs nák|ady
A$entura ochrany píÍ,rodya krajiny
piÍpadech
niŽšÍmi
|zepodporuposkytnoutpouzeve vyjimečnych
prostiedísměrniV roce 2oo4 vyda|oMinisterstvoŽivotnÍho
zdŮvodnění.
pro poskytovánífinančnícha na zák|aděobjektivního
ci MZP i.9/2oo4 o vydánÍPravide|
pro piedk|ádán(Žádostío
podporuz Fondu
Závaznépodmínky
prostiedkŮ v rámci Programu revita|izaceiÍčnÍch
systémŮ_
soudrŽnostistanovujesměrnice č. 6 a 7/2oo4 Ministerstva
Program lsprofin 215 11O [8].
ŽivotníhoprostĚedí.
Programje pieváŽnězaměÍenna obce, kterénemohouiešit
V rámci FondusoudrŽnostiv období2004_2006 bude vyuŽiprob|émys čištěním
odpadníchvod prostiednictvímStátního
fondu ŽivotnÍhoprostiedí nebo prostÍednictvím
Ministerstva to na projektyv ob|astivodníhohospodáiství425 mi|.EUR [1].
zemědě|ství.Pravid|aProgramuieší prob|émyobcí s počtem
StrukturáIní fondy
ekvivalentních
obyvate|niŽšímneŽ 2 00O.
je
prob|émŮ
CÍ|emProgramu kroměiešení
s odkana|izováním S cÍlemposi1ithospodáiskoua sociálnísoudrŽnostEU se
fondy zaměiujÍna sniŽovánÍrozdi]Úv urovniroz'lo.
a čištěnÍm
odpadníchvod dosaŽeníkomp|exníprovázanosti strukturá|ní
krajinotvornychprogramŮministerstvai komplexnípiístup je rŮznychregionŮa sniŽovánízaosta|ostinejvÍceznevyhodněnych regionŮvčetněvenkovskychob|astí.V oblasti Životního
k iešenÍeko|ogickéstabiIity zemí.
Zadateli mohou byt obce, svazkyobcía akciovéspo|ečnosti prostiedÍse jedná o Evropskyfond regioná|nihorozvoje_ ERDF.
V rámci zlepšovánÍ
infrastruKuryVe vodnímhospodáisNÍjsou
vodovodŮa kana|izací(VaK,a. S.) zajištující
odváděnía čištění
projektyfinancované
kva
z ERDFurčeny
takéna zásadnÍz|epšenÍ
odpadnÍchvod z obce s omezenoupievodite|ností
akcií.
PÍedmětem poskytovánífinančníchprostiedkŮ z Programu |ityvod, a to zejménana omezenÍbodot,ychzdrojŮznečištěnÍ.
H|avnÍmiprostĚedkypro rea|izaciopatiení prostÍednictvím
je vystavba, piípadněrekonstrukcekana|izacea čisttrenodvod (ČoV)
ERDFje budovánía modernizacečistíren
odpadních
padnÍchvod v obcích:
V ag|omeracíchnad 2 0OO ekviva|entních
obyvate|,dostavba
o do 150 ekviva|entních
obyvate|v piípadé,Že se jedná o mikana|izačních
systémŮa rekonstrukcea modernizaceČoV
moÍádnyzájem ochranyvod nebo ochranypiírody,
V aglomeracích
nad 10 000 Eo a jejichdop|nění
o techno|ogie
. do 1 0O0 ekviva|entních
obyvate|pouzev pÍÍpadě,
Že v obci
na odstraĎovánínutrientŮ(dusÍkua fosforu).
je vybudovanákoienováčistÍrna
odpadníchvod (KČo$, nebo
je ve vystavběa Žádostíbude vybudováníkana|izacev obci,
Závét
. od 150 do 5O0 ekviva|entnÍch
obyvate|v piÍpaděmimoiádnéhozájmu ochranyvod nebo ochranypiÍrody;pÍedmětem
Usnesenív|ádyČeskérepub|ikyč,.L268 z roku 2003 u|oŽi|o
Žádosti musÍbyt zajištěnonovénapojenínejméně100 Eo,
nap|ĎovatAktuaIizovanoustrategiifinancováníimp|ementace
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[8] SměrniceMZP č.9/2oo4 o vydáníPravide|pro poskytování
prostiedkŮv rámci Programurevitalizaceiičních
finančních
systémŮ- Program 2L5 1.Lo V roce 2oo4.
systémŮ,Pod[9] VyhodnoceníProgramurevita|iz3ceÍičních
program F) Vystavba a obnova CoV a kana|izacívčetnězak|ádáníumě|ychmokÍadŮV roce 2003. AOPK ČR,brezen
2004.

směrnice Rady 91'/27t/EHs o čiŠtění
městskych odpadních
vod. Pro obdobípo vstupudo Evropskéunie (2oo4_2o1o) by|o
piijato usnesenív|ádyČeskérepub|ikyč. 677 ke Koncepcivodohospodáisképo|itikyMinisterstvazemědě|ství.
ldroje financováníprojektŮochranyvod (ČoV,kana|izace)
se sk|ádajíz prostiedkŮ StátnÍhofondu ŽivotníhoprostiedÍ
a zdrojŮ státnÍhorozpočtuposuzovanéhopies Ministerstvo
zemědě|stvÍ,
MinisterstvoŽivotníhoprostiedt'Agenturuochrany piÍrodya krajiny.
Ke zdrojŮmfinancováníz Evropskéunie patií Fond soudrŽnosti a strukturá|nÍ
fondy ERDF.

lng. He|enaGríinwaldová'CSc.
VUV T.G.M. Praha
tel.22O 197 376
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Funding the Projects of Water Protection (Gr nwaldová, H.)
The Czech Republic has undertakento comply,by the end of
2OLO, with the requirements of the Directive 97./277./EHS,
on treating urban wastewaters. An updated strategy of funding the implementation of this Directive was adopted by the
Czech government through the Resolution No. 1268 fiom
2003. The strategy will be updated every year. The sources
of financial support for water protection proiects (wastewa
ter treatment p|ants' sewerage) are comprised oÍmeans fiom
the State Environmental Fund and from the State Budget as
assessed by the Ministry oÍ Agricu|ture, the Ministry of the
Environment and the A$ency Íol Nature conservation and
Landscape Protection.
Among the financial sources from the European Union are
the Cohesion Fund and the structural funds of the European
Regional Development Fund (ERDF).

ovĚŘeN ívYU Žltí ANAERoBNĚ.
.AERoBNíTEcHNoLoGlE

riá|uje pieměněna na metan, ktery (v závis|ostina vykonech
systému)mŮŽebyt vhodnyi pro vyrobuenergie.
je vyššíprodukceka|u,
NedostatkemaerobnÍchtechnologiÍ
vyš š ícH SK (z pŮ so benoner o z |o Ž ite|no stí
ně kter ych |átek
v aerobnímprostiedQa vyššÍ
energetickánáročnost.Nevyhoje pak vyššíBSK. (větŠinou
dou anaerobníchtechno|o$ií
více
neŽ 50 mg/|)a vyššíobsah amoniakuv odtoku.
VyhodyanaerobnÍho
čištění:
o moŽnostvysokéhoorganickéhoi hydrau|ického
zatŽení,
o niŽšíprovoznínák|ady,
. vhodnéproširokoušká|uodpadních
vod (BS( nad 1o0o mgl|)'
. anaerobníbiomasu |ze uchovatpo d|ouhéperiodybez piísunu substrátu,
o r4lznamflěsniŽená produkcekalu,
o produkceenergieve formě biop|ynu.
AnaerobníprocesynedokáŽÍ
vyčistitodpadnÍvodu na uroveĎ
poŽadovanouk piÍmému
protoje pod|eevropskych
vypouštění,
norem nutnédočištění.
Jako nejvhodnější
metoda pro dočištěproces nebo bio
níanaerobníhoodtokubyvá uváděn aktivačnÍ
fi|tr.Tyto závérypotvrzujei zkušebníprovozanaerobnéaerobnÍ
ve VUV T.G.M.
čistÍrny

Eva M|ejnská
Klíěová s|ova
anaerobnďaerobní čištění,
odpadnívody z pivovaru
Souhrn
V Émci vyzkumnéhoploiektu lntegrovany pŤístuppŤinávrhu,
rekonstrukci a modernizaci GoV byly zkoumány eÍekty kombi.
novanéhoanaerobněaerobnihočištěníkoncentrovanfch prrimys
lovfch a běŽnfch komunálních odpadních vod na konkrétním
pňkladu ěistfunyodpadníchvod z pivovaru. Podrobnfmi měienÉ
mi odstrařování zneěištěnív prriběhu celého pl(rcesu bylo po
twzeno, žepro silně znečištěné
odpadnívody z potravináňského
prumyslu ie anaerobnÍpiedčištěnívod ryhodné a vfs|edná i*
kost rryčištěné
vody rryhovírrysokfm požadavk m.
a
Úvod
Legis|ativav EU nutíorganizacezab,lvající
se čištěnÍm
odpadníchvod piecházet na stá|e vyšŠí
urovněčištění.
H|avními
ci]i
je zejménavětšítlspora energie, niŽšíprodukce ka|u a V nepos|ednÍiadě aryšenÍ
kva|ityodtoku.Taképroblémys ap|ikací
ka|Ů na zemědě|skoupŮdu zpŮsobují,Že ub,jvátradičnÍch
cest
jak s těmitoodpadydá|e nak|ádat.JednÍmz moŽnychiešenípro
budoucnostje vyuŽití
anaerobních
technoIogiÍ'
Anaerobieje vyuŽite|nápiedevším
tam, kde nemŮŽemepoŽadovanychWs|edkŮsnadno dosáhnoutaerobnítechno|ogiÍ.
Podle zpŮsobuvyuŽitÍji
mŮŽemerozdě|itna anaerobnípiedčištění
či
samotnéčištěnÍ,
anaerobnístabilizaci ka|u (tzv.vyhnívániJ
a anaerobněanoxickoaerobnÍ
zÓnu s cílemodstranitnutrienty.
Všechnytii postupyse dostávajívpos|ednídobědo popiedí
jednak v souvis|ostise zpiÍsĎovánÍm
|imitŮpro nutrientyna
odtokuz čistÍren
do povrchovychvod a jednak nově vy|epšenymi prvkyanaerobního
čištění
odpadnÍch
vod,jehoŽvysledkem
je ekologickybioplyn.
AnaerobnÍprocesymohou nabízetmnohá ĚešenÍ.
Ve srovnájen ma|émnoŽstvístabi|izoní s aerobnímiprocesy produkujÍ
vanéhoka|u,zatímcovětšinaodstraněnéhoorganickéhomate-

Anaerobnéaerobní technologie
a pr myslové odpadní vody

obecně

Charakteristickymrysem prŮmys|ovych
odpadnÍchvod je vysoká koncentraceorganickéhoznečištění
a častovyššítep|opouŽitían.
ta, coŽ jsou dva parametry,kteréve|mizvyhodnujÍ
aerobnítechno|ogiepro čištění
takovychodpadníchvod.
MimoÍádnoupiednostíanaerobního
čištění
odpadnÍchvod
je, Že zhruba 90 o/o
energie,kterouv sobě nese odpadnívoda,
se uvo|Ďuje
ve formě dá|e vyuŽitelného
biop|ynu.
V iadě prŮmys|ovychodvětvíje jiŽ dnes anaerobnÍrozk|ad
organickéhoznečištěnÍ
uznávan jako nezastupite|násoučást
|inky(cukrovary,pivovary,škrobárny,|ioptimá|níčistÍrenské
pii čištění
hovaryapod.).AnaerobnÍ
techno|ogiese up|atĎují
spektra prŮmys|ovych
stá|e širšÍho
odpadníchvod. Po prvních
r e|ativněsnadnych aplikací chv cukr o var ech,pivov arech
prŮmys|use dnes anaea da|ších
ob|astechpotravináiského
prosazujíi v takovychprŮmysIovych
robnítechno|ogie
odvětvÍch,
která produkujÍ,,obtiŽnější..
odpadnívody,jako napi. farmaceuprŮmys|.
ticky,chemickya petrochemicky
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Ap|ikaceanaerobnÍho
čištění
u prŮmyslovychodpadníchvod
je Whodnáz energetického
h|ediska,ale má i další,v pos|ednÍ
době ve|miceněnou vyhodu- minima|izujeprodukcipiebytečnych ka|Ůvznikajících
v procesu čištění.
Anaerobněpiedčištěné
vody piedstavujÍspecifickydruh odpadníchvod a vyŽadujÍ
i v aerobnímstupni specifickézacház+
ní. AnaerobnípÍedčištění
zpravid|aodstranípieváŽnoučást
organickéhoznečištění,
rjko|emaerobnÍhostupně je pak zejménaodstraněnízbytkovychorganickych|átek, rozpuštěnych
i suspendovanych,
a odstraněníamoniaká|ního
dusÍku,popi.
fosforečnanŮ,
sulfidŮ,patogennÍch
mikroorganismŮ
apod. op
tima|izaceuspoiádáníanaerobnÍho
a aerobnÍhostupně někdy
naráŽína protichŮdnépoŽadavkyvzhledemk rŮznymtechno|o$ickyma ekonomickymoptimŮm.

Technologická linka
jsou piiváděny dva druhy odpadníchvod _ prŮNa čistÍrnu
(pivovar)a sp|aškové
(obec).Piftokz obce je nárazově
mys|ové
ieděn prop|achovacívodou
z podnikové
upravnypitnévody.Tato
pH (vápněni).Mechavoda zpŮsobujebí|é
zabarvenía ko|ísánÍ
pro obecníodpadnívody sestáVá z ručněstÉ
nicképiedčištění
ranychhrubychčeslí,vÍrového
|apákupískua strojněstíranych
jemnych čes|í.Pro pivovarskévody sestává z ručněstíranych
hrubychčes|ía jemnychčes|t'část odpadnÍchvod (tzv.m|áto)
je vedena na rotačnÍ
sfto.
H|avnítechno|ogická|inkaje rozdě|enana část anaerobní
a část aerobnÍ.Anaerobníčást,do kteréje vedena větŠinapivovarskychvod, tvoií vyrovnávacínádrŽ s Úpravou pH a dva
anaerobníreaktory.odtok z anaerobnÍho
stupněje za stěn do
pied
směšovacÍho
objektu
nádrŽ(
č.
3.
Aerobní
část tvoiÍ pět
odpadní vody z u.iroby piva
je dáv.
kruhovychaktivačních
nádrŽí.Pro odstraĎování
fosforu
potravináiského
prŮmys|u,
Kva|itaa mnoŽstvíodpadníchvod z
kováno sráŽed|oFe,(Soo).do nádrŽeč.5.
vyrobynápojŮa m|ékase značnělišíod běŽnychodpadnÍch
vod.
Z nádrŽe9' 5 je aktivační
směs vedena do dosazovacínádrJe zde ve|kfpodi,|
tekutycha tuhychproduKŮ,Keréje tÍebaoddé
Že.odtok z CoVje osazen Parsha||ovym
Ž|abems u|trazvukovou
Iit (me|asa,ce|u|Óza,pivním|áto,droŽdíatd.),a takévyznamně sondou pro měreníprŮtoku.
Za odtokou./mŽ|abemnás|eduje
ko|ÍsápH (čisticí|ouhz myček|ahvÍ).
Tyto odpadnívody obvyk|e ma|y a velky rybnÍk,kterym protékárecipient.Ma|y rybnikje
obsahujÍorganické
s|oučeniny,
Keréjsou dobie bio|ogickyroz|oŽt- moŽno v pĚÍpaděpotÍebyprovzdušĎovat
osazenym provzdušteIné.
ĎovacÍm
zaí(zením.
Pii vyrobě piva vznikajíjednak si|ně zatíŽené
odpadnívody
Pro zpracovánípiebytečného
ka|uje vybudovánoka|ovéhosprocesu'jednak sp|aškové
z techno|ogického
vody ze sociá|ních podáistvt' kterésestává z ka|ovéjímky,do kteréje pÍepouštěn
jsou
procesu
za|ízen(.
Vody z techno|ogického
znečištěny
zvyše
zahuštěnykal z dosazovacÍchnádrŽ(.Ka|je dá|e veden do anprostiedkŮ(hydroxidsodnymobsahem BSK. a zbytkysanačních
aerobníhostupně a po vyhnitíje zahuštěnna pásovémlisu.
ny).PrŮměrnésloŽeníjeuvedenov tabulce7.
Ka|ovávoda odcházído nádrŽeč. 1. Vzniklybiop|ynje sk|ado
ván v p|ynojemu
a nás|edněspa|ovánv hoiáku.
Tabulka 1.
pH
5-7
odběry VÚV
S|oŽení
odpadních N L
mď|
100-500
Čovnytas|edovánav pravide|nych
interva|echpo dobudvou
vod z pivovaru
Ztráta žíhánim
mg/l
50-500
jednou za
dnÍ(dva24hodinovéodběry)'Vzorkyby|yodebÍrány
CHSK
mďl
75H 000
dvě nebo čtyiihodinya s|éványna konci kaŽdéhoodběrového
BSrG
mď|
500-3 000
cyk|u rovnymdílem.odběr by| prováděn automatickymivzorNerrovÍ
mg/l
25*4.5
kovačii ručně.Na místě by|o měieno pH, vodivost a red.ox
po tenciá|.V nádr Ž il, l|, l||,|V a V by|anaví cmě iena koncentr ace r o z puš těné ho
kysI í ku.P r Ů to k by| měien na od tok u
Tabulka 2. ParametrysledovanéCoV
z anaerobníchreaktorŮ a na odtoku z CoV. S|edovánobylo
Anaerobni stupeř
Aerobní stupeř
ob|em nádržiÍm"l
ce|kem10 profi|Ůs rŮznouhustotouodběru vzorkŮ(po dvou
objem [m3]
nebo čtyiechhodinách).V prostychi směsnychvzorcíchby|y
lml dosazovací 270,0
parametry:CHSK, pH a NL, u některych
Reaktor
200
NádrŽe
239,4
stanovenynás|edující
pr měr
Piedacidifikace
175
9,9
ll
239,5
fosforečnany,
amoniaká|nÍ
dusík,u směsnychnavícdusková
Vvrovnávací nádrŽ
100
hloubka
3,74
ill
231,7
a fosforovábilance'
NádrŽ na oranu|ovanríka|
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IV

V

22V,9
224,O

Vys|edky měÍení
PrŮměrnydennípiÍtokz obce by|3 m3,z pivovaru22 m3 (tépiftoku).Maximá|nÍ
dennípiftokz obce se
Vyrobapivaje vyrobare|ativněenergetickynáročná,se značny- měi 90 % ce|kového
pohybova|ko|em22 m3,z pivovaruko|em 78 m3. Maximá|ní
mi nárokyna potiebuvodyi na odpovÍdajÍcízneškodĎovánÍodpadpiftokprŮmys|ovych
odpadníchvod by|ve tii hodinyodpo|edne,
nÍchvod. Cistírnapro pivovarskévody byvá téměistandardněie
potomve tii hodinyráno. Maximálnípiítoksp|aškošena s dvoustupĎovou
biologií(anaerobnía aerobnístupeĎ) minimá|ní
vych odpadníchvod by|v pět hodin ráno, minimá|nímezi jeda dočištěním
ve tietímstupni (biologické
rybniky'mikrosfta,...).
nou a sedmou hodinouvečer.
Ce|kovémnoŽstvÍ
odpadnÍch
vodje asi 0,&1,2 m3lh|piva.
Ko|ÍsánípH
sp|aškoWch
i prŮmys|ovych
odpadnÍch
vodje značPopis stedovanečov @br.7)
= 8,5. Na odtokuz anaerobné,pH'",= L2, PH.ln= 2,5, pHo.'o.e,
- 7,to
V rámci iešenéhoprojektuby|as|edovánamechanicko.bio|o- níhoreaKoruje jiŽ hodnotapH poměrněstá|á, PHunu"'ooi"
=
p|atÍ
pro
i
odtok
z
8.
čistÍrny,
gická anaerobně-aerobní
podi1
PHootot.
kde h|avní
čistÍrna,
tvoÍíodpadPiedčištěnív
anaerobnímreaktoruvyznamněprispíváke snÉ
= 19 60o,
pivovaru(7oyo).PočetEo (pivovar)
nÍvodyzmÍstnÍho
(CHSK)do aerobnÍčásti
Ženípiitékajícího
znečištění
CoV. UčinpočetEo (obec) = 72o. PrŮměrnéBsK. pro odpadnívody
nost tohoto stupně se pohybujeko|em 90 o/opodle CHSK.
z pivovaruje 2 100 mg/|,pro odpadnÍvody
z obce 180 mgl|.
V sou|adu s kritickymipiedpok|adyse poměr CHSK/N-NH.sniŽuje(víceneŽ 25krát),tato skutečnostvšak nemá nepÍÍznivy v|ivna aerobnístupeĎčištění.
Ce|kovátjčinnostpod|eodstraněnéhoCHSK se pohybujeko|em96 o/o.
ía - shromďďovaci
jimka
Vysokátep|otaodpadnívody
z pivovarupiispívák optima|izaci
1b - mechanické
piďčištěni
V budově mechanického
efektu anaerobnÍho
stupně čištění.
2 ro|ačnísilo
piedčištěn(
odpadnívody
docházík drobnym nikŮmprŮmys|ové
3 * vyrovnávaci nádrž
4 - prava pH
je tak zajištěnodostatečné
subdo vod splaškovych;
mnoŽstvÍ
5 - anaerobni reaktory
iRdyŽ tato skutečnostnení
strátu pro aerobnÍstupeĎ čištění,
6 - zpracováni
anaerobníhokaIu
umys|ná'
| - Íegenerace ka|u
jako terciá|nístupeĎ čištění
Il: denitriíikace
vyBio|ogickyrybníkpouŽívany
lll, lV,V-nitrilikace
(tabulka 3),
kazuje p|íznivjv|iv nejen na odtékajÍcí
znečišténí
7 - dosazovaci nádÉ
E - bio|ogickérybniky
(tabulka4).
a|e i na odtékajÍcí
mikrobiá|ní
znečištění
P - pn)mys|ové
poh|eduse lyuŽitíanaerobního
Z ce|kového
reaKorujako prvS - sp|aškové
jeví pro silně znečištěné
ního stupně čištěnÍ
odpadnívody
z pivovarujako pÍÍznivé.
Pokudje CoV provozovánas dostatečnou
jsou hodnotyukazate|Ůna odtokuve|midobré.
péčt'
obr. 1. SchémaČoV
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obr. 4. Ko|ísáníznečištění

obl. 2. Ko|ísánípiítokuna Čov
Závét
Ze získanychliterárníchpoznatkŮ i z vlastníhovyzkumu|ze
shrnouttyto závěry:
. Cištěníodpadníchvod z ma|ychzdrojŮv anaerobnímreaktoprovoznínák|ady(odpadá
ru má něko|ikpiedností- menŠí
jednoduchostobprovzdušĎovánQ,
stabi|nívykona re|ativní
sluhy a udrŽby.
. T,Ýkáse to všechreaktorŮna bázi anaerobního
bio|ogického
filtru.
o obvyk|euváděná piednost anaerobníhopostupu,energetická vyhodnostzpŮsobená dop|něnímbiIanceenergetickych
zdrojŮprodukcíbiop|ynu,neníu ma|ychCoV uplatněna.
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Tabulka 3. Vys|edkyrozborus|évanych

CHSK
NL

o

Účinnost An

Úěinnostčov

PO
mď|

Ppr..
mg/l

OAn
mgil

mď|

2904

2970

2937

308

115

89.4

96,1

463

115

24

84,4

94,8

't91

N-NH4'

5,5

14,7
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obl. 5. Ko|ísáníznečištění

99,9

62,2

Pozn.: PP _ piítokpivovar,Po _ piÍtokobec, oAn - odtok anaerobie,o - odtok
(Parsha||uv
Ž|ab)'An - anaerobie
z čistÍrny

Tabulka4. Vys|edkymikrobiá|ního
rozboru
KOLI
Ktj/ml

FKOLI
Kty'ml

ESCO
Ktj/ml

ENT
Ktj/ml

PÍitok

75 000

295 454

221 591

34 545

Odtok

150

140

58,3

500

<5

99,80

99,95

99,97

98,55

> 98,57
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trcHsK lcHsKf

obl. 3. Ko|ísání
znečištění
na prftokuz obce

INL EN-NH4+

lN.-l

obr. 6. Ko|Ísání
znečištění
na odtokuz Čov

(feká|ni)ko|iformnÍ
Pozn.:KoL! - ko|iformnÍ
bakterie,FKoLl - termoto|erantnÍ
bakterie' Esco - Escherichia coll' ENT - intestiná|níeneterokoky'cLoSTR Clostridium perfringens

n

|EcHsK lcHsKf

. NeW[odouje niŽšíefekt čištění,
neŽje dosahovánna aerobníchCoV stejnéVe|ikosti,a (pri nedokona|é
obs|uze)většÍ
riziko senzorickychzávad a havárií.
o KombinaceanaerobnihočištěnÍ
s dočištovánÍm
aerobnÍmi
postupyje ap|ikovate|nájen v prÍpaděextrémněvysokého
zatfteníCoV, a tedy dostatečného
zbytkovéhoznečiŠtěníjako
zdrojesubstrátu pro aerobníreaktor.
. DalŠí
moŽnostíje dočiŠťování
vody odtékající
z anaerobního
reaktoru a|ternativními
čisticímitechno|ogiemi- Vegetační
ČoV,stabiIizační
bio|ogickénádrŽe,zemnÍfi|try.
o obecně je moŽnopro ma|ézdrojeznečištění
jako
doporučit,
rovnocenné
k|asickymaerobnímČoV,kombinované
anaerobní
zv|áštětam, kde nenívhodnéinsta|oreaktorys dočištěním
vat zarízenÍ
s trva|ymzdrojemh|uku.
o Pro větŠízdrojeznečištění
zvláštěz ma|ychpotravináiskych
nebo zemědělskychpodnikŮ(|atka,vepríny,kravínyapod.)je
nejvhodnější
kombinace anaerobníhoreaKoru k|asického
typu
(včetně
vyrobybiop|ynu)
a dočištění
na tradiční
bioIogické
CoV.
V č|ánkubyly pouŽitypodk|adyzÍskanéV rámci projeKu NMV
piÍstuppŤinávrhu,rekonstrukciamodernizaci
Qc 0244 |ntegrovany
CoV. Clánek by|vypracován
ze dvouvystupŮtohotoprojeKu.V těchto
vystupechje uvedeni ce|kovySeznampouŽité
|iteratury.
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ODSTRANOVAN! ROZPUSTENYCH
ORGANICI(YCH LATEK Z VODY
roNE)ff (M!EX PROCES)
Josef Vostrčil
K|íčováslova
iontová ulměna, anex, rozpustnéorganickélátky, regenerace,
recirkulace
Souhrn
článer se zabfvá novym zprisobem odstrařování rozpust.
nfch organickych látek z vody iontovou vyměnou. Na rozdí|
od zaběhnutfch sloupcovfch fiItraěníchzprisobri se využívá
pravy na principu koagulace/flokulace.
a
Cenově efektivníodstraĎovánípŤÍrodnÍch
organickychlátek
(NoM) ze zdrojŮpitnévodyje jeden z k|íčovych
prob|émŮ
dnešní
pravyvody.NoM jsou heterogenní
směsí organickychs|oučenin se širokymrozsahem mo|eku|ovych
hmotnostía funkčních
skupin.H|avnípodi'|piírodních
organickych|átektvoiíhuminové
|átky- humusovékyse|inya huminy.HuminypraktickyneobsahujícharaKeristickékyse|éskupiny.Humusovékyse|inyzahrnují
huminovékyse|iny(má|o rozpustné,niŽšínábojovéhustoty)
(rozpustné,
a fu|vokyse|iny
vyššÍ
nábojovéhustoty).NoM se všejako koncentraceorganickéhouh|ku, a to
obecně kvantifikuje
(ToC)'nebo rozpuštěného
buď celkovéhoorganického
uh|Íku
organickéhouhlku (DoC) [1]' Rozpuštěné
organické|átky silně
ov|ivĎujíchutové
v|astnosti,zápach a vzh|edvody,proces koaguproduktŮdezinfekce(DBP).
|ace,jakoŽ i tvorbuved|ejších
Tradičněse odstrařováníNoM provádíkoagu|acÍ.
KonvenčnÍ
prava vody, která zahrnuje koagu|aci/Íloku|aci,
sedimentaci
a fi|traci,bwá zaměÍenaobvyklena odstra ován(záka|otvornych
a barvotvornych
|átek.Anorganické
koagu|anty,
napi. koagulanty na bázi so|íA| a Fe(||l)'
odstraĎují
z vodypouzečástNoM (ob.
vyk|evysokomo|eku|árnÍ
|átky a ty hydrofobnÍ|átky,které majÍ
funkční
skupinyschopnéreagovatse specifickymimístyna v|oč(postupová)
kovitychčásticÍch
koagu|antu).
Termín,,enhanced..
procesuza uče|em
koagu|aceodpovÍdámodifikacikoagulačnÍho
dosaŽenívětšÍtto
aŽ maximá|ního
odstraněníNoM [2].Pii porovnánís podmÍnkami,
Keré maxima|izují
odstraĎování
záka|u,se
pÍi,,enhanced.,
koagu|acipouŽívají
vyšší
dávky koagu|antu.Bě
hem stadia koagu|ace
/f|oku|acebwá pH upravovanévody kontro|ováno(pH koagu|aceje jeden z dŮ|eŽitych
faktorŮkontro|ujícíchodstraĎováníNoM [3]).NěkterédrívějšÍ
studie ÍL,4] ukázapH 6) se pii
|y,Že pouŽitÍm
koagu|ace(kontro|ované
,,enhanced..
téŽedávce koagulantudocilívětšíhoodstraněni.Doc neŽ pouŽitím konvenční
koagu|ace(bez kontro|ypH). Tradiční
uspěšné
odstraĎování
DoC z vodyprotozahrnujeap|ikacis|oŽitychproce
sŮ upravyvody'vyŽadujících
zvyšené
investičnÍvydaje
a vyznamn,j
vzrŮst provozních
nák|adŮ.
Studie provedenév pos|ednídobě v rámci vyzkumu upravy
vody pro pitné če|yse zaměiova|yna vyvoja|ternativnÍ
metody, která by ekonomickyzlepši|aodstraĎováníNoM ze zdrojŮ
Ačkoliiontovávyměnanenítypická
surovévody pro pitnéuče|y.
metoda na pravuvody pro pitné čely'oDEGAARD,H., et a|.

[5] oznámili,Že v Norskuji pouŽívá12 ze 160 pravenzahrnujícíchodstraĎovánÍNoM z vody. Syntetickéorganickéionexy
(dá|ejen organickéionexy,popi. ionexy)tičinněodstraĎujíhuminové|átkyz vody,jest|iŽese ve|ká část NoM chová jako
po|ye|ektro|yty
aniontové
[5' 6]' FU,P. a SYMONS,J. [7]oh|ási|i,
Že iontovouvyměnouodstrani|iz vodys obsahem6,5 mg|1DoC
aŽ 80 % Doc,jest|iŽerozpuštěné
organickélátky mě|yre|ativní
mo|eku|ovou
hmotnost< 1 o0o Da, a aŽ95 % Doc z vodys po.
čáteční
koncentracíToC= 9 mt|.1,jest|iŽeorganické|átkyměly
re|ativnímo|ekulovouhmotnost5 000-10 000 Da. Pub|ikovany vyzkum[8] ukáza|,Že dŮ|eŽitymfaktorempĚivo|běorganického ionexu pro odstraněni,NoM je obsah vody (v|hkosti).
organickéionexys vysokymobsahemvodyodstraĎují
NoM učin(nabobtnalejšO
něji, nebotjejicb rozevienější
strukturydovo|ují
s | o u č e n i n á ms v ě t š ím o l e k u | o v o uh m o t n o s t íp r o n i k n o u t
k aktivnímmístŮmve vnitinístruktuÍeionexu.BRATTEBO,H.,
et a|. [9] zjistiIi'Že pro organické|átkymajívětšíafinitusilně
jsou ty ionexy,
bazickéionexyneŽ s|abě bazické- tičinnější
kterémajíb|ízkoWměnnychmÍsts kvarterníamoniovouskupi.
nou téŽpo|árnískupinu[6].obdobnévys|edkyoh|ásiIicRoUE,
J. P', et a|. [10]:za pouŽitísi|ně bazickychorganickychionexŮ
odstrani|iz vody 70_77 o/oDoC, zv|áštěu vod s kyse|ympH,
zatÍmcopomocís|abě bazickychionexŮ odstrani|ipouze cca
42 o/o.
TitiŽautoii takézjisti|i'Že na činnostodstraněníNoM
má ve|kyv|ivmo|eku|ováhmotnosta Že hydrofi|nÍ
frakce NoM
se z vody odstraĎujíučinnějineŽ kyse|éhydrofobnÍ
frakce.
V současnédobě se věnujeznačnápozornostkontinuá|nímu
procesu iontovévyměnypro odstraněnÍNoM zvody, kter byl
vyvinutna zák|adězÍskanych
četnychpiedpok|adŮo organickych
ionexech:
o p|o odstraĎování
NoM z vodyjsou učinné
organickéionexy
s funkčními
kvarterními
amoniovymiskupinami[6, 11],
. nej|epšp
í ro odstraĎovánÍ
N o M j s o u o r g a n i c k éi o n e x y
s po|yakry|átovou
kostrou UI, !2l,
o pro kontinuá|ní
procesy iontovévyměnyjsou vhodnější
makroporézní
neŽge|ovéionexy[11]'
. organickéionexymajímítvysokouspecifickoukapacituiontovévyměny[9]'
o u kontinuá|ního
procesu iontovévyměnyjsou učinnéionexy
prŮměru[13].
menšÍho
Na zák|aděuvedenychpoznatkŮorica Watercare(divisionof
orica Austra|iaPty Ltd.,Me|bourne)spo|ečněse dvěmavyzkumnymi organizacemi- CSIRO (Commonwealth
Scientificand InDivisionof MolecularScience,
dustrialResearchOrganisation),
a AustralianWater QualityCentre (AWQC)qauinulyjednoduchy
proces, ktery pouŽíváorganickyionex, zvan,!,,M|EX
revo|uční
DoC Resin..,PIo odstraĎování
rozpuštěnych
organickych|átek
(rozpuštěného
organického
uh|ku_ Doc)z uŽitkové
vody.South
AustralianWater Corporationa Water Corporationof Western
proces pro ap|ikacina ve|kychupravnách
Austra|iarozpracova|y
[L3, 1,4].
MlEx DoG Resin je patentovanyvysokokapacitnísféricky
organickf ionex. Název M|EX je zkratka vyrazu Magnetic lon
Exchange.KuIičky
organického
ionexuobsahujíuvnitÍsvéstruktury magnetickoukomponentu,Kerá jim umoŽĎujepŮsobitjako
s|abéindividuá|nÍ
magnety.organickyionex kombinuječetné
se stiední
rysyanexŮ,má po|yakry|ovou,
makroporéznístrukturu
ve|ikostÍporŮ,je si|nouzásadou s vysokou koncentracíbázickych kvarternÍch
amoniovychfunkčnÍch
skupin [15]. KuIičky
běŽnychorgaMlEX Doc Resinjsou mnohemmenšíneŽkuIičky
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nickychionexŮ.JejichprŮměrje 15o_18o pm. PoskytujÍvelkou
p|ochu,majívíceaktivníchmístna povrchuavykazqívysokou
rych|ostvyměny,která nespo|éhána poma|oumezičásticovou
difuzi spojenous aktivnÍmi
místyuvniti ku|ičekionexu.M|EX
DoC Resin pracujev C| cyk|u.Magnetickás|oŽkanapomáhá
V procesu zpětnéhozískáváníionexu.MlEX DoC Resin byla
procesu upravy
speciá|něvyvinutapro pouŽitÍ
v kontinuá|ním
v|astnostipro DoC, magvody,má optimá|níve|ikost,
u./měnné
netickév|astnostipro tuto ap|ikacia odo|nostvŮčismykovému
napětÍ[10].
M|Ex je kontinuá|níproces iontovévyměny,ktery by| navrŽen k odstraněníté frakce organickéhouh|Íku,která je jinak
procesy Úpravy vody, tj. ke
těŽko odstranite|nákonvenčními
sníŽeníkoncentraceDoC. odstraĎováníDoC v tomto kontinuá|nímprocesuje dosaŽenoiontovouvyměnouza pouŽiil(M|EX
DoC Resin. Tento organickyionex má za cfl vázat negativně
nabitéaniontovés|oŽkyNoM vyměnouza ch|oridovéionty C|.
ve snÍŽenÍ
koncentraceDoC
organickéhoionexu, coŽ vyp|1ivá
a v ma|émvzrŮstukoncentraceC| (cca 2_4 mg . l') v upravené
procesupod|éháM|EX Doc Resin
vodě [15]. V regeneračnÍm
zpětnéreakci iontovévyměny,pÍinÍŽse u ionexu nahrazujízachycenésloŽkyDoC chloridovymiionty:

ho regeneračnÍho
systémua nahrazena stejnym mnoŽstvím
ionexu.
čerstvěregenerovaného
procesu pod|éháionex s obsahem DoC re
Y regeneračním
reakci iontovévyměny.K regeneracise pouŽÍvá
ch|oversibi|nÍ
rid sodnyNaC|.Zachycené
aniontové
s|oŽkyDoC jsou nahrazovány iontyC|.'Tímse usnadřujemnohonásobné
opětnépouŽití
ionexu.Regeneracese provádÍseparátně od procesu upravy.
nádrŽe se určÍ
Provozje pÍerušovany,
kapacita regenerační
z četnostiregeneraceionexu,míchánísuspenzeje obdobné
jako u reakční
nádrŽe.Produkceodpadua potiebaso|ije minipouŽitého
napÍ.
maIizovánarecyk|ací
upraveného
regenerantu,
pomocímembránovéfi|trace.
Zásobní nádrŽ na regenerovan! ionex usk|adĎujea dodává
ionex do procesu.Míchánív nádrŽije obdobné
regenerovany
jako u reakčnínádrŽe,kapacitaje stanovenaz četnostiregerozsah koncentraceionenerace ionexu,provozje kontinuá|ní,
xu 20-30 o/oobj.
ZásobnÍnádrŽ na regenerační
činidloobsahuje koncentrovany roztokNaC|- L2o g. |.1,kapacitabyvá stanovenanazák|adě specifickychpoŽadavkŮ,obvyk|ejejí objem byvá po|ovina
je opatie
nádrŽe,provozje pierušovany,
objemu regenerační
na míchad|em.
Větši.stanice
MIEXbyvajísloŽenyz něko|ikamodu|Ů.
tt*
procesu
Umístění
M|EX v upravárenské|ince:poněvadŽod(Nfu*cr)"
(NRg*Doc)n
+Docn+ncr'
{MrEx}
{MIEX
}
DoC z vodypomocíM|EXDoC Resin neníov|ivněno
straĎovánÍ
+ regenerace
jeho vyrobce,aby tento
záka|otvornymi
|átkami,doporučuje
processe lišíod konvenčních
Tentokontinuá|nÍ
s|oupcovych proces by| pouŽívánjako prvnístadium kombinovanéupravy
procesŮ iontovévyměny,u kterychje kapacita iontovévyměny vody.Toto zaíazen(poskytujev nás|ednychetapách upravyniŽpostupněvyčerpávána
a zhorŠuje
se kva|itaprodukované
vody.
šídávkukoaguIantupoŽadovanou
k dosaŽenící,|ové
kva|ityvody,
vodydosahujeeventuá|ně a tím i méně produkovaného
Unik neŽádoucích
iontŮdo fi|trované
ka|u. M|EX DoC Resin se také
kva|itu.V tomto
mŮŽe pouŽítjako zuš|echťovací
bodu,kdyfi|trovanávoda má neakceptovate|nou
etapa vody za jejÍkonvenční
pravou koagu|ac(/fi|trací
pied fi|tracÍ.V tomto pŤípaděvzniká
bodě je ionexováfi|traceodstavenaz provozua ionex regenerován.Naprotitomuje organickyionexM|EXDoC Resin pouŽÉ méněregenerovaného
ionexuna objem upravované
vody,menván v procesu, kde se kontinuá|něudrŽujestá|á kapacita ionšÍspotieba regeneračních
chemiká|it'méněregeneračních
odpoměruDoc k jinymaniontŮm,
tovévyměnya upravovanávoda má tak stálou kontro|ovate|- padŮ.Avšakvlivemzměněného
nou koncentraciDoC. Na rozdílod konvenčních
s|oupcovych vyp|wajÍcím
z dávkovanychkoagu|antŮ- slranŮ nebo ch|oridŮ,
procesŮ iontovévyměny nevyŽadujetento kontinuá|níproces
DoC měnit.
se mŮŽeučinnostionexupro odstraĎovánÍ
pied pravu na odstraĎovánízáka|otvornych|átek.
Dosažené vysledky
Zaíízenína odstraĎováníDoC pomocÍMIEX DoC Resin se. ZÍskanéWsledky U5_22] podporujínázor, Že techno|ogie
stává z promÍchávané
reakčnínádrŽe (kontaktor),zásobnínájisty učinnynástrojna h|ubší
drŽe na regenerovany(popi. novy)ionex, regenerační
nádrŽe,
MIEX reprezentuje
odstranění
í z t o k ( N a C |) ' s e p a rá t o r u i o nex u
n á drŽ e n a r e ge ne r ačnro
NoM (prekurzorŮ
DBP)v pitnévodě, neŽse docilísamotnou
(obr.í) [15' 16].
a čerpade|
koagulací.
Tentokontinuá|nía
f|exibiInÍproces
se mŮŽeup|atReakčnínádrŽ (kontaktor)je prŮtoková, kontinuá|ně promÉ
nit i u surovychvod se širokymko|ísánÍm
obsahu NoM. Udáchávaná nádrŽ,jejímŽh|avnímuče|emje Wměna aniontovych
vá se, Že M|EXje cenově efektivnía|ternativoukonvenčnÍho
kontaminantŮ
za chloridové
iontyC| na M|EXDoC Resin. Doba
procesu na odstraĎováníorganickych|átek
koagu|ačnÍho
pou.
zdrŽení
v nádrŽibyvá 10-30 minut.EnergiemÍchánÍ
s|ouŽÍ
a prekurzorŮDBP; mŮŽe byt téŽefektivnía|ternativouk Ro
.a NF, poŽadovanychv některych piípadechupravyvody na
ze k udrŽenÍ
ionexuV Suspenzive vodě; oběŽnéko|o má mít
nfukénapětíve smyku. MnoŽstvíionexu v nádrŽi bwá 5-2o m|
z|epšenéodstraněnÍorganickych|átek a prekurzorŮDBP
usazenéhoionexu na jeden |itrupravenévody.|onexje do rez vody.
. Pii porovnánÍ pravyvody pouze koagu|acísniŽíkombinace
akčnÍ
nádrŽedodáván ze dvou zdrojŮ:recyk|ovany
ze separátoru (90-95 o/oobj.\a dávkovanyregenerovany,popÍ.novy ionex
k o a g u I a c e( n a p i . s í r a n e m h I i n i t y m )S p r o c e s e m M I E X
(5_1o o/oobj.).Kontinuá|ní
náhrada5_1o o/oobj.recyk|ovaného
(THMFP)
v piedÚpravěznačněpotenciá|tvorbytriha|omethanŮ
ionexu regenerovanymionexem udrŽujeučinnostprocesu pii
zvolenychustá|enychpodmínkácha pii konstantnÍaktuálnívyměnnékapacitě ionexu pro DoC. odstraĎovánÍDoC závisínejen na kva|itěsurovévody,a|e i na mnoŽstvía regeneraciionexu. NapÍk|adpii koncentraciionexu20 m| na 1 |itrupravované
vody a pii jeho 5% odtahováník regeneraciupravíkaŽdy |itr
ionexu pied regenerací1 500 litrŮ surovévody.Praktickyrozsah: 1 |itr regenerovaného
ionexu upraví1 000-2 00O |itrŮ
vody.V provozuse adjustaceap|ikaceionexua změna novych
podmínekupravydocilujezměnou regenerační
četnostiionexu
odebíraného
z recyk|ační
|inky,popr. změnou mnoŽstvÍ
dávkovanéhoionexu.
ZreakčnínádrŽeodcházÍsuspenzeionexudo separačnÍetapy, kde se MIEX DOC Resin s obsahem DOC separujeod vody
sedimentacÍ.
Magnetickás|oŽkauvnitistrukturyku|ičekionepii vstupudo usaxu je dispergovánatak, Že se jemnéku|ičky
zováku rych|eag|omerují
do většÍch,rych|esedimentujícÍch
částic;sedimentační
rych|ostvznik|ycha$|omerátŮb,!vá aŽ
25 m . h 1. Jako sedimentační
nádrŽ se obvyk|epouŽívánádrŽ
prŮtokemvodyzdo|a-nahoru.
s vertiká|ním
Vzestupnárych|ost
vodybyváv rozsahu5-15 m . h1. |onexse kontinuá|něodtahuje ze dna separátorujako koncentrovanábiečka(20-30 %obj.). obl. 1. Kontinuá|ní
proces M|EX:1 - surovávoda,
iontovyměnny
_ usazovák,4- upravenávoda,5 _ recykProtoŽetento ionexje pouze částečněvyčerpán,jeho většina 2 - reakčn(nádrŽ,3
(90-95 o/oobj.)je recyklovánazpět do reakčnínádrŽe. Ma|á
|acepryskyiice,6 - regenerační
nádrŽ,7 _ odpadz regenerace,
část (5-10 o/oobj.)odtaŽeného
ionexuje oddě|enado |ázĎové- 8 - regenerant,9 - regenerovanápryskyiice
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kyse|in(HAA)'aryšÍ
a ha|ogenoctovych
se odstraněníce|kového organického
uh|ku(ToC).TvorbaTHM se mnohdysnŽío více
neŽ 60 To,a to i u upravysurovévody s nízkymikoncentracemi ToC, nízkymihodnotamiSUVAa vysokymiKNK4.5,
tj. u vod,
je má|o efektivní.
kde odstraĎování
ToC koagu|acÍ
o Piedupravasurovévody procesemM|EXumoŽĎujesniŽitdávky koagulantu,tímsniŽujei produkcika|u,a dávku dezinfekčnÍ hoč i ni d| a.
o Proces M|EX odstraĎujerozpuŠtěné
organickénízkomo|eku|árnÍ|átky,kterénemohoubyt odstraněnykoa$ulac((obr.2).
po pravěve vodě, byvajírozdi]ného
organické|átky,zbyvající
charakteru.Vysledkydistribuce mo|eku|ovéhmotnostiukáza|y,Že se organické|átkypo upravěprocesemM|EXsk|áda1í
ze
s|oučenin
s nízkymihodnotamiSUVA.M|EXje činnypii odstraĎováníNoM ve formě transfi|ních
a hydrofi|ních
kyse|in.
. PouŽitítechno|ogieM|EX pied ozonizacípiedstavujeefektivní
prostiedekpro dosaŽenídobrékva|ityvody,za|oŽené
na schop
nosti M|EXDoC Resinodstranitze surovévodyNoM a bromid.
odstraĎování
bromidŮzávisína a|ka|itěa počáteční
koncentra
ci bromidŮve vodě. odstrařovánÍbromidŮk|esá,kdyŽa|kalita
vzrŮstá, a vzrŮstá, kdyŽpočátečnÍ
koncentracebromidŮvzrŮstá. Piedupravavody procesemM|EX pred ozonizacísniŽujepo
tiebu ozonua tvorbubromičnanu
během nás|ednéozonizace.
. Úprava vody procesem M|EX odstraĎujezvody téŽvyznamné
mnoŽstvípiírodnÍch
barvotvornych|átek.
. Proces M|EXneodstraĎuje
záka|otvorné
|átky,a|ev|ivemuniku
jejich hodnotu.
ionexuzusazováku zvyšujema|ymmnoŽstvím
o Kritickouetapou metody M|EXje odstraĎovánívyčerpaného
regeneračního
roztoku.
. ProcesMIEXneníomezenpouzena odstraĎovánÍ
DoC; mŮŽe
odstraĎovatz vody ijiné iontyse zápornymináboji,napi. sÉ
rany,su|fidy,
chromany,
dusičnany.
RozsahodstraĎovánítěchto aniontŮzávisÍnakonkurencijinych
aniontŮve vodnÍm
zdroji.
. Provozní
nák|adyzahrnují
nákladyna upravua dop|Ďování
ione
xu, nákladyna regenerační
chemiká|ie,na odstranování
vyčerpanéhoregenerantua energii.Ztráta ionexuje daná jeho fyziká|nÍmopotiebenímběhem mícháni čerpánÍ
a hydrau|ickym
zatftenímseparátoruionexu.MnoŽsfuÍ
ztrátyionexubwá méně
neŽ 0,1 % hmotnostidávky ionexudo separátoru.Hodnotaje
stanovenapri}5 |itrechusazeného
ionexuna mi|ion|itrŮuprapiijejíwestupné
vené.vody
rychlostiv separátoru7_Lom . h1.
jejímopětnympouŽitím.
PotÍebaNaC|je minima|izována
Počet
pouŽitíNaC| závisína kva|itěsurovévody a na
opakovaného
rozsahu upravyionexu. MnoŽstvíso|i byvá obvykle30-50 kg
NaCl na mi|ion|itrŮupravenévody.Nákladyna odstraĎování
odpadujsou mÍstnězávis|é;jeho
mnoŽství
závisína kva|itěsurovévodya na procesu M|EXupravenévody.PoŽadavekp|ochy
je 40 m2 pro upravu1 mi|. |itrŮza den, 2o0 m2 pro upravu
10 mi|.|itrŮza den,130O m2pro upravu100 mi|.|itrŮza den.
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ZernŤel doc. Ing. Jaroslav
Dne 4. 1. 2005 zemie|po dlouhénemocive věku 75 let doc.
Ing.JaroslavSka|ička,
CSc., jeden z pÍedních
vědeckychpracovníkŮVyzkumnéhoustavu vodohospodáiskéhoT. G. Masaryka
v Praze.
Doc. Skaličkase narodi|4. dubna L929 v Bohumíně.Po abv Moskvě na
so|vovánístudia v ]nstitutustavebnÍhoinŽenyrství
stoupil V roce 1955 jako asistent na katedru vodnÍchstaveb
Faku|tyinŽenyrského
stavitelstvÍVysokéhoučenítechnického
pomŮcek. Má ve|v Brně. Zde zpracova|iadu skript a učebnÍch
kou zás|uhu na tom, Že do Wuky piedmětu hydrau|ikaby|azaÍt
zena praKická měiení v |aboratoii- pro tuto velice uŽitečnou
formu vyukynavrh|i metodicképostupy a potÍebné|aboratorní
vybavení.V roce L964 obháji|kandidátskoudisertačnípráci ,,Zď
vis|ost místníchhydrau|ickych
ztrát na Reyno|dsověčísle..
a by|a
jeho do
mu udě|enavědecká hodnostkandidátavěd. Tématem
práce V roce 1966 by|y,,MístnÍ
hydraulické
centskéhabi|itačnÍ
ztrátyve svět|e novějšíchpoznatkŮ".
Ve vyzkumné
a vědeckéčinnostise doc. Jaros|avSka|ičkapŤe
devšímintenzivnězab,jva|studiem prouděnítekutin,zvláštěpak
prob|ematikouWorby hydraulicbjchfrrát a deformace rych|ostníchpolí.Na katedie vodnÍchstaveb za|oŽi||aboratoiaerodyna
mickéhovyzkumua má |vípodí1na tom, Že v českos|ovenském
hydrau|ickém
vyzkumudoš|ok praKickémuvyuŽívání
moŽnosti
vyakumuprouděnívody ve stavebnÍchobjekexperimentá|nílro
tech na wduchovychmodelech. Pod jeho vedenímse v této la
vjzkuboratoÍina wduchovych mode|echnapiík|aduskutečni|y
my pro vodnÍe|eKrárnu Arges v Rumunskua vodnÍe|eKrárnu
Caraquatatubav BrazÍ|ii.
zásahyV roce 1969 a v |etechnás|edujících,
Tvrdépersoná|ní
provedenév Brně po potlačenídemokratizačnÍho
procesu
jaro", vedlyke zruše
v Českos|ovensku
známéhojako ,,PraŽské
nÍkatedryvodnÍchstaveb. Pro svou aktivníučastna tomto pro
cesu muse| doc. Ska|ičkana pokyn rektoraVUT v Brně v roce
1970 roanázatpracovnÍpoměr, a tak i náh|e ukončitsvou více
neŽ patnácti|etoutÍspěšnoupedagogickoua vědeckoudráhu na
Vysokémučenítechnickém
v Brně.Za diskriminačnípostup
z roku
t97o se mu StavebnífakultaVUT v Brně om|uvi|ateprve aŽ po
dvou deseti|etích,
v době, kdy pro návrat do Brna by|o piece
jenom trochu pozdě.
jako vědeckypraPo odchoduz Brna nastoupi|doc. Ska|ička
corlníkdo Vyzkumnéhoustavuvodohospodáiskéhov Praze (nyní
VUVT.G.M.).JiŽkrátcepo svémnástupudo VUV se doc. Ska|ička
podÍle|na ÚspěšnémieŠenírozsáh|éhokomp|exního
uko|uV zkum stabi|izacep|avebnídráhy
na Labi, souvisejÍcÍho
se zabez.
pečením
podmínekpro dopravuenergetického
optimá|ních
uhlÍ
do budovanychvelkychtepe|nyche|ektrárenna Labi. PÍíchod
tohoto špičkového
specia|istydo VÚV bezesporu vyznamněpiispě| k urych|ení
vystavbymoderníaerodynamické
|aboratoieve
VUV' jejÍmuvybaveníšpičkovouměÍicía vyhodnocovacÍ
technikou i k zabezpečení
vychovya vycvikuinŽenyrskycha technickych pracovnkŮ pro práci na vzduchovychmode|ech.
Pod vedenímdoc. Ska|ičkyse v prvépo|oviněsedmdesát'./ch
|etuskutečniI
ve vskutkumoderníaerodynamické
|aboratoÍi
VUV
Vyzkumprouděnípii za stěnípotrubíotep|ené
vodydo odpadnÍho kaná|utepe|née|ektrárnyMě|nk l|! a Vyzkumvtoku do sacÍ
jímkyčerpací
stanice uvedenée|eKrárny.
Aerodynamická|aboratoiVÚV si pod vedenímdoc. Ska|ičky
zÍskalave|icerych|edobréjménonejen mezi odbornÍky
ze stavebnípraxe,a|e i mezi odbornky z oboru stavby |odía da|ších

oborŮ. A tak napŤ.na objednávkuZTS České|oděnicePraha
-LibeĎdoc. Ska|ičkapočátkemosmdesátych let uskutečni|Mo
p|o
de|oW vyzkum svaiovanéhosacÍhoko|ena nízkoponorové
voucíčerpacÍ
stanice scs 11/8, která by|avjznamnousoučástí
exportnÍhoprogramutohoto vyrobce |odÍ.V aerodynamické|a
bo r ato ii VUV by|a po d vedení mdo c. SkaI ič kypr ov ed ena
Mezi ty
v osmdesátych |etechi ce|á íadavyzkumŮpro zahraničí.
patiíVyzkumvymo|Ůko|empi|otovychpi|i7t]a jímek
vyznamnějŠí
mostu na iece Ni|uv Egyptěa Mode|ovyvyzkumvytokovéhootr
jeKu v dolnízdrŽipíečerpávacívodníe|eKrárny
Centro na Kubě.
Vyzkum vlivu dá|ničnÍho
mostu na charakteristikyproudění
inundačnímuzemí,provedenypod vedenÍm
v ohÍi a pÍi|eh|ém
doc. Ska|ičkykoncem osmdesátych a počátkemdevadesátych
let, pak vyznamněprispe|ke včasnérea|izacizdaiiléhodá|ničnÉ
ho piemostěníohÍeu Doksan,Keré by|opÍedněko|ika|etyuv*
deno do,provozu.
I ve VUV se doc. Ska|ičkave svévědecképráci dále intenzivně
zab,fua|
studiem prouděnítekutinse zaměÍením
na prob|ematiku
hydrauIickychrtrát a deformace rych|ostních po|í.V aerodynamické
laboratoii rea|izovalve|ice rozsáh|yv1akumt|akovéhoproudění
v se$mentovychob|oucích.
Vys|edkytohotov1zkumuby|ypostup
v pub|ikační
Íadě Práce a studie VUV Praha
ně zveÍejĎovány
a setka|yse s ve|kymmezinárodním
oh|asem.
pŮsobenÍve VÚv doc. Ska
Za dobu svéhovíceneŽ 3O|etého
|ičkavychova|a piispě|k vychověiady odbornkŮ,z nichŽmnozÍ
našli vyznamnéup|atněnív rjstavu i mimo stav. V roce L987
by|doc. Skaličkajmenovándo funkce vedoucíhooddě|eníiÍční
a p|avebníhydrau|ikyvÚv a tuto funkci zastával aŽ do svého
odchodudo dŮchodu.
Pies zpŮsobenoukfivdu,Kerá doc. Ska|ičkupiived|az Brna do
Prahy'všakdoc. Ska|ičkana svébrněnsképracovištěnezanevÍe|.
Se svou byva|ou|aboratoiíi proti vŮ|ivedeníFakultystavebnÍVUT
v Brně nadá|euzce spo|upracova|
formoukonzu|tacl,oponentních
prob|émŮ.
Ť(zen(
i pri iešenÍspo|ečnych
Zdárnése mu podařlo pro
po j it vysledky své pr áce na vyz kumut|ako vé hoproud ění
v segmentovychob|oucíchprovedenév Praze s vys|edkyobdobné
ho v1akumuprovedeného
v Brně.Vyznamnouspo|uprací
doc. Ska
|ičky
s jeho byrua|ou
laboratoÍí
byloi spo|ečné
iešeníprojektované
ho mě|kéhopodchodurychlodráhypod Dunajemv Bratis|avě.
Po svém odchodu do dŮchodu počátkemdevadesátych|et
zŮstal doc. Ska|ičkav aktivnÍmkontaktu i s pracovníkyaerodynamickélaboratoievÚv, a to i piesto, Žejq trápi|anemoc.
Jeho cennépiipomínky
k práci aerodynamické
|aboratoieVÚV
a j eho nefo r málnÍpo mo c svym následo vní kŮ mve d ly aŽ
k masivnímunasazenívzduchovychmodelŮna iešeníproblémŮ
p|avebnÍch
podmÍnek
se z|epšenÍm
souvisejících
na do|nímLabi
v seku StŤekov-státní
hraniceČn/snru.osobně se podi]e|na
V1/zkumu
vodnÍho
dí]aMa|éBiezno na aerodynamickém
mode|u
V roce 1998 a zdárnémuVyzkumuvodníhodila ProstiedníŽ|eb
na aerodynamickém
mode|uv letech 1999-2002 pÍispě|iadou
cennychrad a konzu|tací.
Práce doc. |ng.Je.ros|ava
Ska|ičky'
CSc., nebude zapomenuta
všemijehospolupracovníky,
zv|áštětěmi, KeiÍsi dodnes povaŽujÍ
za čest,Že s nímmě|i moŽnostspo|upracovat.
ZŮstane nezap}
menutaiv prácijehonás|edovnkÚ,Kerévychova|,
a rovněŽiv práci
těch mnohych,kteréodborněa |idskyov|ivni|'
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