Příloha k průběžné zprávě za rok 2019
Číslo projektu: TE02000077
Název projektu: Smart Regions – Buildings and Settlements Information
Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development
Číslo výstupu: TE02000077119 (DV061)
Název výsledku: Development strategy for energetic sustainable region

Datum dosažení: 30.11.2019

Předkládá: Doc. RNDr. J. Pokorný et al.
Název organizace: ENKI, SMP CZ, MemBrain, ČVUT v Praze, PREFA KOMPOZITY, VUT v Brně,
ORTEP, AQUA PROCON, Knauf Praha, RD Rýmařov, Solarenvi, PKS okna, Úsporné bydlení

1

Strategie rozvoje energeticky
udržitelného regionu

2

Obsah
ÚVOD ........................................................................................................................................ 4
CÍLE PROJEKTU Z HLEDISKA SMART ŘEŠENÍ ................................................................ 4
STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR VE VAZBĚ NA POJMY „Smart“ ................................ 5
Udržitelnost (v gesci ministerstva životního prostředí) ......................................................... 5
Digitalizace, udržitelnost (Úřad vlády, koordinace MŽP) ..................................................... 6
Regionální rozvoj (v gesci ministerstva pro místní rozvoj) ................................................... 7
Krajské strategie ..................................................................................................................... 8
Zapojení obcí .......................................................................................................................... 9
Příklady dobré praxe ................................................................................................................ 11
Oblast životního prostředí .................................................................................................... 11
Odpadové hospodářství ........................................................................................................ 12
Vodní hospodářství .............................................................................................................. 13
Teplárenské soustavy ........................................................................................................... 14
Rekonstrukce a stavby budov, zavedení inteligentních dokumentačních systémů pro návrhy
budov .................................................................................................................................... 14
Přílohy: ..................................................................................................................................... 16

3

ÚVOD
V České republice i v zahraničí existují různá „smart“ řešení, která se z velké části orientují na
mobilitu a informatiku. Mnoho měst se vydalo cestou projektů, zahrnutých pod pojem Smart
City. V posledních letech se touto cestou vydávají také mikroregiony a regiony.
Projekt TE02000077 Smart Regions – Buildings and Settlements Information Modelling,
Technology and Infrastructure for Sustainable Development byl připravován v letech 2011 –
2012 a byl vybrán k realizaci v roce 2013 poskytovatelem Technickou agenturou ČR v rámci
programu Centra komeptence. Jeho jedinečnost spočívá zejména v tom, že nabízí koncepční
řešení problematiky využití energetických zdrojů a příklady dobré praxe jsou uplatnitelné
v celém regionu, nejen ve městech a obcích.

CÍLE PROJEKTU Z HLEDISKA SMART ŘEŠENÍ
1. Hlavním cílem projektu bylo založit a provozovat centrum kompetencí pro řešení
inteligentních regionů, v němž bude možné efektivně vytvořit informační systém pro
strategické rozhodování, definovat energetický potenciál regionu, rozvinout proces inovací
technologií v regionu, vytvořit struktury a technologie pro budovy s téměř nulovou
spotřebou energie, optimalizovat distribuci tepla a chlazení v regionu, uplatnit získané
výsledky v praxi a představit výsledky řešení dosažených v rámci projektu.
2. Vyvinout a zavést nové metodiky strategického řízení v rámci centra. Tyto metodiky by
měly vycházet z informačního modelu regionů a datových knihoven, hodnocení energetické
náročnosti budov, kvality postavených budov a definice inženýrských norem na tomto poli.
3. Vypracovat SW nástroje pro průkopnické využívání zdrojů energie včetně matematických
modelů, prototypů a pilotního vybavení pro účely validace a vědecké účely a integrovaných
technologií.
4. Uplatnit komerčně výsledky v průmyslové praxi prostřednictvím efektivního převodu s
cílem nabízet komplexní technická řešení. Výsledky a výstupy se využijí k ochraně životního
prostředí, minimalizaci spotřeby energie a využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Projekt byl formálně rozčleněn na 6 pracovních skupin, které se věnovaly klíčovým oblastem.
Projekt Smart Regions vznikal v době, kdy pojem Smart City byl spojován s energetickými
úsporami zejména v oblasti technické infrastruktury (vodohospodářství, odpadové
hospodářství, stavebnictví), při využití nástrojů ICT, především internetu věcí (IoT), který
umožňuje sbírání velkých objemů dat. Z projektu byla vyjmuta optimalizace dopravy jako
spotřebitel energie (tímto tématem se zabývalo jiné Centrum kompetencí).
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR VE VAZBĚ NA POJMY „Smart“
Udržitelnost (v gesci ministerstva životního prostředí)
První materiály, které úzce souvisí s pojmy smart, vznikaly na ministerstvu zdravotnictví jako
koncepty Zdravého města. V roce 1988 iniciovala OSN mezinárodní program Zdravé město
(WHO Healthy Cities), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Po roce 1989
se myšlenky uvedeného programu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vytvořilo
jedenáct aktivních měst asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. V roce 2018 má asociace 130
členů, s regionálním vlivem na 2152 měst, obcí a regionů, ve kterých žije 5,423 milionu
obyvatel (52% populace České republiky). Metodika Národní sítě Zdravých měst (NSZM) je
nástrojem k realizaci programu Zdravé město. Jedná se o on‐line databáze navzájem
propojených doporučení, která jsou formulována na základě zkušeností řady měst, obcí,
mikroregionů i krajů. Jejím cílem je podat přesné návody pro postup k uplatňování
udržitelného rozvoje, podpory zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni v ČR.
Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Na místní úrovni je nutné, aby
hodnota zdraví a kvality života byla promítnuta do koncepčního postupu měst, obcí a
regionů ke kvalitě života obyvatel. Nástrojem pro municipality jsou Komunitní plány zdraví a
kvality života („10P“) a expertní Zdravotní plány, vznikají za expertní podpory NSZM ČR a
jejích odborných partnerů. Pojem smart se sice v těchto dokumentech a metodikách
nevyskytuje, ale v dnešním pojetí Smart City se nejvíce blíží právě programu Zdravého města.
Koncept udržitelného rozvoje koordinuje od počátku MŽP. V dalším období ministerstvo
vytvořilo metodiku pro Místní agendu 21 (MA21), která se prolíná s programem Zdravého
města. MA21 sleduje a popisuje nastavení klíčových procesů veřejné správy, které jsou
nezbytné pro realizaci Agendy 21 v místních či regionálních podmínkách a zároveň počítá s
dalším nezbytným aspektem – sledováním reálných dopadů různých aspektů rozvoje lokality
pomocí indikátorů udržitelného rozvoje. V roce 2003 vznikla Rada vlády pro udržitelný rozvoj
a posléze jako její součást i Pracovní skupina pro místní Agendu 21. Skupina, v níž se sešli
zástupci ministerstev, obcí, krajů i nevládních organizací, stanovila pro měření kvality
přehledná Kritéria MA21, otestovaná v praxi několika měst i krajů a sledovaná v rámci
oficiální Databáze MA21. V roce 2006 místní Agendu 21 zařadilo Ministerstvo vnitra mezi
oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě. V lednu 2012 schválila vláda ČR
dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020". MŽP vytvořilo v roce
2017 Metodiku hodnocení udržitelných měst: Audit udržitelného rozvoje pro realizátory
MA21 v ČR. Aktuálně je zastřešujícím rámcem postupu Agenda 2030 OSN a dokument Zdraví
2020. Agenda obsahuje celkem 17 cílů udržitelného rozvoje světa a v jejich rámci 169
podcílů. Jedná se o agendu průřezovou. Z tohoto důvodu je v České republice odpovědnost
za plnění jednotlivých cílů rozdělena jednotlivým resortům, koordinační roli má MŽP. Míra
důležitosti jednotlivých cílů pro Českou republiku byla stanovena na základě analýzy rozvoje
České republiky, která byla podkladem pro vypracování národního strategického dokumentu
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Strategického rámce: Česká republika 2030 (Úřad vlády 2017) a následně Implementačního
plánu Strategického rámce Česká republika 2030 (MŽP 2018). Dokumenty směřují rozvoj
České republiky pro příští desetiletí s cílem zvyšovat kvalitu života obyvatel České republiky
při respektování principů udržitelného rozvoje. Za tímto účelem bylo formulováno 6
klíčových oblastí a 27 strategických cílů rozdělených do 97 specifických cílů. Ty byly
stanoveny s ohledem na vyvážené zastoupení ekonomické, sociální a environmentální složky
rozvoje a z hlediska přínosů pro občany a kvalitu života jejich i budoucích generací. S
problematikou Smart City se zde počítá zejména v oblasti čisté mobility, aktivit municipalit a
podmínek pro dobrý život v městech a obcích České republiky.
Ochrana klimatu, snižování vlivu na klima a adaptace na změny je téma, které přesahuje
ochranu životního prostředí a je stěžejním pro problematiku Smart City. Hlavním
strategickým dokumentem v České republice je Politika ochrany klimatu v České republice
(MŽP 2017). Tato politika definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na národní
úrovni, aby zajišťovala splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na
povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (MŽP
1993) a její Kjótský protokol (MŽP 2001), Pařížská dohoda (2016) a závazky vyplývající z
legislativy Evropské unie). Tato strategie v oblasti ochrany klimatu do roku 2030, s výhledem
do roku 2050, by tak měla přispět k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízkoemisní
hospodářství České republiky. Podle této politiky patří realizace konceptu Smart City mezi
významná opatření ke snížení emisní zátěže.

Digitalizace, udržitelnost (Úřad vlády, koordinace MŽP)
V únoru 2019 vláda schválila inovační strategii České republiky s názvem Inovační strategie
České republiky 2019 ‐ 2030, jejíž součástí je také zavedení nové značky Czech Republic: The
country for the future (Úřad vlády 2019). Problematika Smart City je uvedena ve dvou z
devíti pilířů strategie. V pilíři Digitální stát, výroba a služby se předpokládá využití principů
Průmyslu 4.0 v energetice, zejména v oblasti chytrých sítí, a také v oblasti chytrých měst a
regionů. V rámci pilíře Mobilita a stavební prostředí se předpokládá vytvoření „koncepce
Chytrých měst a regionů na národní úrovni” a cílené koncepce podpory chytrých měst,
včetně problematiky city logistiky a dalších oblastí, včetně chytré mobility a dosahování
klimatických cílů.
Digitalizace, jako zásadní nástroj rozvoje v 21. století, má v ČR zastřešující strategii ve
vládním programu digitalizace České republiky 2018+ s titulem Digitální ČESKO. Tato
strategie má tři základní pilíře ‐ Česko v digitální Evropě, Informační koncepci České
republiky, (Digitální veřejná správa) a Koncepci Digitální ekonomika a společnost. Součástí
třetího pilíře je také koncept SMART Region/City/Village.
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Regionální rozvoj (v gesci ministerstva pro místní rozvoj)
Výklad pojmu Smart City (SC) vysvětlila v roce 2015 metodika Ministerstva pro místní rozvoj,
která popisuje tento pojem následovně:
„Inteligentní město je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do
organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života
a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti
energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných
informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept SC však nezahrnuje pouze dvě výše
uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství,
eGovernment či krizové řízení“.
Metodika z roku 2015 byla poměrně obsáhlá a složitá, většina zástupců obcí a měst s ní
neuměla pracovat. Postupně se koncept Smart City také vyvíjel s tím, že SC nejsou jen
oblasti technické infrastruktury, ale i další služby pro občany, zejména vzdělávání,
zdravotnictví a sociální služby, zaměřené na udržitelný rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj
proto zveřejnilo počátkem roku 2019 aktualizaci metodiky s podtitulem „Metodika pro
přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů“. Pojem Smart City
je definován jako koncept strategického řízení města, obce nebo regionu, jehož cílem je
zajištění kvalitního života obyvatelům, přičemž jsou využívány moderní technologie jako
nástroj pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a
sociálních cílů města. V metodice je popsán rámec chytrého města rozdělený do celkem čtyř
úrovní (organizace, komunita, infrastruktura a výsledná kvalita života a atraktivita města).
Každá úroveň se dále člení na čtyři komponenty, které jsou podrobně popsány a dávají
návod, jak by měla být konkrétní oblast v rámci strategie uchopena. Na základě uvedeného
rámce lze uvést, zda příslušná strategie nebo aktivita naplňuje znaky Smart City.
Hlavním smyslem a cílem aktualizace bylo učinit metodiku jednoduše srozumitelnou pro
vedení měst a městských služeb, jimž je především určena. Přitom bylo dbáno, aby byla
metodika zdrojem informací jak pro zástupce města o stovkách tisíc obyvatel včetně Prahy,
tak i pro obce o stovkách obyvatel. To je velmi důležitý fakt, neboť Česká republika je země s
mimořádně vysokým počtem obcí do 2 000 obyvatel (více než 5 500 z celkového počtu více
než 6 258 obcí v roce 2018). Dosažení kvalitních podmínek pro život lidí v obcích v současné
době vyžaduje jiné nástroje a přístupy v malé obci a ve větším městě.
V roce 2019 vytvořilo MMR rovněž Metodiku hodnocení udržitelných chytrých měst: Smart
Cities. Metodika má za cíl podpořit zástupce měst a obcí v oblasti plánování na základě
objektivních dat. Metodika rozděluje koncept SC do 9 tematických oblastí a to: efektivní
vládnutí, inteligentní plánování území, mobilita, zkvalitňování veřejných budov, inovativní
energetika, zdraví a místní komunita, životní prostředí a modrozelená infrastruktura,
sociálně‐ekonomická oblast a ICT infrastruktura. Pro každou oblast bylo zvoleno max. 5 cílů a
vybrány vhodné indikátory pro jejich naplňování.
V současné době Česká republika nemá zastřešující koncepci pro Smart City na národní
úrovni. Pro regionální rozvoj České republiky je podstatná Strategie regionálního rozvoje,
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která je tvořena systematicky na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, v platném znění. Strategie definuje základní oblasti podpory regionálního rozvoje, z
rozhodnutí ministerstva v horizontu 7 let, a to s ohledem na podporu dynamického,
vyváženého a udržitelného rozvoje území. Aktuálně byla schválena Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+ (MMR 2019). Podobně vytvářejí své strategie také jednotlivé kraje České
republiky.

Krajské strategie
Ve spolupráci Úřadu vlády ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Technologické agentury ČR a
Mendelovy univerzity v Brně byl vypracován dokument „Analýza aktuální úrovně zapojení ČR
do konceptu smart city a smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření“
(MMR 2019). Základním cílem analýzy, která obsahuje také příklady osvědčené praxe, bylo
podrobným šetřením na úrovni všech krajů, krajských měst i jednotlivých bývalých okresních
měst zjistit aktuální povědomí o konceptu smart city a smart regionu a také o míře jejich
zapojení do tohoto konceptu.
Analýza sledovala provázanost konceptu smart city/region s regionálními inovačními
strategiemi, které vychází z Národní výzkumné a inovační strategie (RIS3). Konstatuje, že v 8
ze 13 krajů je strategie konceptu Smart takto provázána, ať už plně nebo v omezené míře.
Cílovými oblastmi pro implementaci konceptu Smart jsou zejména udržitelná mobilita, oblast
informačních a komunikačních technologií a efektivní správa území.
Zásadním strategickým dokumentem na úrovni krajů je Územní energetická koncepce (dále
ÚEK), která dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, stanoví cíle a
zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo
obce. ÚEK se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce. ÚEK v
širších územních souvislostech řešeného území zpřesňuje a rozvíjí cíle státní energetické
koncepce a určuje strategii pro jejich naplňování. V programu Smart City zahrnuje zejména
inteligentní řízení spotřeby energie, včetně energetického hospodářství městských budov a
podpory jejich energeticky úsporných řešení, využívání prvků „chytrých sítí“ (smart grid) v
rozvodné soustavě města nebo regionu, včetně chytrých mikrosítí pro různé účely a rovněž
inteligentní řízení městských služeb směrem k efektivnímu využívání energie a přírodních
zdrojů (především energeticky úsporné a environmentálně šetrné veřejné osvětlení,
efektivní odpadové hospodářství a hospodaření s vodou).
Vodohospodářství představuje, nejen z pohledu konceptu Smart City, jednu z klíčových
oblastí zájmu. V oblasti vodního hospodářství jsou vytvářeny především dva strategické
dokumenty: Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) a
dále Plány dílčích povodí obsahující celkem 10 dílčích plánů podřazených Národním plánům
8

povodí. PRVKÚK obsahují koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů
povrchových a podzemních vod, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném
územním celku, vždy s ohledem na hospodárnost.
Zásobování pitnou vodou je součástí kritické infrastruktury a zajištění dodávek pitné vody je
zásadním předpokladem udržitelného rozvoje. Nejen zajištění dodávek pitné vody, ale také
její kvalita jsou základními faktory pro zajištění spokojeného života obyvatel. Přestože
obvykle pitná voda v České republice zcela splňuje požadavky platných norem, jsou
zaznamenávány případy narůstajícího množství tzv. nových znečišťujících látek (např.
mikroplastů nebo farmak), které nejsou v souladu s aktuální legislativou systematicky
sledovány a nejsou stanoveny ani jejich limity. Dalším faktorem, který je nezbytné velmi
vážně vnímat a reagovat na něj, je nedostatek pitné vody způsobený dlouhodobým suchem
(změnami klimatu). Obce musí hledat nové zdroje vody a snižovat ztráty pitné vody ve
stávající infrastruktuře. Nejen omezení ztrát či kontrola/regulace spotřeby pitné vody, ale
také tyto nové výzvy spojené se zajištěním bezpečné a kvalitní dodávky pitné vody pro
všechny obyvatele České republiky jsou bezpochyby jedním z klíčových požadavků, které je
možné řešit vhodnými technickými a technologickými opatřeními v návaznosti na koncept
Smart City.
Také hledání inovativních způsobů, jak zajistit čištění komunálních odpadních vod v místech,
kde není kanalizace nebo neexistuje vhodné či dostatečně kapacitní zařízení na čištění
odpadních vod, je jednou z klíčových otázek v oblasti „chytrých” řešení.

Zapojení obcí
V poslední době roste počet měst a obcí, které připravují strategie Smart City/Smart Village.
Města určité velikosti však zpracovávají své strategie (celkové strategie rozvoje nebo dílčí
strategie v různých oblastech – životní prostředí, doprava, energetické úspory atd.) buď
proto, že je jim to uloženo zákonem, nebo jako předpoklad pro čerpání prostředků z ESIF.
Platnost většiny koncepcí měst a obcí končí v roce 2020. V České republice žilo k 1. 1. 2019
celkem 10 649 800 obyvatel14 (5 244 194 mužů a 5 405 606 žen) v celkem 14 krajích. Podle
údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2018 v České republice celkem 6 258 obcí.
Zatímco ⅔ obyvatel žijí ve větších městech a aglomeracích velkých měst, naprostá většina
obcí má méně než 1 000 obyvatel. Celkově lze konstatovat, že v České republice je téměř
88,7 % obcí do 2 000 obyvatel.
Pro obce, které jsou ze zákona původcem komunálního odpadu, jsou inovativní způsoby
nakládání s odpady klíčové, protože právě obce, ve své samostatné působnosti, zpracovávají
Plány odpadového hospodářství a dále stanoví obecně závaznou vyhláškou systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na svém katastrálním území. V rámci Smart řešení by měly obce považovat
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odpad jako zdroj a uvažovat spíše o oběhovém hospodářství ve smyslu „Balíčku oběhového
hospodářství“ (MPO 2016).
Strategie projektu TE02000077 se zaměřuje na několik oblastí: životní prostředí, voda a
odpady, digitalizace, energetika, nové technologie, budovy a zdraví. Projekt se nevěnoval
mobilitě, zdravotnictví, sociálním službám, vzdělávání, neměl ambici pokrýt všechny oblasti
udržitelného rozvoje. Projekt byl orientován zejména na úspory energií. K dosažení
stanovených cílů byl každý dílčí úkol s danými technologiemi testován v pilotních projektech.
Nejlepší dílčí projekty jsou uvedeny v druhé části tohoto dokumentu jako příklady dobré
praxe, tzv. technické listy. V jednotlivých listech jsou obsaženy důležité principy: spolupráce
veřejného a soukromého sektoru, hospodářská životaschopnost výsledného postupu/
produktu, poptávka po inovativním řešení a šíření znalostí. Jednotlivá řešení lze aplikovat jak
v obcích všech velikostí, tak v regionech.
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Příklady dobré praxe
Projekt Smart Regions si kladl za cíl přispět znalostmi a technologiemi ke snížení spotřeby
energie v regionech. Vznikly tři certifikované metodiky a celá řada výsledků uplatnitelných
v praxi. Nejžádanější výsledky projektu byly zpracovány do tzv. technických listů, které tvoří
přílohy tohoto dokumentu.

Oblast životního prostředí
Z hlediska životního prostředí a zejména z hlediska aktuálního problému – udržení vody
v krajině – jsou na úvod této oblasti uvedeny tři technické listy, které nevznikly jako výsledek
v rámci projektu. Jedná se však o natolik důležité principy, prověřené věky a vědecky
doložené, že je třeba mít na paměti právě při tvorbě strategií udržitelných pro regiony či
obce a města.
Technické listy:
 Vliv krajinného pokryvu na distribuci sluneční energie v krajině – principy
 Hospodařením v krajině ovlivňujeme povrchovou teplotu i kvalitu a množství
odtékající vody
 Odvodňování a odlesňování jako příčina postupného vysychání ‐ Teorie biotické
pumpy

Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobné vodní
toky a hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie, vody a látek byla
certifikována ministerstvem životního prostředí. Dosud malá pozornost je věnována
sledování a hodnocení kvality krajiny v povodí drobných vodních toků. Přitom drobné vodní
toky mají mezi přírodními vodními ekosystémy velký význam, neboť jsou vhodným životním
prostředím pro řadu rostlinných i živočišných druhů vodních i suchozemských a plní
estetickou funkci pro člověka v přírodě, ve volné krajině i v urbanizovaných oblastech. Toto
prostředí je však mnohem citlivější než velké řeky, na jakékoliv antropogenní zásahy. Bodové
a nebodové zdroje ovlivňují vodní prostředí natolik, že mnohdy jsou příčinou zhoršené nebo
špatné kvality vody. Jejich identifikace a odhalení vlivu je proto velmi důležité. Nebodové
zdroje zatížení jsou identifikovány jako plochy o vyšší teplotě způsobené nedostatkem vody
pro evapotranspiraci. Efektivní vyhledávání problematických bodových a nebodových zdrojů
snižuje náklady monitoringu a účelných opatření pro zlepšení stavu ekosystémů. Inovativní
přístup hodnocení úlohy krajinného pokryvu umožňuje vyjádřit peněžně zlepšení/zhoršení
stavu krajiny. Úspory vyplývající z využití této metodiky spočívají v efektivním způsobu
vzorkování, naměřená data poskytují podklady pro hodnocení ekosystémových funkcí v
pojmech ekosystémových služeb, jako jsou: zadržení živin, klimatická funkce vyrovnávání
teplot, vázání (sekvestrace) CO2.
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V příloze metodiky jsou popsány čtyři případové studie, kde byla metodika ověřována. Na
základě těchto ověření vyplývají následující přínosy: 1) metodika je uplatnitelná zejména na
drobných tocích, které jsou opomíjeny a 2) metodika umožňuje jednoduchým postupem
odhalit, kde a jaký vliv mají různé zdroje znečištění.
Vytvořená metodika je určena především vlastníkům vodních toků (obce, města, kraje).
Technické listy:
 Metodika životní prostředí
 Interaktivní a georeferencovaná termovizní mapa a možnosti jejího využití

Odpadové hospodářství
Metodika energetického hodnocení ČOV
Metodika byla certifikována ministerstvem zemědělství a o její výsledky je mimořádný zájem
s ohledem na legislativní tlak a obecně se měnící názor na zdravotně bezpečné využívání
čistírenských kalů. Důvodem tak vysokého zájmu o výstupy (metodické návrhy a postupy
přípravy podkladů pro technologie nízkoteplotního sušení, technologie termické hydrolýzy,
pyrolýzy kalu, solární sušení kalů, koncepce regionálních center zpracování kalů) je
skutečnost, že zaměření prací bylo věcně i časově správné s ohledem na legislativní
požadavky, a to Vyhl. č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské
půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně
vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. K
1.1. 2020 by v ČR měly být na zemědělskou půdu aplikovány pouze hygienicky zabezpečené
kaly, což zabezpečuje s využitím energie kalů technologie sušení a termického zpracování
sušených kalů. Tuto metodiku se podařilo ověřit na lokalitách bez kogenerace (na ČOV Kutná
Hora, Beroun, Hořovice). Hodnocení prokázalo, že energetické hodnocení je plně využitelné i
na těchto ČOV a současně, že z vyhodnocení lze usuzovat i na případné přínosy v případě
zavedení anaerobní stabilizace kalů včetně nasazení využití bioplynu v kogeneračních
jednotkách.
Technické listy:
 Energetické hodnocení ČOV
 Specifická spotřeba elektrické energie a její výroba na ČOV
Specializovaná mapa s odborným obsahem (Produkce čistírenských kalů pro stanovení
kapacit regionálních kalových center materiálové transformace) slouží k naplňování Plánů
odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024, jehož cílem v oblasti kalů z čistíren
odpadních vod (ČOV) je sledování a hodnocení množství kalů z ČOV, podpora technologií
využívání kalů z ČOV a v neposlední řadě též podpora dalšího výzkumu (monitoring reziduí
mikropolutantů) a příprava investic spojených s energetickým využíváním kalů. Koncepce
regionálních center zpracování kalů je akceptována všemi rozhodujícími provozními
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společnostmi v ČR. Strategie energetického využití kalů a jejich hygienizace se tak stala
součástí strategického rozvoje vodárenských společností.
Technické listy:
 Solární sušení čistírenských kalů
 Technologie zpracování kalů (ověřená technologie)
 Zpracování tepelné bilance zpracování kalů (software)

V oblasti separace plynů bylo základní motivací přinést technické řešení pro ještě účinnější a
efektivnější využití energie obsažené v kalovém plynu pro současné čistírny odpadních vod.
Provozní parametry jednotky BioCNG potvrdily velmi dobré provozní parametry v účinnosti a
objemu produkce separace biometanu z kalového plynu. Dosahované hodnoty potvrdily
produkci biometanu ve složení dle příslušné normy a úspěšně proběhlo tankování BioCNG do
autobusu dopravního podniku města Brna.
Technické listy:
 Úprava bioplynu a kalového plynu na biometan

Vodní hospodářství
O nové konstrukční řešení nátokového objektu dosazovací nádrže, které bylo v roce 2018
uplatněno jako průmyslový vzor, již projevili zájem další provozovatelé ČOV, kteří tak s
nízkými investičními náklady mohou zvýšit spolehlivost, účinnost a kapacitu dosazovacích
nádrží a tím snížit riziko pokut za překročení povolených limitů pro vypouštění odpadních
vod.
Technické listy:
 Nový nátokový objekt dosazovací nádrže (ověřená technologie)
Díky softwarovému řešení se podařilo navrhovat a realizovat opatření na stokové síti. Byly
realizovány různé další prototypy trubních odlehčovacích komor v mezinárodním měřítku
(Švýcarsko, Německo, Slovensko) a o návrhy dalších komor je zájem.
Technické listy:
 Georeferencovaná kapacity trubní odlehčovací komory HOBAS (software)
 Trubní odlehčovací komory
Komplexním přístupem k otázce zatížení vodního prostředí živinami, následným rozvojem
sinic a vodních květů a způsobu jejich omezení se zabývá technologie s názvem Optimalizace
vodního prostředí komplexní metodou využití kombinací biologických a technických postupů
v nádržích. Komplexní přístup umožňuje mimo jiné formulování obecnějších závěrů o
možnostech recyklace živin s využitím například na přírodních koupalištích.
Technické listy:
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Využití rybničních sedimentů
Optimalizace vodního prostředí

Teplárenské soustavy
Inteligentní řízení procesů v rámci „smart regionu“ je podmíněno sběrem dat, sdílením dat a
jejich vyhodnocováním tak, aby bylo docíleno optimálního využití nikoli pouze jednoho, ale
pokud možno všech zdrojů, které daný prostor skýtá. Cílem je potom koordinovaný rozvoj
aktivit v oblasti bydlení, dopravy, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a
samozřejmě i energetického zásobování regionu s využitím místních druhotných a
obnovitelných zdrojů. Pro dosažení takovéhoto cíle je nezbytná integrace modelů různých
technologií výroby energie (OZE ‐ BPS, solární technologie, kogeneračních jednotek, atd.),
distribuce energie (CZT) a spotřebičů energie (budov) tak, aby bylo možno při napojení na
on‐line data predikovat a následně efektivně řídit soustavy zásobování teplem.
Přínosem SW je ještě před jeho uvedením na trh především fakt, že SW nástroj pro denní
přípravu provozu a optimalizaci menších tepelných sítí na našem trhu nebyl v ČR dosud
vyvíjen, ani aplikován.
Technické listy:
 Systém pro inteligentní řízení provozu teplárenských soustav

Rekonstrukce a stavby budov, zavedení inteligentních dokumentačních systémů pro
návrhy budov
Na podzim roku 2017 byla přijata Koncepce zavádění metody BIM v ČR, schválená usnesením
č. 682. V návaznosti na tuto skutečnost v roce 2018 pokračovala jak práce na Zákonu o
stavebních výrobcích, tak i činnost České agentury pro standardizaci, která bude spravovat
spolu se SFDI databázi obsahující Datový standard stavebnictví (DSS). Projekt směroval k
pomoci zavedení BIM postupů do denní praxe v České republice. Databáze jsou přímo
využity při řešení komerčních zakázek s dalšími účastníky projektu (např. SMP,
architektonická kancelář Burian‐Křivinka, SEWACO).
Technické listy:
 Národní BIM knihovna
Zpracovaný informační model bude využit jako technologická platforma pro práci s výsledky
prostorových analýz a integraci informací do tohoto modelu s ohledem na využitelnost pro
strategické rozhodování. V rámci kooperace skupiny expertů projektu pro oblast
prostorového modelování byly sledovány a hodnoceny různé parametry, které souvisí s
lepším prostředím pro život a oblasti, které ovlivňují na jedné straně spotřebu zdrojů a na
straně druhé komfort života v městech a regionech. Nástroje pro vyhodnocení a vizualizaci
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informací využitelných v rozhodovacích procesech samospráv jsou vypracovány ve
spolupráci s Novým Lískovcem.
Technické listy:
 Informační modelování budov a regionů
Budovy se stále nejvýznamněji podílejí na spotřebě energie, přičemž velkou roli hraje
především provedení jejich obvodového pláště. Projekt byl zaměřen na dřevěné a
kompozitní obvodové konstrukční prvky. Lehké vícevrstvé konstrukce mají obecně nižší
neprůzvučnost v oblasti nízkých kmitočtů než jednoduché zděné prvky, což se může projevit
zvýšeným přenosem dopravního hluku z exteriéru do vnitřního prostoru budovy. Výsledky
laboratorních měření tak mohou posloužit pro objektivní porovnání obou konstrukčních
variant, neboť realizace obdobných akustických měření na stavbě běžně není možná
(vzhledem k vlivu výplní otvorů).
V rámci navrhování dřevěných konstrukcí vznikly nové výpočetní postupy, které byly
zapracovány do evropské technické normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky
požáru, zavedené u nás jako ČSN EN 1995‐1‐2, v rámci 2. generace Eurokódů.
Poznatky získané z provedených experimentů a při tvorbě analytických a numerických
modelů ukazují, že stěnové panely vyrobené z mechanicky spojovaného křížem vrstveného
dřeva i v kombinaci dřeva a desek OSB vykazují velmi dobré mechanické i požární vlastnosti,
umožňující jejich použití v běžných stavebních konstrukcích. Přitom mechanicky spojované
stěnové dílce nevyžadují tak náročnou výrobní technologii jako lepené.
Technické listy:
 Rozvoj technologií, struktur a vybavení zejména s využitím zdrojů generujících
obnovitelnou energii a snižujících svázanou spotřebu energie ‐ Technologie staveb
Měření a monitoring parametrů budovy jako pokročilého integrovaného systému respektuje
požadavek evropské směrnice o energetické náročnosti budov EPBD3 (Směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/844.
Unikátnost výzkumu spočívá v detailní analýze energetického chování reprezentativního
vzorku pilotních budov v korelaci s analýzou vnitřního prostředí, vycházející z měřených
hodnot a dotazníkových průzkumů vnímání prostředí uživateli. Přínos spočívá ve vývoji
metodiky, způsobu vyhodnocení velkých objemů monitorovaných dat a dosud neexistující
metodiky hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách s nízkou a téměř nulovou
spotřebou energie. Pro státní správu bude metodika podpůrným nástrojem pro stanovení
kritérií dotačních programů, v soukromé sféře pak metodika bude rozšiřovat rozsah
informací, poskytovaných klientovi o jeho budově s dopadem na cenu.
Technické listy:
 Metodika hodnocení kvality vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou
spotřebou energie (certifikované metodika)
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spotřebou energie (certifikované metodika)
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Smart Regions – Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and
Infrastructure for Sustainable Development
WP1 – Achieving Sustainable Water Systems for Urban and Suburban Regions

Vliv krajinného pokryvu na distribuci sluneční energie v krajině - principy
Zpracoval: doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s. (pokorny@enki.cz)
Prožíváme klimatickou změnu, tj. extrémy
teplot, prohlubující se sucho, nedostatek vody
limituje
zemědělskou
produkci.
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) za hlavní příčinu udává zvýšenou
koncentraci
skleníkových
plynů,
která
způsobuje navýšení skleníkového efektu o 1-2
3W.m
ve srovnání s rokem 1750. Je to
hodnota vypočítaná, neměřitelná. V tomto
textu se zaměřujeme na opomíjené a přitom
měřitelné a velké změny toku sluneční energie
a teplot působené hospodářskými zásahy
v krajině; těsně jsou s nimi spojené i změny
toku vody a látek.

Distribuce slunečního záření
Na vnější hranici zemské atmosféry přichází
-2
v průběhu roku 1320 – 1410 W.m sluneční
energie. Bez sluneční energie by se teplota
Země pohybovala pod bodem tuhnutí dusíku (209°C), atmosféra by byla tuhá. Teplotní
rozdíly (gradienty) vytvářené na Zemi díky
příkonu sluneční energie na otáčející se Zemi
jsou zdrojem pohybu vzdušných mas, oběhu
vody a všech životních pochodů. Za jasné
oblohy přichází na metr čtverečný zemského
povrchu okolo 1000W sluneční energie, při
-2
zatažené obloze je to i méně než 100W.m .
-2
Za jasného dne tedy přichází na 1km
sluneční energie 1000MW, což je energie
srovnatelná s výkonem jednoho bloku jaderné
elektrárny Temelín. Slunce vyzařuje k Zemi
ohromné množství energie (180 000TW) a
člověk svými zásahy v krajině a ve městech
zásadním způsobem toky sluneční energie
mění.

Krajinná energetika
Suchá odvodněná plocha se slunečním
o
zářením ohřívá na 50 i více C, naproti tomu
vegetace dobře zásobená vodou se chladí
o
výparem vody a její teplota je o 20 i více C
nižší. Sluneční energie se částečně odráží
(například voda 10%, vegetace 20 %, světlé
betonové až 30%), méně než 10 % energie
ohřívá půdu, méně než 1% se fotosyntézou
akumuluje do biomasy, část se vyzáří vůči
obloze.
Většina
sluneční
energie
se
spotřebovává na výpar vody nebo ohřívá
povrch. Zásadní je poměr mezi množstvím
energie, která se spotřebuje na výpar vody a
která ohřívá povrch (dlažbu, beton, sklizené
pole). Tento poměr mezi tzv. zjevným teplem
(turbulentní vzestupné proudění vzduchu) a
teplem latentním/skrytým ve vodní páře se
nazývá Bowenův poměr.
Přenos
sluneční
energie
ve
formě
skupenského tepla vodní páry má zásadní
význam při utváření klimatu. Na výpar 1 litru
vody se spotřebuje 0,69 kWh energie a
z jednoho litru vody kapalné vznikne na 1200
litrů vodní páry; v této vodní páře je ve formě
skupenského tepla energie 0,69Wh (kapacita
jedné autobaterie). Tato energie se uvolňuje
tam, kde se vodní pára sráží zpět na vodu
kapalnou, což se děje na chladných místech (a
tak se vyrovnávají teploty) nebo při tvorbě
mraků a deště, což je provázeno uvolněním
skupenského tepla a poklesem atmosférického
tlaku.

Vegetace chladí
Strom – dokonalá klimatizační jednotka:
výdej vody stromem (transpirace) se měří
přímo ve kmeni stromu, v kultivační nádobě na
váhách nebo jako spotřeba zálivkové vody
(lysimetr), obtížněji se aproximuje z přímého
měření výměny plynů na části stromu. Vzrostlý
strom o poloměru koruny 3metry vypaří
například za hodinu 15 litrů vody a do vodní
páry se tak navázalo 10,4 kWh sluneční
energie. Strom chladil výkonem 10,4kW. Jedna
běžná technologická klimatizace má výkon 3,5
kW; náš strom tedy chladil jako tři
technologické klimatizace. Strom ovšem
navázal sluneční energii do vodní páry, která
se srazí zpět na vodu na chladných místech a
uvolní zde teplo; strom teploty vyrovnává,
zatímco klimatizační zařízení vypouští teplo
vně domu. Klimatizační zařízení sice chladí
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místnost, ale v konečném efektu se město
ohřívá elektrickou energií spotřebovanou na
chlazení, podobně jako lednice ohřívá
místnost. Na úrovni fyziky základní školy lze
vysvětlit klimatizační efekt stromů a trávníku na
sídlišti, u škol a úřadů či v areálu nemocnic.
Naopak odstranění vegetace a odvodnění na
-2
100m způsobí za slunečného dne posun od
chlazení k ohřevu (produkci zjevného tepla) o
60kW.

biomasy i energie vázané v biomase (180g
škrobu a celulózy obsahuje 0,87 kWh).
-2
Fotosyntézou se za rok na 1m v mírném
pásmu vytvoří nejvýše 1kg sušiny biomasy,
která obsahuje 5kWh vázané sluneční
2
energie. Na 1m v mírném pásmu přijde za rok
okolo 1100kWh sluneční energie. Do rostlinné
biomasy se tedy naváže nejvýše necelé
0,5% sluneční energie. Tato energie vázaná
v biomase je potom zdrojem energie (potravy)
dalších organismů i organických látek v půdě i
organického zatížení ČOV. Množství sluneční
energie transformované transpirací, tedy
2
výparem vody (např. 400 litrů/m .rok =
280kWh) je mnohonásobně vyšší nežli
množství
energie
vázané
v biomase.
Rostlina a okolí se chladí výparem vody a voda
se přitom čistí, při tvorbě rosy a mírného deště
se sluneční energie uvolňuje a vyrovnávají se
tak teplotní rozdíly.

Literatura

Energie vázaná v biomase
Rostliny
vytvářejí
fotosyntézou
z oxidu
uhličitého svoji biomasu. Opačným procesem
fotosyntézy je dýchání/respirace, při které se
kyslík spotřebovává a oxid uhličitý uvolňuje.
Platí základní rovnice fotosyntézy:
6CO2 + 6H2O ==== C6H12O6 + 6O2
Biomasa (molekula šesti-uhlíkatého cukru
C6H12O6) má molekulovou hmotnost 180, šest
molekul CO2 má molekulovou hmotnost 264,
šest molekul kyslíku O2 má molekulovou
hmotnost 192. Podle této rovnice se při
vytvoření 1kg biomasy (sušiny) uvolní 1,06 kg
kyslíku a spotřebuje 1,46 kg oxidu uhličitého.
Tyto převodní faktory se používají k přepočtu
množství vázaného oxidu uhličitého v biomase,
uvolněného kyslíku při tvorbě
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Hospodařením v krajině ovlivňujeme povrchovou teplotu i kvalitu a množství
odtékající vody
Zpracoval: doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s. (pokorny@enki.cz)
Navazujeme na „Vliv krajinného pokryvu na distribuci sluneční energie v krajině – principy“

Koloběh vody
V krajině rozlišujeme koloběh vody uzavřený
(krátký) nebo otevřený (dlouhý). Dlouhý
koloběh
vody
je
charakteristický
pro
současnou zemědělskou krajinu i pro aridní
(suché) oblasti. Voda z krajiny rychle odtéká, a
pokud
se
odpaří,
tak
se
nesráží
(nekondenzuje) v této krajině, protože tlak
vodních par nedosahuje rosného bodu. Srážky
bývají nepravidelné, po období sucha
přicházejí často přívalové deště, které působí
erozi a odnášejí z krajiny rozpuštěné i
nerozpuštěné látky. Vytvářejí se velké teplotní
rozdíly mezi dnem a nocí (extrémním
příkladem jsou pouště) i značné teplotní rozdíly
mezi místy. Otevřený koloběh vody jako
výsledek lidské činnosti v krajině vytváří
průkazné změny klimatu a vede k rychlému
vyčerpávání půd.
Naproti tomu krátký koloběh vody je
charakteristický pro krajinu s dostatkem vody a
vegetace. Odpařená voda se sráží na povrchu
rostlin a zůstává v porostu, po nočním poklesu
teplot se tvoří mlhy a sráží se rosa. Voda obíhá
v krátkém cyklu a opakovaně je využívána
rostlinami. Výpar vody rostlinami (transpirace)
a
celým
porostem
včetně
půdy
(evapotranspirace) tlumí přehřívání krajiny ve
dne, v noci tlumí pokles teploty skupenské
teplo, které se uvolňuje srážením vodní páry.
Krajina s uzavřeným cyklem vody má
vyrovnané teploty v čase (den - noc) i
v prostoru
(mezi
místy).
Častější
a
pravidelnější srážky udržují vysokou hladinu
spodní vody, což snižuje reaktivitu a
mikrobiální aktivitu v půdě, a odtékající voda
odnáší jen málo rozpuštěných látek. Vysoká
hladina podzemní vody znamená vodou
nasycené půdy, v nichž jsou metabolické
pochody a tok energie pomalejší a odtok látek
z půdního systému minimální.

Metabolismus krajiny
Člověk výrazně ovlivňuje svým hospodařením
koloběh vody v krajině, a ovlivňuje tak
metabolismus krajiny, pokud použijeme
analogii mezi krajinou jako živým systémem a
organismem.
Metabolismem
rozumíme
v širokém smyslu látkovou výměnu, tedy
chemické a energetické pochody probíhající

v živém systému. Podobně jako jednotlivý
organismus je i krajina otevřeným systémem
pod příkonem energie (sluneční) a má
tendenci využívat tuto energii k sebe-utváření.
Ripl (1995, 2003) definoval chemické a
energetické kritérium pro hodnocení krajiny,
obě kritéria souvisejí s vodním cyklem.
Chemickým kritériem jsou ztráty rozpuštěných
látek z daného povodí. Nízké ztráty ukazují na
vysoký stupeň recyklace látek, což je situace
typická pro krátký koloběh vody – voda obíhá a
látky jsou využívány organismy. Energetickým
kritériem je poměr mezi teplem vázaným ve
vodní páře (výpar – kondenzace) a teplem
uvolňovaným ve formě tepla zjevného (vzrůst
teploty povrchu a ohřev vzduchu). Nízké
výkyvy teplot v čase a prostoru daného povodí
ukazují na krátký koloběh vody, kdy se většina
sluneční energie rozptyluje (disipuje) přes
výpar a kondenzaci vody.

Okyselení půdy, snižování její úrodnosti na
straně jedné a vysoký obsah živin
a eutrofizace vody na straně druhé jsou
propojenými jevy špatného hospodaření v
krajině.
Z úrodných zemědělských půd se, v České
republice, ročně vyplavuje s vodou řádově tuna
rozpuštěných minerálních iontů za rok. Vysoké
ztráty minerálních iontů jsou následkem
rozkladných procesů v půdě (mineralizace
organických látek), při kterých vznikají silné
kyseliny (sírová, dusičná), okyselující půdu.
Mineralizační procesy se zrychlují v půdě
odvodněné a přehřáté, což znamená, že
vlastní intenzita látkového odnosu přímo
souvisí s teplotou povrchu.
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Provázanost živých struktur s vodním cyklem
je ukazatelem termodynamické účinnosti
ekosystému a úrovně disipace energie na
daném území. Vegetace a ekosystémy obecně
reagují
zpětnovazebně
na
množství
přicházející sluneční energie prostřednictvím
procesů fotosyntézy a transpirace. Zejména
transpirace tlumí vytváření teplotních rozdílů v
krajině a současně tlumí rychlost odtoku vody,
protože přijímá vodu a v ní rozpuštěné látky
kořeny. Typ porostu (les, rákosina, louka,
dobře zásobené vodou), který dokáže zajistit
menší teplotní výkyvy, (tzn. podstatnou část
dopadajícího slunečního záření, pomocí
evapotranspirace, transformuje do latentního
tepla) lze považovat za efektivní. Lze tedy
předpokládat, že povodí s vyšším podílem
zastavěných ploch a orné půdy budou mít
rozkolísanější teplotní režim, vyšší průměrné
teploty i elektrickou vodivost.

Případová studie
Dlouhodobý monitoring provádí na třech
malých experimentálních povodích (200 ha)
Zemědělská fakulta (ZF JU) ve spolupráci
s ENKI, o.p.s. Cílem více než 20letého
monitoringu je průběžné vyhodnocování
odtoku, kvality vody a distribuce povrchových
teplot. Experimentální povodí jsou lokalizována
v JV části CHKO Šumava v oblasti tzv.
Lipenského pravobřeží.
Cílem případové studie je poukázat na
rozdílnosti v oběhu vody a souvisejících
projevů krajinného pokryvu v modelových
povodích v závislosti na způsobu využití
území.
Způsoby
hospodaření,
využití
území,
přítomnost a stav vegetace ovlivňují toky
energie, vody a látek v krajině s různým
stavem vegetačního pokryvu. Z dvacetiletého
monitoringu vyplývá, že z povodí s

převažujícími odvodněnými pastvinami odtéká
60 % vody spadlé ve srážkách, odtok zde má
nejvyšší fluktuace. Z lesního povodí odteče 34
% a z povodí tvořeném mokřady, lesem a
loukami v průměru 38 % z ročního úhrnu
srážek. Z odvodněné pastviny odtéká nejvíce
rozpuštěných látek, teplota vody má ve
vegetační sezóně vyšší denní amplitudy, na
plochách povodí jsou dlouhodobě měřeny
celkově vyšší povrchové teploty a nižší
evapotranspirace, jak ukazují také data
z.družice Landsat. Souvislost teplotních
projevů krajiny s vodním režimem modelových
povodí je zde více než zřejmá
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Odvodňování a odlesňování jako příčina postupného vysychání - Teorie biotické
pumpy
Zpracoval: doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s. (pokorny@enki.cz)
Jednou ze základních podmínek života na
pevnině je dostatek vody v půdě pro růst
rostlin. Pevnina je výše než moře, voda
z pevniny stéká gravitačně řekami do oceánů.
Zásoba vody na kontinentech je poměrně
malá, voda vázaná v půdě, ledovcích, vodních
nádržích a jezerech by odtekla řekami
z pevniny během několika let.
Zásoba vody na pevnině může být udržena
jedině tehdy, pokud bude odtékající voda
doplňována transportem vody z oceánů.
Reverzní transport vody z oceánů na pevninu
vyžaduje tedy obrovské množství energie.
Voda se na pevninu dopravuje ve formě vodní
páry atmosférou. Takže trvalý tok vody řekami
do oceánů je zásobován vlhkým vzduchem
proudícím od oceánů na pevninu. Vodní pára
transportovaná z oceánu kondenzuje nad
pevninou a zásobuje ji vodou ve formě
dešťových nebo sněhových srážek.
Strategie zásobení vodou musí respektovat
krátkodobou zásobu vody na pevnině. Kdyby
ustal transport vody atmosférou z oceánů na
pevninu, zmizela by voda z pevniny za několik
let. Jako je trvalé zásobení potravinami závislé
na fotosyntéze a produkci zelených rostlin,
jsou globální a regionální klima a trvalé
zajištění vodou závislé na transportu
atmosférické vlhkosti z oceánu na pevninu.
Může člověk rozsah tohoto životadárného
procesu narušit, může ho ovlivnit?
Podle teorie Biotické pumpy (Makarieva a
Gorshkov 2010, 2013) záleží dodávka vody
z oceánu na pevninu na stavu vegetačního
pokryvu. Evoluce vyřešila dva zásadní a
obtížné problémy: jak dopravit atmosférickou
vlhkost daleko do vnitra pevniny a jak tento
transport setrvale udržet. Les má vysokou
pokryvnost listoví (listová plocha nad jedním
metrem čtverečním) a má proto i vysokou
evapotranspiraci (transpirace + evaporace
z povrchu), která může být vyšší nežli
evaporace z povrchu oceánu. Následkem
intenzivní evapotranspirace obsahuje vzduch
nad lesem vysoký obsah vodní páry, která
v noci
kondenzuje,
jak
vlhký
vzduch
adiabaticky (bez výměny tepla s okolím)
stoupá vzhůru. Při kondenzaci vodní páry na
vodu kapalnou klesá tlak vzduchu nad lesem.
Například objem 22 400 ml vodní páry se při
kondenzaci na vodu zmenší na 18 ml, voda ve
stavu vodní páry má tedy více než 1000x vyšší

objem nežli stejné množství vody v kapalném
stavu (Avogadrův zákon). Pokles tlaku
vzduchu má za následek vzestup vzduchu
vzhůru nad les. Vzniká tak horizontální
gradient tlaku, neboli díky sníženému tlaku
vzduchu se nasává vzduch horizontálně
z okolí, za určitých okolností se může nasávat
vzduch z oceánů. Vlhký vzduch z oceánu
zrychluje kondenzaci vodní páry nad lesem,
což zesiluje transport vodní páry z oceánu na
pevninu. Vzduch zbavený určitého množství
vodní páry se vrací zpět nad oceán ve vyšší
vrstvě atmosféry, nežli je proud vlhkého
vzduchu z oceánu. Neboli vlhký vzduch
přicházející z oceánu proudí v nižší vrstvě
atmosféry nežli vzduch zbavený vlhkosti, který
odchází k oceánu a uzavírá tak cyklus
transportu vody z oceánu na pevninu.
Odlesňováním se ovšem tento transport
narušuje. Odlesněná a odvodněná krajina se
přehřívá.

•

•
•
•

Intenzivní výpar nad lesními porosty →
zvýšená kondenzace → snížení tlaku →
pokles vertikálního tlakového gradientu →
pohyb vzduchu mimo lesy → nasátí
vzduchu od oceánů
Vzduch od oceánů je vlhký → podpora
procesů biotické pumpy
Po vypadnutí srážky → suchý vzduch se
vrací zpět nad oceány
Les v soutěži s oceánem vítězí

Vzduch proudí k oblastem nízkého tlaku, kde
probíhá kondenzace. Aby bylo dosaženo
stabilního proudění vlhkého vzduchu z oceánu
na pevninu, musí vodní pára kondenzovat
převážně nad lesy. V tomto případě je les
oblastí příjemce (akceptor), protože vlhký
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vzduch
přijímá, a oceán je
oblastí
poskytovatele (donor), protože vlhký vzduch
dodává. Pokud probíhá kondenzace vodní
páry převážně nad oceánem, odebírá (“krade”)
oceán vodu kontinentu.

Vlastnosti lesa důležité pro funkci
biotické pumpy
• Vysoká pokryvnost listoví umožňuje lesu
obohatit atmosféru vodní párou ve srovnání s
oceánem účinněji.
• Vysoké stromy brání vzniku prudkých větrů,
které mohou být jinak nad plochým terénem
poháněny kondenzací vodní páry.
• Řízená emise biogenních kondenzačních
jader umožňuje lesům potlačit nebo spustit
kondenzaci a stabilizovat tok vlhkosti
nezávisle na vnějších podmínkách.
• Díky vysoké pokryvnosti listoví obohacuje les
atmosféru vodní párou rychleji nežli oceán.
Tlak vzduchu v oblasti nad lesem zvolna
stoupá.
• Pokud je větší část pevniny odlesněna a
odvodněna, přejímá úlohu příjemce vlhkosti
oceán, protože evaporace nad oceánem je
vyšší nežli nad pevninou a vlhkost odchází
vzdušným prouděním z pevniny do oceánu.
Krajina vysychá.

nasycen a stoupá pomalu vzhůru, protože
povrch korun lesních stromů, mokřadu a vodní
hladiny je chladný, nevytváří se na nich zjevné
teplo, které by pohánělo vzestupný proud.
Vzduch nasycený vodní párou stoupá pomalu
vzhůru a brzy dosahuje rosného bodu, tvoří se
místní odpolední/večerní srážky, část vypařené
vody se tak vrací. Pokud je tento krátký oběh
vody zachován na velkých plochách, přichází
na pevninu snadno proudění od oceánů.
Je známým faktem, že na rozsáhlých
zalesněných
plochách
prší i hluboko
v kontinentech (Amazonie, Kongo, Sibiř), tam
kde les chybí, ustávají srážky několik set km
od pobřeží. Teorie biotické pumpy vysvětluje
mechanismus, kterým lesy vodu přitahují a
„pumpují“ atmosférickým prouděním z oceánu
na pevninu. Pevnina je v tom případě
příjemcem/akceptorem dešťových srážek a
oceán jejich donorem. Teorie biotické pumpy
též vysvětluje, jak se s odlesněním a
odvodňováním krajiny obrací proudění mezi
oceánem a pevninou – pevnina se přehřívá a
chladnější oceán s vyšší evaporací přitahuje
vodu
(akceptor)
a
vysušuje
pevninu.
Opakujeme tak chybu četných historických
civilizací, které vyschly, aniž spalovaly uhlí a
jiná fosilní paliva.

Mechanismus vysychání
Logicky uvažováno: suché sklizené pole a
vydlážděná plocha neztrácejí vodu výparem,
zatímco les, mokřad a zejména vodní plocha
vypařují evidentně vodu a proto zhoršují vodní
bilanci.
Naše logika je ovšem ošidná: sluneční záření
dosahující za jasného dne intenzity 1000
W.m2 ohřívá povrch odvodněné plochy až na
60 oC. Od přehřáté plochy se ohřívá vzduch a
stoupá
vzhůru.
Tohoto
vzestupného
turbulentního proudění využívají ptáci, znají je
dobře rogalisté a piloti malých letadel. Vzduch
o teplotě 40 oC a relativní vlhkosti 20%
obsahuje 10 g vody (ve formě vodní páry)
v m3. I při velmi pomalém vzestupném
proudění 0,1m/s, vystoupá za jednu hodinu
nad 1m2 do atmosféry 360 m3 ohřátého
vzduchu, který odnesl 3,6 kg vody, za deset
hodin 36 kg vody. Ohřáté plochy totiž
„nasávají“ vzduch z okolí, tedy ze sousedního
lesa, mokřadu rybníka a teplý vzduch vynáší
do výšky vodní páru.
Samotný les, mokřad, rybník vypařuje pouze
několik mm vody za den, tedy pouze několik
litrů vody z m2. Sluneční energie se váže do
vodní páry a tou je vzduch téměř
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Interaktivní a georeferencovaná termovizní mapa a možnosti jejich využití
Zpracoval: Ing. Vladimír Jirka, CSc., ENKI, o.p.s. (jirka@enki.cz)

Souhrn
V rámci projektu byly vypracovány dvě ověřené technologie - vytvoření interaktivní a georeferencované
teplotní mapy z jednotlivých termovizních snímků, pořízených standardní kamerou pro IR letecké
snímkování DigiTHERM 640. Jednotlivé snímky byly získány v termometrickém formátu IRB.
Vzhledem k tomu, že v softwarové podpoře formátu .IRB neexistoval program na spojování
termogramů, byla využita spolupráce s kolegy ze Spektravision, s.r.o a Lab IR - Nové technologie –
výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzn. Byl vytvořen software, který umožňuje se snímky
dále pracovat. Výsledkem je teplotní mapa, složená z nalétnutých snímků v termometrickém formátu
.seq ThermaCAM Researcher Sequence file, který je kompatibilní se softwarovými produkty společnosti
FLIR, které jsou nejpoužívanější a mají veškerou softwarovou podporu. Následné zpracování složených
sestav snímků umožňuje podrobné kvalitativní zpracování mapových výseků – složených v LabIR
ThermoStitch, ovšem výseky nejsou georeferencované a může docházet k jistým geometrickým
odchylkám. Výhodou však je, že lze měnit teplotní rozsah a ostatní nastavení kamery a podmínek
snímání a plně využít softwarových možností programů Thermacam Researcher a FLIR Reporter,
kam lze sestavy vyexportovat. V tomto softwarovém prostředí jsme schopni určovat statistické hodnoty
teplot v linii i plošných obrazců: obdélník, elipsa, mnohoúhelník. Tento typ interaktivního mapového
výstupu je velice vhodným doplňkem ke georeferencované teplotní mapě v obrazovém formátu .tif, která
má větší prostorovou přesnost, ale neumožňuje tolik obrazových a statistických operací. Mapa je
například určena pro kvalifikaci a kvantifikaci osluněných ploch v intravilánu města podle stupně
zapojené vegetace, který je pro povrchové teploty určující. Pomocí softwarového prostředí LabIR
THERMOSTICH lze také modelovat dopad změny povrchů na ohraničených plochách. Například lze
predikovat teplotní změny při urbanistických zásazích, jako je například odstranění parku a jeho záměna
živičnou plochou nebo dlažbou. Tyto mapy sice nelze použít jako rastrovou vrstvu v prostředí GIS, ale je
možné v detailech měnit okrajové podmínky expozice, které jsou určeny nastavením parametrů kamery:
emisivita, okolní teplota, vlhkost, odražená teplota, které umožní podrobnější studium zkoumané
lokality. Mapa je určena pro podrobné studium vyčleněných osluněných ploch v intravilánu města podle
stupně zapojené vegetace. Teplotní mapa umožňuje statistické zhodnocení rozložení teplot
v zájmovém území podle vegetačního pokryvu a kvality povrchu jak komunikací, tak krytiny.
Interaktivní teplotní mapa umožňuje jednoduše ukázat vliv urbanistického zásahu (záměna parku za
živičný povrch) na teplotní pole v bezprostředním i vzdálenějším okolí na základě statistického rozdělení
teplot.
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Pro georeferencovanou mapu byly vybrány triggerované snímky, ke kterým byla přiřazena poloha a úhly
z IMU jednotky na palubě letadla. Tyto snímky byly vyexportovány v paletě iron a grey ve dvou
teplotních rozsazích: 24-45°C a plném 15-60°C s pevně stanovenými neměnnými okrajovými
podmínkami termovizního snímkování ve formátu .tif Snímky byly standardními metodami spojeny a
byly vytvořeny georeferencované IR ortofotomapy ve formátu .tif s k nim přiřazenými soubory .TWF.
Současně byly také vytvořeny ve výše uvedených teplotních škálách ortofotomapy, v souřadnicovém
systému S-JTSK a formátu .tif, Tyto mapy lze dále použít jako rastrovou vrstvu v prostředí GIS pro
tvorbu mapových podkladů a lze v nich měnit teplotní rozsah, ale nikoliv okrajové podmínky expozice,
které jsou určeny nastavením parametrů kamery.

Oblast využití
Vytvořené technologie budou využívat především orgány státní správy, města, obce a také vlastníci a
správci lesních porostů při hodnocení jejich stavu.
Interaktivní mapa umožňuje analýzu teplotního pole sledované lokality při změnách vegetačního
pokryvu nebo jiného urbanistického zásahu. Umožňuje simulovat teplotní projevy záměny jednotlivých
typů krajinného pokryvu.
Georeferencovaná teplotní mapa jako rastrová vrstva v prostředí GIS je objektivní dokument,
zaznamenávající aktuální stav sledovaného území. Jeho opakováním lze určit trend vývoje sledované
oblasti především z hlediska hospodaření s vodou a stavu vegetace.
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Metodika identifikace vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění na
drobné toky. Hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích sluneční energie
(distribuce povrchových teplot), vody a ztrát látek. (certifikováno MŽP, 2019)1
Zpracoval: doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s. (pokorny@enki.cz)
Klimatická změna se projevuje extrémy teplot,
nedostatkem drobných srážek, vysycháním
krajiny a občasnými přívalovými dešti.
Odvodňováním krajiny, záborem zemědělské
půdy, zpevňováním ploch ve městech
urychlujeme odtok vody a přehřívání krajiny.
Srážky jsou nižší nežli výpar, naše krajina se
aridizuje/vysychá. Projevuje se nedostatek
vody a zhoršování kvality vody zvýšenou
koncentrací živin (eutrofizace), případně
toxickými látkami. Množství a kvalita odtékající
vody z povodí, kvalita vody v drobných tocích
závisí na stavu povodí a hospodářských
zásazích.
Od 30. let 20. století jsme ztratili více než 1
milion ha zemědělské půdy, ve druhé polovině
20. století jsme odvodnili 1,5 milionu ha
zemědělské půdy, denně ztrácíme 10ha
zemědělské půdy záborem na stavby. Zrychlili
jsme odtok vody, krajina a města se nechladí
v létě výparem vody, přehřívají se. Vodní pára
z jednoho litru vypařené vody obsahuje energii
0,68kWh (kapacita jedné autobaterie)
Metodika vychází z holistického pojetí krajiny,
tedy propojení: sluneční energie – voda –
rostliny – půda. Hladina podzemní vody určuje
hromadění
organických
látek
v půdě
vznikajících primární produkcí; při poklesu
hladiny podzemní vody se půda provzdušňuje,
okysličuje, zrychluje se rozklad organických
látek a uvolňují se kationty (Ca, Mg, K) a živiny
(N, P), půda se okyseluje, ztrácí úrodnost.
Naproti tomu odtékající voda obsahuje
nadbytek živin, je eutrofní. Pokud suché
přehřáté plochy převažují, krajina se dále
vysušuje vzestupným prouděním ohřátého
vzduchu a je zastaven přísun vlhkého vzduchu
z oceánu.
Zdravá krajina má dostatek vody a vegetace,
sluneční energie se využívá na výpar vody a
následně na růst rostlin (primární produkci),
živiny jsou vázány v biomase rostlin a dalších
organismů. Teploty mezi dnem a nocí i mezi
místy se vyrovnávají výparem vody a
kondenzací, voda odtéká vyrovnaně a
obsahuje málo živin, které jsou vázány v půdě.
Kritéria zdravé funkční krajiny jsou následující
(Ripl 2003):

-

-

poměrně nízké a vyrovnané teploty
nízké ztráty rozpuštěných látek
(zejména alkálií) odtékajících s vodou
(nízká elektrická vodivost vody)
vyrovnaný odtok vody během roku
rozvíjí se biodiverzita.

Metody měření
Metodika identifikace vlivu bodových zdrojů
zahrnuje plánování rozsahu monitoringu,
stanovení sledovaných ukazatelů a finanční
rozvahu pro jednotlivé chemické a doplňkové
ukazatele.
Monitoring identifikace nebodových zdrojů a
hodnocení úlohy krajinného pokryvu v tocích
sluneční energie, vody a látek zahrnuje
měření:
- chemismu vody
- srážek
- odtoku vody
- povrchových
teplot
pozemním
měřením a dálkovým průzkumem
Výpočty vodní a látkové bilance povodí a
využití mapy povrchových teplot, jako
indikátoru mineralizačních procesů v povodí.
Metodika je doložena případovými studiemi
Třeboňska, povodí Rokytky a Botiče a
dvacetiletou srovnávací studií tří malých
povodí na pravém břehu Lipna na Šumavě.

Příklady

Průběh koncentrací chloridů v jednotlivých
profilech Botiče
1
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El. vodivost v jednotlivých profilech na Rokytce
Průběh tvrdosti vody v jednotlivých profilech
Botiče

Průběh KNK v jednotlivých profilech Botiče

Průměrné hodnoty koncentrací těžkých kovů
ve vodě v jednotlivých profilech Botiče

Srovnání třech malých povodí z hlediska krajinného pokryvu, povrchové teploty, odtoku vody a
elektrické vodivosti. Grafický abstrakt případové studie (upraveno dle Procházka a kol. 2019)
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Energetické hodnocení ČOV
Zpracoval: Ing. Miroslav Kos, CSc., SMP CZ, a.s. (kos@smp.cz)

Souhrn

Oblast použití

V rámci projektu byla vypracována metodika
Energetického hodnocení ČOV (1), která byla
certifikována (certifikátor MZe) a ověřována na
celé řadě lokalit. Metodika Energetického
hodnocení ČOV má za cíl jednoduchou formou
přímo související s provozem ČOV posoudit
stav spotřeby energií na ČOV a vyhodnotit stav
produkce a využití bioplynu (tam, kde je
produkován) k energetickým účelům. Metodika
vychází ze stavu, kdy na ČOV je měřena
spotřeba elektrické energie a provádějí se
základní sledování provozu ČOV včetně
vyhodnocení provozu. Vyhodnocované období
je minimálně 1 rok. Cílem metodiky je snaha
dokumentovat změny energetické náročnosti v
průběhu roku, pro hodnocení je zvolen časový
krok vyhodnocení jeden měsíc, neboť je
nezbytné v průběhu roku zachytit sezónní
kolísání spotřeby energie. Je vyhodnocována
celková specifická spotřeba elektrické energie
na 1 EO za rok kWh/(EO.rok). V metodice je 1
EO definován podle CHSK jako denní produkce
120 g CHSK/(EO.d), což je v souladu s
nejrozšířenějšími zahraničními metodikami.

Vytvořenou
metodiku
budou
využívat
především vlastníci a provozovatelé čistíren
odpadních vod při hodnocení provozních
výsledků. Potenciálním využivatelem je Odbor
a regulace vodárenství na MZe ČR, jehož
úkolem je sledování výkonových parametrů s
případnými dopady do cen vodného stočného.

Výsledek
Energetického
hodnocení
se
znázorňuje ve formě energetického štítku
(grafická forma štítku viz Obr. 1). Slovní
stupnice celkové specifické spotřeby elektrické
energie na 1 EO (CHSK) má sedm skupin
vymezených hodnotou 15 kWh/(EO.rok) na
příslušnou kategorii, pouze první skupina má
vzhledem k náročnosti dosažení rozsah 10
kWh/(EO.rok). Každá kategorie má přiřazené
slovní hodnocení a je označena současně
velkým písmenem od A do G.

Štítek
energetické
odpadních vod

náročnosti

Metodika není omezena pouze na tato využití,
jednotlivé kroky metodického pokynu mají
využití také pro jiné subjekty, jejichž cílem bude
vyhodnocení environmentálních, ekonomických
a sociálních dopadů provozu a investičních
opatření. Předpokládané skupiny uživatelů jsou
tak následující:
• Provozovatelé a vlastníci vodohospodářské
infrastruktury zahrnující čistírny odpadních
vod
• Sdružení vodovodů a kanalizací SOVAK v
rámci svých šetření přispívajících k
optimalizaci provozu čistíren odpadních vod
• Techničtí auditoři
• Certifikační autority při zpracování auditu
(Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém
auditu a energetickém posudku)
• Orgány
provádějící
benchmarkingová
šetření výkonových ukazatelů ČOV
• EH lze uplatnit v rámci postupů podle ČSN
EN k zjišťování energetické účinnosti (např.
ČSN EN 16231 (01 1504)
• Projektové organizace při přípravě a
vyhodnocení investičních projektů s dopady
do hospodaření s energií
• Finanční instituce a orgány poskytující
finanční prostředky pro investiční akce v
rámci hodnocení ekonomické efektivnosti
• Management společností zabývající se
využitím obnovitelných zdrojů
• Inspekční orgány v oblasti energetiky.
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Standardizovaná metodika hodnocení umožní
vzájemné srovnání nákladů a přínosů všech
variant opatření optimalizace spotřeby energie
a využití bioplynu na ČOV a následný výběr
nejlepší varianty k realizaci. Dojde ke
zkvalitnění procesu hodnocení provozu v
oblasti nákladů a výnosů s potenciálem
významných ekonomických úspor. Použitelnost
metodiky pro hodnocení ex-ante a ex-post
umožní srovnat předpokládané a následně
reálně vzniklé dopady navržených opatření a
výsledky použít při hodnocení dalších
ekonomických a energetických opatření.
Využívání metodiky je součástí dohody o
spolupráci mezi Centrem kompetence Smart
Regions a sdružením SOVAK.

Metodika a postup řešení
Doporučený postup hodnocení:
• V každém měsíci je vyhodnocena průměrná
hodnota vyhodnocovaného ukazatele jako
denní průměr (např. zatížení podle CHSK,
denní produkce jednotlivých kalů, produkce
bioplynu, spotřeba elektrické energie atd.)
• Vypočítány jsou specifické údaje spotřeb a
produkcí opět v měsíčním kroku
• Z měsíčních průměrných hodnot jsou pak
vypočítány roční charakteristické specifické
hodnoty, které jsou výstupem EH ve formě
tabulky a grafického znázornění jako
„energetický štítek“
• Zjištěné specifické údaje jsou komentovány
a srovnány s benchmarkingovou hodnotou
(hodnotou BAT, viz dále), jsou navržena
doporučení ke zlepšení stavu.

energetické účinnosti, prokazatelné úspoře
výdajů díky systémovému přístupu, řízení
energií založené na měřitelnosti. Obecně jde o
tyto ekonomické výstupy z použití metodiky:
a)
stanovení
energetického
potenciálu
energetických úspor na stávající ČOV
b) vyhledání optimální varianty při posuzování
investičních záměrů
c) hlavní ekonomický přínos je dosahován při
realizaci opatření vyplývajících z metodiky.

Závěr
Metodika Energetického hodnocení ČOV
využívá běžně provozně měřené provozní
parametry na ČOV. Výsledky energetické
analýzy se zdokumentují ve zprávě o
energetickém hodnocení ČOV. Výsledek
energetického hodnocení je možné znázornit ve
formě energetického štítku, který byl metodik
navržen. 6.2. Energetické hodnocení může
být součástí certifikace podle ISO 50 001
Energetický management.
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Specifická spotřeba elektrické energie a její výroba na ČOV
Zpracoval: Ing. Miroslav Kos, CSc., SMP CZ, a.s. (kos@smp.cz)

Souhrn
V rámci projektu byla vypracována metodika
Energetického hodnocení ČOV (1), která byla
certifikována (certifikátor MZe) a ověřována na
celé řadě lokalit. Ověřování metodiky přeneslo
nejen poznatky k testování certifikované
metodiky, ale také zajímavé hodnoty
specifických spotřeb elektrické energie, ze
kterých byla postupně generována závislost
hodnot specifické spotřeby elektrické energie a
hodnot specifické výroby elektrické energie na
velikosti ČOV. V zahraničí se jedná o běžně
vyhodnocované benchmarkingové šetření,
obvykle ve tvaru grafu, kdy se pro jednotlivé
ČOV porovnávají roční průměrné hodnoty a
jejich trendy. Jsou používány hodnoty zjištěné
podle certifikované metodiky, tzn. že 1 EO je
definován podle CHSK jako denní produkce
120 g CHSK/(EO.d), což je v souladu s
nejrozšířenějšími zahraničními metodikami.
Podotýkáme, že v souladu s metodikou je do
spotřeby zahrnuta obvykle i netechnologická
spotřeba elektrické energie a spotřeba na
čerpání odpadních vod. Nejsou naopak
zahrnovány jiné produkce elektrické energie,
např. ze solárních panelů na ČOV,
Výsledek posouzení produkce a spotřeby
elektrické energie v závislosti na velikosti ČOV
podle počtu EO má jednoznačně trendový
charakter
degrese
specifické
spotřeby
s velikostí ČOV, a naopak progrese výroby
elektrické energie s velikostí ČOV.

Zjištěné hodnoty při testování na 27 českých
ČOV (některé byly testovány opakovaně)
umožnil definovat regresní závislosti pro
případné výpočty očekávané spotřeby a výroby
elektrické energie na určité velikosti ČOV v ČR.

Oblast použití
Vzniklou regresní závislost v kombinaci
s certifikovanou metodikou Energetického
hodnocení ČOV budou využívat především
vlastníci a provozovatelé čistíren odpadních
vod při hodnocení provozních výsledků. Podle
regresních vztahů lze provádět hodnocení bez
nutnosti vytvářet energetický štítek. Závislost
může být využita při benchmarkingových
šetření.

Výsledek a zjištění vztahy
Do statistického a grafického vyhodnocení byly
zahrnuty čistírny odpadních vod od 10 000 EO
do velikosti cca 1,6 mil. EO (pražská ÚČOV).
Pokud byla ČOV vyhodnocována opakovaně,
byl použit průměr zjištěných hodnot. Byly
rovněž vyhodnoceny ČOV bez kogenerační
výroby elektrické energie, logicky však nebyly
zahrnuty do vyhodnocení výroby energie a
tepla.
Zjištěné hodnoty byly vyneseny do grafu a byla
vyhodnocena regresní závislost s nejvyšší
mírou spolehlivosti vyhodnocením koeficientu
determinace R. Významné odchylky od
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zjištěných hodnot signalizují zásadní problémy
na ČOV. Specifické spotřeby elektrické energie
(SSEE) se u ČOV v oblasti nad 30 000 EO
pohybuji v rozsahu 25 až 35 kWhe/EO.rok.
Kapacitně menší ČOV mají významně vyšší
spotřeby, dosahují až 60 kWhe/EO.rok.
SSEE = 52,741.(počet EO v tis.)-0,11
Specifická produkce elektrické energie (SPEE)
startuje na jednotkách kWhe/EO.rok a limitně se
blíží hodnotě 20 kWhe/EO.rok. Závislost je
popsána regresní rovnicí:
SPEE –2,4697.ln(počet EO v tis.) + 0,885

• Obě hodnoty skutečného stavu leží cca na
křivkách nebo se prakticky shodují s
vypočítamými hodnotami, pak je hodnoceno
jak standardní stav
• Oběh hodnoty skutečného stavu jsou
významně vzdáleny od vypočítaných
hodnot, pak se jedná o situaci hodnou
zvýšené pozornosti signalizující možnost
významných úspor. Při zjištění tohoto stavu
je
obvykle
navrženo
zjistit
příčiny
hloubkovou kontrolou a navrhnout opatření
ke zlepšení stavu.
Jednotlivé stavy hodnocení jsou znázorněny na
následujícím grafu:

Nicméně je nutné podotknout, že koeficient
determinace je stále nízký a je nutné ve výhledu
doplnit podkladová data a provádět prvidelná
šetření hodnot.
Předpokládané
skupiny
uživatelů
jsou
následující:
• Provozovatelé a vlastníci vodohospodářské
infrastruktury provozující čistírny odpadních
vod
• Sdružení vodovodů a kanalizací SOVAK v
rámci svých šetření přispívajících k
optimalizaci provozu čistíren odpadních vod
• Techničtí auditoři
• Certifikační autority při zpracování auditu
(Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém
auditu a energetickém posudku)
• Orgány
provádějící
benchmarkingová
šetření výkonových ukazatelů ČOV (MZe
ČR)
• Projektové organizace při přípravě a
vyhodnocení investičních projektů s dopady
dohospodaření s energií
• Inspekční orgány v oblasti energetiky.

Metodika a postup hodnocení
Ke zjištěná hodnoty specifické spotřeby a
produkce elektrické energie se použije
certifikovaná
metodika
Energetického
hodnocení ČOV. Zjištěné hodnoty se porovnají
s hodnotami zjitěnými na základě výše
uvedených závislostí. Použít lze pochoitelně
vynesení do grafu.
Hodnocení SSEE a SPEE:
• Cílem je dosažení optima, kdy specifická
spotřeba je pokryta specifickou výrobou
elektrické energie (zatím v ČR zjištěna 1
ČOV)

Závěr
Vygenerovaná závislost hodnot specifické
spotřeby elektrické energie a hodnot specifické
výroby elektrické energie na velikosti ČOV je
základem jednoduchého hodnocení stavu
hospodaření s elektrickou energií na ČOV.
Energetické
hodnocení
s využitím
této
závislosti může být součástí certifikace podle
ISO 50 001 Energetický management.
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Solární sušení čistírenských kalů
Zpracoval: Ing. Miroslav Kos, CSc., SMP CZ, a.s. (kos@smp.cz)

Souhrn
Likvidace čistírenských kalů je v současné
podobě (jako odvodněný kal) s ohledem na
možný potenciál drahá a je součástí nákladů na
čištění odpadních vod. Náklady na likvidaci kalů
jsou stanoveny podle hmotnosti. Mechanicky
odvodněné kaly typicky obsahují 70 až 85 %
vody. Doprava kalů je tak často jedním z
významných nákladů na jejich likvidaci.
Skladování takto odvodněných kalů je obtížné s
reálnými dopady na okolní prostředí, rozhodně
vyžaduje zabezpečení na ochranu podzemních
vod. V důsledku objemu a formy odvodněného
kalu, jsou nezbytné velké skladovací kapacity
pro uložení odvodněného kalu před jeho půdní
aplikací, která je možná jen za vhodných
agrotechnických podmínek. V důsledku
vysokého obsahu vody je velmi obtížné udržet
mikrobiologickou stabilitu kalů třeba již
hygienizovaných kalů a zápach spolu s
produkcí metanu (skleníkový plyn) je logickým
doprovodným jevem. Sluneční záření je snadno
dostupná energie, která může být použita k
sušení kalu, neboť při vhodné ploše solární
sušárny je vyprodukovaný tepelný tok
dostačující k odpaření vody z odvodněného
kalu.

Projekt se zabýval aplikací solárních sušáren
v ČR a jejich moderním technologickým
vybavením. Solární sušárny díky použitým
kvalitním materiálům a technologickému
vybavení byly dotaženy do moderního
provedení s minimálními nároky na obsluhu a
energie. Jsou používány pro kapacity od 1000
do 300 000 EO. V souvislosti s požadavky na
hygienizaci čistírenských kalů nebo na
materiálovou transformací, jsou solární sušárny
reálnou variantou sušení kalu, především pro
malá regionální centra zpracování kalů.

Nespornou výhodou jsou velmi nízké provozní
náklady, což je činí velmi zajímavé pro střední
velikosti čistíren odpadních vod. Pokud je
dimenzování solárních sušáren a realizace
provedeno pro sušení na vysokou sušinu (8590 % sušiny), zabezpečují hygienizaci kalu.
V kombinaci s využitím energetického
potenciálu sušeného kalu můžeme dosáhnout
zajímavého nízkoenergetického a ekologického
řešení zpracování čistírenského kalu. Zdá se,
že produkce biocharu pomocí termochemické
přeměny pomalou pyrolýzou se může stát
technologií, kterou lze implementovat poměrně
rychle. Vyprodukovaný biochar lze využít při
výrobě kombinovaných hnojiv nebo může být
aplikován přímo jako hnojivá komponenta.

Oblast použití
Solární sušárny jsou doposud v ČR použity ani
na
jedné
lokalitě.
Navržená
ověřená
technologie kombinace solárního sušení a
s využitím energetického potenciálu sušeného
kalu pomocí pyrolýzy využívá k posílení
procesu sušení odpadní teplo vznikající při
termické likvidaci kalu. Technologii budou
využívat především vlastníci a provozovatelé
čistíren odpadních vod při naplňování filosofie
cirkulární ekonomiky, Předpokládané skupiny
uživatelů jsou tak následující:
• Provozovatelé a vlastníci vodohospodářské
infrastruktury zahrnující čistírny odpadních
vod
• Projektové organizace při zpracování
projektových dokumentací
• Odpadové společnosti při rozšiřování
spektra služeb v návaznosti na změny
zákonných norem dotýkajících se likvidace
čistírenských kalů
• Investorské organizace při přípravě a
vyhodnocení investičních projektů s dopady
do hospodaření s energií
• Management společností zabývající se
využitím obnovitelných zdrojů.

Metodika a postup řešení
Popis technologického uplatnění solárního
sušení zahrnuje popis nezbytných podkladů pro
návrh, postup ke stanovení výkonu solární
sušárny, popis konstrukce a provozu solární
sušárny, systém jejího řízení a řešení solární
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sušárna s dotací vytápění z externího zdroje
tepla.

Potřebná aktivní plocha solární sušárny je
funkcí počáteční vlhkosti kalu, požadované
finální sušiny sušeného kalu a uskladňovacího
objemu
(akumulační
kapacita)
mezi
uvažovanými periodami odvozu sušeného kalu
ze sušárny k finálnímu využití. Návrhový
program
pracuje s využitím
místních
meteorologických dat a na základě uvedených
požadavků počítá potřebnou půdorysnou
plochu solární sušárny.

Orientačně lze říci, že při započtení potřebné
plochy pro návoz kalu a jeho běžné uskladnění
vyžaduje instalace solární sušárny ve střední
Evropě cca 1,0 až 1,5 m² na tunu roční kalové
produkce (1,0 až 1,5 m 2/(t/rok)). Konečná
dosahovaná sušina kalu je funkcí sušící doby.
usušený kal dosahuje sušiny 70 až 90 % sušiny.

Výsledky
Ověřená technologie solárního sušení s dotací
vytápění z externího zdroje tepla je velmi
zajímavou variantou pro naše klimatické
podmínky. Dochází tak ke stabilizaci provozu a
redukci potřebné plochy solární sušárny.
Dodatečné vytápění snižuje potřebu plochy
solární sušárny. Při dodávání tepla dochází k
vysychání i během chladných a mlhavých
zimních dnů. Je zapotřebí pouze „nízké“ teplo
(teplá voda). Základem úspěšného provozu
solární sušárny je efektivní systém větrání a
prohrábky kalu. Vrstva kalu musí být udržována
v aerobních podmínkách, aby se zabránilo
tvorbě zápachu, Doporučuje se vysušení na
max. 85 % aby se zabránilo tvorbě prachu.
Provoz zařízení uvnitř skleníku musí být
automaticky řízen a kontrolován, tomu musí
odpovídat vybavení solární sušárny. Ventilátory
a kalový „vertikutátor“ pracují přerušovaně
podle podmínek pro sušení vyhodnocených
řídícím systémem.

Závěr
Solární sušení odvodněných čistírenských kal
je perspektivní technologií pro české ČOV,
zvláště pro malé a střední kapacity.
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Technologie zpracování kalů (ověřená technologie)
Zpracoval: Ing. Miroslav Kos, CSc., SMP CZ, a.s. (kos@smp.cz)

Souhrn
V současné době se značně mění pohled na
nakládání s čistírenskými kaly. Při aplikaci
čistírenských kalů do životního prostředí, a to
především do zemědělské půdy, vzniká při
nedostatečném zpracování kalu několik okruhů
zdravotních rizik:
• rizika pro člověka, zvířata a rostliny z
přítomných patogenních organismů a
toxických chemických látek,
• toxicita způsobená akumulací těžkých kovů
a dalších nebezpečných látek v půdě, které
přecházejí do podzemních a povrchových
vod, rostlin, zvířat a lidí
• mikrobiální a chemická kontaminace
potravního řetězce a vody, možnost přenosu
antimikrobiální rezistence.
Závažným problémem se stává vstup antibiotik
a antibiotické resistence do životního prostředí
prostřednictvím kalů aplikovaných na půdu
přímo či přes komposty. Ve výhledu toto bude
zásadní omezující faktor, jde o přímé ohrožení
lidského zdraví. Postupně převládá názorový
proud,
který
poukazuje
na
existenci
technologických procesů pro získání energie a
využití fosforu z kalů, které současně zabrání
uvolňování
kontaminantů
do
životního
prostředí. Tyto procesy označované jako
Sludge-to-Energy nebo Sludge-to-Phosphorus
zajistí odstranění závadných látek z kalů nebo
materiálovou transformací kalů na recyklované
materiály a zlikvidují kontaminaci kalu
organickými látkami, a tak zajistí vysokou
bezpečnost pro životní prostředí a pro lidské
zdraví. Pro předpokládaný vznik tzv.
Regionálních
center
zpracování
kalů
zpracovávajících odvodněné kaly byly vyvinuta
a projektově ověřena sestava technologických
celků naplňující požadavek materiálové a
energetické transformace kalu na finální
produkt využitelný jako bezpečné hnojivo nebo
jako pomocný půdní přípravek.
Základem technologie je udržitelné sušení kalů
pomocí nízkoteplotních sušáren a navazující
pokročilé získávání elektrické energie a tepla
pomocí pyrolýzy, kdy je zabezpečena kromě
hygienizace i likvidace mikropolutantů. Tato
sestava technologií termického zpracování kalů
zajistí
produkci
neznečištěných
hmot
využitelných jako recyklovaná hnojiva, nahradit

minerální hnojivo a naplnit cestu předběžné
opatrnosti.

Oblast použití
Vzniklou
sestavu
ověřené
technologie
zpracování kalů budou využívat především
vlastníci a provozovatelé čistíren odpadních
vod při investičních akcích směřujících na
doplnění kalových hospodářství ČOV. Budoucí
zpracování budou především vymezovat
legislativní normy pro nakládání s čistírenským
kalem. Jejich přehled je součástí výsledku
řešení.

Základní zjištění a vztahy
Rozhodující pro volbu lokality jsou konkrétní
rámcové podmínky dané lokality pro instalaci
technologie sušení a pyroplýzy. Střední a velké
ČOV mají ideální potenciál pro doplnění o
nezbytné technologie a pro vznik regionálního
centra zpracování kalů. Postupnou optimalizací
začlenění do stávajícího kalového hospodářství
ČOV jsme dospěli k optimální sestavě,
spočívající v kombinaci nízkoteplotní sušárny a
pomalé pyrolýzy sušeného kalu. Pro ověření
byly sestaveny návrhové postupy a bilanční
schémata. Významný je pokles množství kalu.
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Výhodné energeticky i ekologicky je sušení v
nízkoteplotní sušárně. Sušárna pracuje s
teplotou topné vody 90–95 °C (voda se
odpařuje v podtlaku, což brání úniku škodlivin z
cirkulačního plynu) a tato teplota je rovněž
vzdálená od teploty, která je u sušení
nebezpečná pro samovznícení. Druhým
procesem, který byl vybrán pro optimální
sestavy
linky
materiálové
transformace
čistírenského kalu, je proces pomalé pyrolýzy.
Vzorové bilanční energetické schéma sestavy
pro produkci 1t suš./d v sestavě s mezofilní
anaerobní stabilizací (MAS), nízkoteplotním
sušením (NTS), kogenerací (KGJ) a pyrolýzou
kalu (PYRO) je na následujícím obrázku:

Termochemická
transformace
kalu
se
získáváním energie ve formě pyrolýzního plynu
předpokládá, že pyrolýzní plyn je zařízením
spalován a teplo je využito k ohřevu pyrolyzéru
s produkcí odpadního tepla, které je využíváno
k sušení kalu v nízkoteplotní sušárně.
Produktem je pyrolýzní materiál (biochar) s
agrochemicky využitelným fosforem (využití
jako hnojivo či hnojivá komponenta). K doplnění
kalového hospodářství čistíren odpadních vod o
termické
zpracování
kalů
využívající
energetický potenciál kalů jako biomasy přispěl
extrémní nárůst obsahu mikropolutantů v
kalech (zbytky léčiv, hormony, biocidy,
prostředky personální péče apod.), který vyvolal
v EU přechod na princip předběžné opatrnosti a
přípravu zákazu přímé aplikace na půdu. ČR
zavedla Vyhl. č. 437 Sb. od 1. 1. 2020
požadavek hygienizaci kalů.
Materiálová transformace kalu pyrolýzou
umožní získat fosfor (kritický materiál EU) a
biochar použít pro agrochemické účely s řadou
pozitivních efektů. Hlavním efektem je však
inaktivace organických polutantů v kalech.
Zpracování kalů formou sušení s pyrolýzní
koncovkou je reálné na ČOV nad 30 000 EO,
tedy na cca 90 ČOV.
Investiční náklady na 1000 t/rok odvodněného

kalu jsou u sušárny cca 12 mil. Kč, pro pyrolyzér
pak cca 14 mil. Kč. Provozní náklady dosahují
výše až 3 - 4 Kč/m3 odpadní vody v závislosti na
velkosti kapacity zpracování kalu. Prvním
projektem s touto koncepcí bude nízkoteplotní
sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov, která bude
zprovozněna v březnu 2020.

Závěr
Materiálová transformace čistírenského kalu je
aktuálním tématem v souvislosti s nástupem
strategie
oběhového
hospodářství,
ale
především
ze
zdravotních
důvodů.
Technologický vývoj v kalovém hospodářství se
zaměřuje
na
získání
energie
a
transformovaných materiálů. Cestu k úplnému
vytěžení energetického obsahu čistírenských
kalů otevírá proces nízkoteplotního (nebo
solárního) sušení, na který mohou navazovat
podle velikosti ČOV procesy termochemické
transformace sušeného kalu získáváním
energie ve formě plynu (pyrolýzní plyn, syngas)
a získáváním mineralizovaného uhlíkatého
zbytku (karbonizát,
biochar, popel) s
agrochemicky využitelným fosforem (využití
jako hnojivo či hnojivá komponenta). Pro velké
kapacity je pak vhodnější použití monospalování s výhledovým získáváním fosforu,
tedy cestou, kterou se vydává Německo a
Rakousko. Ověřená technologie kombinace
sušení a pyrolýzy zabezpečí dokonalou
hygienizaci kalu a odstranění organických
mikropolutantů.

Přehled předností použití biocharu po zpracování
čistírenských kalů pyrolýzou na hnojivo
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Zpracování tepelné bilance zpracování kalů (software)
Zpracoval: Ing. Miroslav Kos, CSc., SMP CZ, a.s. (kos@smp.cz)

Souhrn

Oblast použití

V současnosti není k dispozici jednoduchý
vzájemně provázaný nástroj pro sestavení
tepelné bilance procesů zahrnovaných do
kalového hospodářství ČOV. ČOV zaměřená
na energetické a materiálové využití kalu
zahrnuje oproti klasické sestavě např. procesy
termické hydrolýzy, sušení kalu, spalování kalu
nebo jeho pyrolýzu či zplyňování, může tak
produkovat energii nebo využitelné materiálové
produkty. Vedle metodiky Energetického
hodnocení ČOV bylo nezbytné vyvinout
jednoduchý SW (v MS Excel) na podporu
technologických výpočtů s výše uvedenými
procesy. Vzniklý SW poskytuje výstupy toků
tepelné energie v rámci bilance s přímým
výstupem do Sankey diagramů. Přínos nového
software je zejména pro projektanty.

Software je plně využitelný při projektových
návrzích
kalových
linek
s termickým
zpracováním kalů. Jeho dílčí části (především
sušení a pyrolýza) lze využít samostatně pro
navrhování příslušných částí technologické
linky. Předpokládané skupiny uživatelů jsou
následující:
• Projektové organizace při přípravě a
vyhodnocení
investičních
projektů
zabývajících se termickým zpracováním
kalů na ČOV
• Dodavatelské organizace pro kontrolní
propočty tepelných bilancí dílčích zařízení.

Na základě údajů o výhřevnosti sušiny kalů,
tepelné účinnosti jednotlivých zařízení a
rekuperačních jednotek lze sestavit vedle
hmotové
bilance
i
bilanci
tepelnou,
kombinovanou s bilancí energetickou. Pro
každou
technologii
máme
vypracován
samostatně
návrhový
algoritmus,
který
kombinuje hmotovou a energetickou bilanci.
Význam tepelných bilancí pro kalová
hospodářství je zásadní, před každou
rekonstrukcí zaměřenou na termické procesy
v kalovém hospodářství musí být provedena
teplená bilance současného a budoucího stavu
hospodaření s teplem. Bilancována je vstupní
energie v sušině kalu, převody energie do
bioplynu, termická hydrolýza, kogenerace
s produkcí elektrické energie a tepla, sušení
kalu a přeměna sušiny kalu pyrolýzou nebo
spalováním.

Základní zjištění a vztahy
Software zpracovává na základě vstupu kalů do
kalového hospodářství hmotové a tepelné
bilance
jednotlivých
procesů.
Zahrnuje
samostatné výpočtové bloky:
➢ Hmotová a tepelná bilance vyhnívacích
nádrží
➢ Tepelné ztráty vyhnívacích nádrží
➢ Energetická a tepelná bilance kogenerační
jednotky
➢ Topení a tepelné ztráty vyhnívacích nádrží
➢ Hmotová a tepelná bilance nízkoteplotní
teplovodní sušárny kalů
➢ Hmotová a tepelná bilance pyrolýzní
jednotky s přímým spalováním plynu.
Většina vstupních hodnot je provozně měřena.
Neměřené hodnoty je nutné zjistit speciálními
odběry a rozpory. Jde především o výhřevnost
vyhnilého kalu, detailní hodnocení organického
podílu sušiny kalu, produkci a složení bioplynu.
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K dispozici také musí být skladba konstrukce
vyhnívacích nádrží (kvůli propočtu tepelných
ztrát), přímé měření výroby elektrické energie
pro kontrolu účinnosti provozu kogeneračních
jednotek.

Metodika a postup řešení
Podle barevného vyznačení jsou rozeznávány
vstupní zadávané (žluté) nebo naměřené
(okrové) hodnoty, vypočítané hodnoty jsou
označeny růžově.
Mezofilní anaerobní stabilzace
Charakteristika
teplota procesu
specifická produkce bioplynu na přivedenou org.sušinu
redukce organické sušiny vyhníváním
specifická produkce bioplynu na 1 EO (kontrolní propočet)
složení bioplynu - obsah metanu
energetický potenciál bioplynu
množství redukované org.sušiny
množství vyhnilého kalu s chem kalem
množství vyhnilého kalu bez chem kalu
množství organické sušiny ve vyhnilém kalu
organická sušina ve vyhnilém kalu
produkce bioplynu
kontrolní výpočet produkce bioplynu
specifická produkce na odstraněnou org. sušinu
energie v bioplynu
energie v bioplynu

38,0 °C
0,400 Nm3/kg o.s.
42,0% %
24,0 l/EO.d
64,0 %
6,7 kWh/m3
936,4 kg/d
2 036,4 kg/d
2 036,4 kg/d
1 293,2 kg/d
63,5% %
891,8 Nm3/d
888,0 Nm3/d
0,952 Nm3/kg odstr. o.s.
5 957,5 kWh/d
21 453,0 MJ/d

Příklad části programu

Před vlastním výpočtem je nutné disponovat
sadou naměřených procesních hodnot nebo
tyto hodnoty nastavit jako defaultní. Výpočtové
bloky spolu komunikují a výstup jednoho jsou
vstupem do druhého. Lze je však použít i
samostatně, např. pro výpočet tepelných ztrát
vyhnívacích nádrží nebo návrh nízkoteplotní
sušárny.
parametr

rozměr

označení

hodnota

Vstupní vlhkost sušeného materiálu

% hmot. H2O

x1

77,0

Výstupní vlhkost sušeného materiálu
Hmotnostní průtok sušiny kalu
Hmotnostní průtok materiálu na vstupu do sušárny

% hmot. H2O
kg/d
kg/h

x2
m vstup

10,0
5 888,0
1 066,7

Hmotnostní průtok materiálu na výstupu

kg/h

m výstup

272,6

Množství odpařené vody

kg/h

m H2O

794,1

Měrná tepelná kapacita vody

J/kg·K

c H2O

4 180,0

Měrná tepelná kapacita vodní páry

J/kg·K

c pára

1 840,0

Měrné výparné teplo vody

kJ/kg

q H2O

2 510,0

°C
°C
°C

T1
T2
T H2O

10,0
100,0
100,0

Teplo pro ohřev vody

MJ/h

Q ohř H2O

298,7

Teplo pro ohřev vodní páry

MJ/h

Q ohř pára

0,0

Teplo pro odpaření vody

MJ/h

Q odp H2O

1 993,1

Teplota materiálu na vstupu
Teplota spalin na výstupu ze sušárny
Teplota par na výstupu ze sušárny

Teplo celkové výpočtové
Specifická spotřeba tepelné energie - výpočet
Specifická spotřeba elektrické energie - výpočet
Ztráty tepla na sušárně
Specifická spotřeba tepelné energie + ztráty
Specifická spotřeba elektrické energie+ ztráty
Teplo celkové výpočtové
Příkon zdroje tepla pro sušárnu

MJ/h
Q celkem,teorie
MJ/d
kWh/kg H2O
kWh/kg H2O
% spotřeby
kWh/kg H2O

0,088
0,10
0,891

kWh/kg H2O
MJ/h
MJ/d
kW

2 291,9
55 004,6
0,802

0,098
Q celkem,projekt
P sušárna

vstupní hodnoty
vypočítané hodnoty
standardní hodnoty

Příklad části programu pro návrh sušárny

2 546,5
61 116,2
707,4

Výsledky
Byl sestaven software pro výpočty tepelných
bilancí v kalovém hospodářství ČOV s využitím
termických procesů. Program je proveden v SW
Excel. Produkt není určen ke komerčnímu
využívání, nebylo investováno do uživatelského
prostředí pro případnou komercializaci.
Program je však využitelný pro běžné uživatele
Excelu. Program byl využíván při zpracování
tepelných bilancích v rámci projektu a pro
diseminaci výsledků řešení. Předpokládané
ekonomické přínosy a další přínosy spočívají ve
zpracování jednoduchých tepelných bilancí při
hodnocení provozu hospodaření s teplem na
ČOV, při návrzích dílčích celků z hlediska
zásobení teplem. Cílem je optimalizace
spotřeby tepelné energie, zvyšování tepelné
účinnosti, a tak získání ekonomických přínosů,
kdy hlavní ekonomický přínos je dosahován při
realizaci opatření vyplývajících z tepelných
bilancí.

Závěr
Specializovaný software vznikl v průběhu
přípravy
návrhů
technologií
termického
zpracování kalů, kdy bylo konstatováno, že
podobný SW není k dispozici. Při průzkumech
na ČOV byl rovněž konstatován bídný stav
hospodaření s teplem na ČOV díky nízké
obecné znalosti v této oblasti, zvláště u
provozovatelů ČOV. Vzniklý softwarový produkt
je ojedinělý nástroj pro jednoduché zpracování
tepelných bilancí pro procesy využívané
v kalovém hospodářství ČOV. Jsou využívány
běžně provozně měřené provozní parametry na
ČOV, doplněné o hodnoty výhřevnosti a
zahrnující využití tepla při bilancovaných
technologiích. Vysoce speciální SW je proto
využitelný především pro projektanty a
technology. Nástroj není určen ke komerčnímu
využití a je šířen pouze v odborných sférách
v rámci diseminace.
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Úprava bioplynu a kalového plynu na biometan
Zpracoval:

Ing.

Marek

Bobák,

PhD.,

Souhrn
Jedním z cílů projektu TE02000077 bylo
vyvinout technologie pro úpravu bioplynu a
kalového plynu na biometan. Již několik let je v
Evropě velkým trendem využití energie z
obnovitelných zdrojů. Mezi ně patří i bioplyn a
kalový plyn. V České Republice jsou tyto
zdroje
energie
využity
výhradně
prostřednictvím
kogeneračních
jednotek
produkujících elektřinu a teplo. Teplo je ovšem
velmi často nevyužito z důvodu investiční
náročnosti, která je dána mj. lokalitou zdrojů.
Proto se v minulých letech v řadě zemí
Evropské Unie rozšířila úprava bioplynu na tzv.
biometan vtláčený do sítě zemního plynu.
Biometan
je
nerozeznatelný
ekvivalent
zemního plynu a lze ho využít stejným
způsobem. Úprava na biometan je logickým
krokem, protože je účinnější a umožňuje
efektivněji využít větší množství energie,
kterou surový bioplyn obsahuje (v porovnání s
kogenerací). V České Republice je situace
specifická a proto jsme se rozhodli zaměřit se
spíše na jednotky menších kapacit, které by
bylo možné provozovat v kombinaci se
stávajícími kogeneracemi. Našim cílem tedy
bylo navrhnout technologii založenou na
membránové separaci, která bude splňovat
následující požadavky:
 Jednoduchá škálovatelnost technologie,
3
kapacity od 25 do stovek Nm /h bioplynu
 Možnost využít různé zdroje bioplynu –
zemědělské BPS, odpadářské BPS,
komunální ČOV, průmyslové BPS a ČOV
 Zisk metanu 93 – 99 %
 Možnost biometan využít pro vtláčení dos
sítě nebo jako bioCNG pro pohon vozidel
 Kvalita biometanu pro pohon vozidel
(bioCNG) dle TDG 902 02 a ČSN 65 6514
 Kvalita biometanu pro vtláčení do sítě dle
vyhlášky č. 459/2012 Sb. a TDG 983 01
3
 Energetická spotřeba max 0,4 kWh/Nm
 Ekonomická návratnost méně než 8 let
Navržená technologie je založena na
membránové separaci, která má řadu výhod
v porovnání s konvenčními procesy jako je
vodní či aminová vypírka nebo adsorpce. Byly
pečlivě vybrány a optimalizovány jednotlivé
komponenty
a
proveden
scale-up
z laboratorních podmínek až do podmínek
reálného provozu, při kterém byl zpracováván
jak bioplyn ze zemědělské bioplynové stanice,

MemBrain
s.r.o.,
marek.bobak@membrain.cz
tak i kalový plyn z komunální čistírny
odpadních vod malé i velké kapacity.

Produkovaným bioCNG byl poháněn nejen
autobus
MHD.
Dlouhodobé
ověření
technologie prokázalo, že navržené řešení
využívající membránovou separaci je velmi
robustní a umožňuje dlouhodobě stabilní
produkci dle příslušných norem. Bylo
provedeno
hodnocení
ekonomických
parametrů komerčních jednotek navržených na
základě ověřené technologie, které ukazuje, že
prostá návratnost se zejména pro jednotky o
kapacitě od 50 Nm3/h surového plynu na
vstupu pohybuje hluboko pod 10 let.
Typ
jednotky

BU-50
BU-100

Navrhovaná
pořizovací
cena
[mil.Kč]
14,7
18,6

OPEX
[mil.Kč/rok]

Náklady
na
bioCNG
[Kč/Nm3]

Cena
bioCNG
[Kč/Nm3]

Cena
produkce
bioCNG
[mil.Kč/rok]

Náklady
[mil.Kč/rok]

0,7
1,0

6,65
5,69

15,1
11

3,82
5,56

1,68
2,88

Výsledkem je navržená a připravená řada
komerčních technologických jednotek pro
dodávku
zákazníkům
s podpůrnými
výpočtovými nástroji.

Oblast použití
Technologie úpravy bioplynu a kalového plynu
lze využít na zemědělských, průmyslových či
odpadářských bioplynových stanicích a na
čistírnách odpadních vod jak komunálních, tak
i průmyslových. Jednotky lze velice snadno
začlenit do stávajících provozů nebo je lze
využít u zcela nových instalací dle
následujícího schématu.
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Biometan lze vtláčet do sítě VTL plynovodu
nebo využít v lokální či vzdálené plnící stanici
jako bioCNG. Tímto způsobem lze např. zajistit
zelené palivo pro autobusy městské hromadné
dopravy a/nebo pro svozové vozy vyráběné na
ČOV z odpadní vody nebo z biologicky
rozložitelného komunálního odpadu.
Technologii by tedy měli využívat především
vlastníci nebo provozovatelé těchto zařízení.
Konkrétně to budou zejména:
 Zemědělské
podniky
provozující
bioplynové stanice a hledající nové
možnosti efektivnějšího využití bioplynu
 Odpadářské společnosti zpracovávající
bioodpad (BRKO)
 Provozovatelé
a
vlastníci
čistíren
odpadních vod
 Obce hledající lokální zdroje energie např.
pro hromadnou dopravu

Metodika a postup řešení
Základem
technologie
je
samozřejmě
membrána, která je uvnitř membránového
modulu. Konkrétní typ membrány a modulu
volíme podle aktuálních požadavků a kvality
suroviny. Vybrané membrány jsme otestovali v
laboratoři i přímo v dlouhodobém pilotním
provozu. Samotná technologie je složena z
několika operací – sušení, odsíření, komprese,
dosušení, filtrace, membránová separace.

Pro celou kapacitní řadu jednotek jsme navrhli
2 možné varianty, které se liší výtěžkem
metanu a provozními a investičními náklady.
První variantou je dvoustupňové uspořádání
membránové separace s obsahem metanu 5 –
20 obj.% v permeátu (odpadní proud), který by
měl být dále dospálen v kogenerační jednotce.
Výtěžek CH4 je přes 92 % s nižšími náklady na
pořízení i provoz. Tato varianta je vhodná
především pro menší kapacity v situaci, kdy
bude kogenerační jednotka stále v provozu.
Druhá
varianta
dosahuje
velmi
malé
koncentrace CH4 v odpadním plynu 0,3 – 0,5
obj.% s vysokým výtěžkem přes 99 %. Tato

varianta je vhodná především pro větší
instalace, kde se neuvažuje s dalším
provozem kogeneračních jednotek. Obě
varianty lze kombinovat jak s plničkou bioCNG,
tak i s předávací stanicí nutnou pro vtláčení do
sítě zemního plynu.

Výsledky
Základní ověření funkčnosti technologie
proběhlo na bioplynové stanici v Pustějově,
kdy jsme dosáhli 4000 bezporuchových hodin
provozu. Produkce biometanu byla cca 6
3
Nm /h v čistotě 97,45 vol. % CH4.
Několikaměsíční ověření prokázalo, že pro
provoz stačí pochůzková činnost s vizuální
kontrolou procesu. Ověřili jsme též rychlý
náběh jednotky na požadované parametry
produktu v řádu jednotek minut. Další ověření
technologie v reálných podmínkách proběhlo
na ČOV v Modřicích u Brna. K pilotní jednotce
zajížděl autobus MHD každý den a jezdil po
dobu cca 2 měsíců pouze na bioCNG.
Nízkopodlažní autobus Urbanway 12M CNG
ujel celkem 4750 km a spotřeboval 1660 kg
bioCNG.
Z
hlediska
výkonu
nebyly
zaznamenány žádné změny v chování vozidla.
Po celou dobu byl produkt ve specifikaci dle
ČSN 65 6514. Zároveň se nám povedlo ověřit
dostatečnou účinnost odstranění siloxanů.

Závěr
Byla navržena a v různých měřítcích ověřena
komplexní technologie na úpravu bioplynu a
kalového plynu na biometan. Dosaženými
výsledky jsme prokázali schopnost technologie
splnit požadavky příslušných norem a
souvisejících předpisů. V reálném provozu
jsme ověřili využitelnost produkovaného
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městské

Kontakt na řešitele
Ing. Marek Bobák, Ph.D., MemBrain s.r.o.,
marek.bobak@membrain.cz
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Nový nátokový objekt dosazovací nádrže (ověřená technologie)
Zpracoval: prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., ČVUT v Praze (jaroslav.pollert@cvut.cz)
prostor a odtokovou část. Protože na sebe
bezprostředně navazují, vzájemně se ovlivňují.
Souhrn
Návrh moderní konstrukce nátokového objektu
Dosazovací nádrž (DN) je jeden z posledních
byl vytvořen na základě potřeb vlastností pro
objektů na čistírnách odpadních vod (ČOV). V
tento objekt tj. tak, aby přitékající aktivovaná
rámci biologického čištění zde dochází k
směs plynule vtekla do sedimentačního
odstraňování (sedimentaci) biologického kalu.
prostoru a vytvořila dobře sedimentující
DN přímo ovlivňuje vnos znečištění do vodního
kalovou deku.
prostředí, její správná funkce je tedy klíčová
Optimalizovaný nátokový objekt, byl podán
pro dodržování ekologických limitů (Nařízení
jako průmyslový vzor. Součástí projektu byl
vlády č. 401/2015 Sb., O ukazatelích a
také vývoj metodiky posouzení dosazovacích
hodnotách přípustného znečištění povrchových
nádrží pro výběr vhodné velikosti objektu,
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k
optimalizaci tvaru, popřípadě pro vyhledání
vypouštění odpadních vod do vod povrchových
jiných konstrukčních vad nádrže.
a do kanalizací a o citlivých oblastech).
V rámci projektu byl vytvořen nový nátokový
objekt dosazovací nádrže, díky kterému
přitékající aktivovaná směs plynule vtéká do
sedimentačního prostoru a vytváří dobře
sedimentující kalovou deku a zvyšuje tak
účinnost čištění odpadních vod na dosazovací
nádrži. Konstrukce nátokového objektu byla
ověřena
a
optimalizována
pomocí
matematického modelu, je použitelná jak pro
rekonstrukce, tak pro nové nádrže. Její
jednoduchost zároveň zaručuje snadnou
instalaci a nízkou výrobní cenu. Objekt má
nulovou spotřebu elektrické energie a nemění
nároky na velikost nádrže.
Nátokový objekt pro dosazovací nádrže je
chráněn průmyslovým vzorem.

Popis a ověření nátokového objektu
Výrobek je určen jako středový nátokový objekt
zejména kruhových usazovacích nádrží
čistíren odpadních vod. Nicméně zavedený
matematický model a z něj vyplývající návrhy
pro úpravu nátokového objektu je možné
využít pro libovolný tvar dosazovacích nádrží.
Novost řešení spočívá v unikátním tvaru
nátokového objektu, díky kterému je usměrněn
vytékající proud vody s kalem do dosazovací
nádrže.
Správným
nasměrováním
a
rovnoměrným rozdělením průtoku je dosaženo
vyšší účinnost čištění zejména při vyšších
průtocích.
Vzhledem k rozkolísanosti průtoků na ČOV,
kdy musí spolehlivě fungovat za všech
podmínek, je správná konstrukce důležitá pro
ovlivnění proudění. Oddělení kalu z vody
probíhá v nádrži sedimentačním procesem ve
velmi nízkých rychlostech, které musí být
dosaženy rovnoměrně v celé nádrži.
Nádrž se dělí na nátokovou část, sedimentační

Nátokový objekt byl vyzkoušen na jedné nádrži
ÚČOV v Praze. Následně byla porovnávána
funkce a účinnost DN s novým a původním
objektem. Během provozu se ukázal pozitivní
vliv na separaci kalu a to zejména při vyšších
průtokových
stavech.
Výsledky
měření
prokázaly, že zatížení nově osazené nádrže je
možné zvýšit minimálně 2,5x oproti stávajícímu
řešení.

Oblast použití
V ČR je 2554 čistíren odpadních vod. Většina
z nich má kruhové dosazovací nádrže. ČOV s
kruhovými DN se běžně potýkají s
konstrukčními vadami zejména nátokových
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objektů. Stávající obvyklé typy nátokových
objektů,
mají
problém
se
správným
usměrněním proudu a vysokými lokálními
rychlostmi v místě nátoku do sedimentačního
prostoru, což má za následek víření již
usazeného kalu.
Se zvyšujícími se nároky na čištění odpadních
vod (zpřísňování limitů) a zvyšováním
množství vyčištěné odpadní vody, se zvyšují
také nároky na dosazovací nádrže. Dodržování
limitů na kvalitu vyčištěné vody je nutnou
podmínkou správného fungování. S ohledem
na legislativu je kladen větší důraz na zvýšení
účinnosti a spolehlivosti funkce všech stupňů
čištění odpadních vod.
Konstrukce nádrže podle normy ČSN se udává
celkovou velikostí nádrže pro správnou
funkčnost, ale neobsahuje detailní popis
vnitřního uspořádání nádrže a tak záleží na
projektantovi, jaký tvar objektů zvolí. Zejména
při vyšších průtokových stavech dochází k
turbulentním jevům za nátokovým objektem,
což má za následek zvíření kalu a jeho přepad
do recipientu.
Investice do změny nátokového objektu je
minimální
v porovnání
s pokutami
za
nedodržení limitů. S ohledem na technické
řešení úpravy nátokového objektu je možná
realizace tohoto opatření s minimální dobou
odstávky nádrže a s relativně nízkými
investičními náklady.

průmyslového vzoru pro ČOV na
území Prahy.
 ČOV Brno Modřice – zde je plánováno
licencování nátokového objektu včetně
posouzení.
V dalších lokalitách jsou potencionálními
zákazníky
obce
a
vodohospodářské
společnosti, v jejichž vlastnictví, správě nebo
provozování jsou čistírny odpadních vod.

Závěr
Nátokový objekt usměrňuje vytékající proud
vody s kalem do dosazovací nádrže a zvyšuje
účinnost jejího čištění.
Objekt byl realizován na ÚČOV Praha. O nové
konstrukční
řešení
nátokového
objektu
dosazovací nádrže, které bylo v roce 2018
uplatněno jako průmyslový vzor, již projevili
zájem další provozovatelé ČOV, kteří tak s
nízkými investičními náklady mohou zvýšit
spolehlivost, účinnost a kapacitu dosazovacích
nádrží a tím snížit riziko pokut za překročení
povolených limitů pro vypouštění odpadních
vod.

Kontakt na řešitele
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., ČVUT v
Praze Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice 166 29
jaroslav,pollert@cvut.cz

ÚČOV v majetku Hlavního města Prahy
spravuje Pražská vodohospodářská společnost
a.s. (dále jen PVS). Ta je taky spolu
s provozovatelem PVK jedním z prvních
zájemců o praktické využití úprav nátokového
objektu. To se týká v první řadě naplánované
rekonstrukce 4ks tzv. starých dosazovacích
nádrží stávající ÚCOV v rámci připravované
rekonstrukce po zprovoznění Nové vodní linky.
Na jedné z dosazovacích nádrží je již objekt
osazen.
Dalšími zájemci jsou:
 ČOV Miškovice (také ve správě PVS).
Zde je plánováno bezplatné využití
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Výpočet kapacity trubní odlehčovací komory HOBAS (software)
Zpracoval: prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., ČVUT v Praze (jaroslav.pollert@cvut.cz)

Souhrn

Obsah programu

Výpočet velikosti a posouzení kapacity
odlehčovací komory je nedílnou součástí
posouzení každé komory jak při jejím
povolování, tak při posouzení. Kanalizace
provedená z potrubí HOBAS může být
provozována v tlakovém režimu, neboť stoka
potom slouží jako retenční nádrž a zachycuje
alespoň první splach při dešťové události.
Vzhledem k složitosti konstrukce komory pro
hydraulický výpočet je posouzení takovéto
komory časově velmi náročné. Díky typizované
konstrukci HOBAS je možné výpočet a
posouzení automatizovat pomocí výpočetního
programu. Ten byl vytvořen pouze pro tento
typ komory a to jak pro variantu s česlemi, tak
pro variantu bez česlí. Software slouží jako
pomocný nástroj pro projektanty a pro
provozovatele těchto komor. Software je tak
součástí podpory vyvíjených technologií a
slouží k rychlejšímu uvedení do praxe.

Výpočetní program se skládá ze čtyř
základních listů:
 Vstupní hodnoty: Slouží k zadávání
základních vstupních údajů pro posouzení

Účel programu
Výpočetní program slouží k posouzení
kapacity Trubní odlehčovací komory a to s
vyvinutými samočistícími česlemi i bez nich.
Správné fungování odlehčovací komory je
zaručeno tehdy, pokud její kapacita stačí pro
převedení návrhového maximálního průtoku a
nedojde k vytečení kanalizace na povrch či do
sklepů. K tomu slouží posuzovací tabulkový
výpočet, který navrhne a spočítá parametry
komory. Výhodou samočistících česlí je, že
nikdy
nedojde
k
úplnému
zanesení
odlehčovací komory, ale pouze ke snížení
účinnosti a zvýšení hydraulických ztrát.
Komora je svým principem, na rozdíl od jiných
typů, vyvinuta tak, že může dojít k tlakovému
proudění, které je za obvyklých podmínek
nepřípustné. Komora a nátokové potrubí musí
být vyrobeno z materiálu umožňující tlakový
režim – např. odstředivě litý sklolaminát.
Posouzení je nutné provézt jako součást
výrobní dokumentace pro danou komoru.
Vzhledem k tomu, že každá komora je jiná,
nelze vydat obecný certifikát o funkčnosti.
Program je sestaven jako výpočetní tabulka,
aby bylo možné jednotlivé parametry měnit pro
danou komoru. Hlavním přínosem jsou kromě
výpočetních postupů hlavně koeficienty
(zejména ztrátové) které byly v rámci projektu
naměřeny buď v laboratoři, nebo na reálných
komorách.

Vstupní hodnoty
název
Přítokové potrubí
Hlavní komora
Komora pod nornou stěnou
Škrtící trať
Přepadová štěrbina
Přepad z RN do recipientu





DN [mm]

i [‰]

Q [m 3/s]
0
0
0
0

Kapacita bez česlí: kapacitní posouzení
komory bez česlí, slouží jako výsledné
posouzení kapacity
Kapacita s česlemi: kapacitní posouzení
komory s česlemi, slouží jako výsledné
posouzení kapacity
Tabulka
DN:
Návrhové
parametry
standartních velikostí TOK

Výsledné posouzení kapacity a detailní
výpočty jednotlivých částí TOK se nacházejí ve
výsledkových tabulkách zvlášť pro variantu s
česlemi a bez nich. Dle vybrané varianty
volíme posouzení.
Výsledkem je:
1. Kapacitní posouzení jednotlivých částí TOK
(poslední sloupec kontrola) – porovnání
maximální kapacity (zelený předposlední
sloupec) a průtoku v daném profilu s mírou
tolerance 10%.
2. V tabulce jsou vypočteny celkové ztráty
jednotlivých součástí TOK, barevně označeny
podle velikosti a souhrnném řádku sečteny.
Součet celkových ztrát je rozdíl hladin mezi
přepadem do recipientu a nátokem do TOK.
Tuto hodnotu je nutné posoudit s maximální
možnou hladinou, která neovlivní přilehlou
oblast (sklepy domů, povrch)
Vypočtené tabulky slouží jako posouzení pro
návrh i pro kapacitní posouzení hotového
výrobku.

Kontakt na řešitele
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., ČVUT v
Praze Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice 166 29
jaroslav,pollert@cvut.cz
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Trubní odlehčovací komory
Zpracoval: prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., ČVUT v Praze (jaroslav.pollert@cvut.cz)
zvýšeném průtoku dosaženém krátkodobým
otevřením škrtící armatury.
Souhrn
TOK dále obsahuje několik originálních
Městské odvodnění je jedním z hlavních zdrojů
technických řešení např.: čelní norná stěna
negativního ovlivnění vodního prostředí v
(ochrana
recipientu
proti
plovoucím
urbanizovaném území. Zaústění kanalizace
nečistotám), provizorní hrazení a obtok,
způsobuje
v
recipientech
problémy
samočistící česle. Výhodou samočistících česlí
kvalitativního rázu, souvisejícího s vnosem
je, že díky nim neddochází k úplnému
různých škodlivin, ale i rázu kvantitativního,
zanesení odlehčovací komory a jejímu
který je v drobných vodních tocích dán
následné vytopení.
nárazovým zvyšováním průtoků často i
několikanásobně
převyšujícím
průtok
přirozený. Kombinace nejrůznějších faktorů
vede k silnému narušení až destrukci vodního
ekosystému a dosažení dobrého chemického i
ekologického stavu vodního prostředí, které je
požadováno Směrnicí Evropského Parlamentu
a Rady č. 2000/60/ES, je značně ztíženo.
Pro omezování negativních dopadů je
nezbytná pravidelná údržba stokové sítě,
rekonstrukce
nevyhovujících
objektů
a
instalace nových prvků, které musí respektovat
jak hydraulickou a kapacitní, tak i ekologickou
funkčnost. Cílem vývoje nových typů OK je
minimalizovat investiční i provozní náklady a
dostatečnou separační účinností eliminovat
vnos
znečištění,
zejména
v
podobě
nerozpuštěných látek, z kanalizace do
recipientu během srážkových událostí. V tomto
smyslu byla vyvinuta i trubní odlehčovací
Oblast použití
komora.
V České republice je nejvíce rozšířeným typem
stokové soustavy soustava jednotná. Tento typ
Popis trubní odlehčovací komory
přináší
mnoho
ekonomických
a
Trubní odlehčovací komora (TOK) je sestavou
technologických výhod, ale nese sebou i
dvou na sobě ležících trub vzájemně
nevýhody,
zejména
vodohospodářské.
propojených
štěrbinou.
Při
zvýšeném
Hlavním nedostatkem jednotné stokové
dešťovém průtoku, který nestačí škrtící trasa
soustavy jsou odlehčovací komory (OK).
odvádět, dojde ke zvýšení hladiny ve spodní
Prostřednictvím OK dochází k oddělení části
troubě a po dosažení úrovně propojovací
vod během srážkových událostí. Přes OK je
štěrbiny je přebytečná a minimálně znečištěná
stoková síť přímo propojená s recipientem a i
voda odváděna do odlehčovací stoky a dále do
když se do recipientu dostávají vody silně
recipientu.
naředěné, stále obsahují velké množství
Princip mechanického předčištění je založen
znečištění. Toto znečištění je tedy nutné
na existenci příčného proudění, které je
předčistit a vhodným řešením je trubní
podpořeno právě spodní přepadovou štěrbinou
odlehčovací komora.
oproti klasickým řešením (např. boční
TOK byly již instalovány na několika místech
přepadová hrana) kdy dojde ke zvíření
v České republice, např. Debř u Mladé
nerozpuštěných látek a sedimentu. Šířka,
Boleslavi, Děčín. Podařilo se také realizovat
délka a tvar štěrbiny jsou dány propočtem a
prototypy trubních odlehčovacích komor v
předchozím
matematickým
modelováním
mezinárodním
měřítku. Tři TOK byly
charakteru proudění v TOK. Po skončení
instalovány na Slovensku (Dobrá Niva,
dešťové události dochází k samočinnému
Kežmarok, Strážské) a po jednom kuse je
vypláchnutí. Trubní materiál TOK má hladký
prozatím v Německu (Neustadt) a ve
povrch stěn, který umožňuje lepší odtok
sedimentů, proto samočištění TOK probíhá při
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Švýcarsku (Castel San Pietro). O návrhy
dalších komor již projevily zájem další obce.

Závěr
Se vzrůstajícím povědomím o negativních
dopadech přepadů z OK na životní prostředí
vzrůstají i nároky na navrhování odlehčovacích
komor. Nově vyvinutým typem odlehčovací
komory s mechanickým předčištěním je trubní
odlehčovací
komora,
prodávaná
pod
komerčním označením HOBAS CSO Trubní
odlehčovací komora.
TOK sestává ze dvou na sobě uložených trub
vzájemně propojených štěrbinou, která je
proříznuta podélně vespod přepadového
potrubí- Během dešťové události, kdy škrtící
trasa nestačí odvádět, dochází ke zvyšování
hladiny ve spodní troubě a po dosažení úrovně
propojovací štěrbiny je přebytečná
a
předčištěná voda odváděna do odlehčovací
stoky a dále do recipientu. Pozitivní vliv na
separaci nerozpuštěných látek má příčné
proudění, které podporuje jejich sedimentaci.
Po skončení deště probíhá samočinné
vypláchnutí. Design komory byl ověřen jak
pomoci matematického, tak pomoci fyzikálního
modelu.

Kontakt na řešitele
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D., ČVUT v
Praze Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice 166 29
jaroslav,pollert@cvut.cz
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Využití rybničních sedimentů
Zpracoval: Ing. Jana Šulcová, ENKI, o.p.s. (sulcova@enki.cz)
Úvod
Zemědělská produkce je spojena s odtokem
rozpuštěných látek a odnosem erozních částic
z obdělávaných polí. Ztráty rozpuštěných látek
z 1ha (Ca, Mg, K, Na, hydrogenuhličitany)
dosahují několika stovek kilogramů za rok a
odnos erozních částic je od několika až do 30
t/ha za rok. I když se počítá s postupnou
nápravou, odnosu rozpuštěných a pevných
látek ze zem. půd nelze zcela zamezit. V
setrvale využívaném zemědělském povodí je
proto nutné tyto látky zadržet a pokud možno
vrátit zpět na pole.
Rozpuštěné živiny odtékající z polí zvyšují
úživnost povrchových vod, což se projevuje
masovým rozvojem vodních květů sinic
případně vodních makrofyt a dalšími efekty,
které charakterizujeme pojmem eutrofizace.
Naproti tomu půda ztrácí úrodnost, okyseluje
se. Erozní částice zanášejí vodní nádrže a
omezují se tak jejich ekosystémové funkce.
Strategie a akční plány zadržování vody v
krajině počítají s obnovou a dalším budováním
malých vodních nádrží v zemědělské krajině.
Takové nádrže bude nutné periodicky
odbahňovat a vracet sediment zpět na pole,
odkud pochází. V eutrofních vodách takový
sediment obsahuje i organické látky, které
vznikly z primární produkce v samotném
rybníku. Celkové množství sedimentů v
rybnících na území ČR se nyní odhaduje na
3
200 milionů m a erozí se stále zvyšuje.
Takové množství sedimentu by bylo možné
uložit na 530 000 ha zemědělské půdy při
aplikační dávce 10 cm.
Tyto sedimenty
obsahují obrovské množství živin:
6
257 050 t P, 1 270 000 t N, 1,54 x 10 t Ca,
6
636 000 t K, 424 000 t Mg a 30, 74 x 10 t Na.
Charakteristika sedimentů z rybníků v
zemědělských a lesních povodích.
Vyhodnocení dlouhodobých dat chemických
rozborů sedimentů z několika set rybníků
ukázalo, že pouze několik % sledovaných
rybníků nevyhovuje přísné legislativě ČR pro
využití sedimentů na zemědělskou půdu
(Baxa,M. et al. 2019)
Závadnými látkami převyšujícími stanovené
limity jsou zejména polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAU) a polychlorované bifenyly
(PCB) v malých obecních rybnících, z
potencionálně toxických kovů nejčastěji Pb,
Cu a Cd. Rybniční sedimenty jen výjimečně

nesplňují limity pro využití na zemědělské
půdě, a proto recyklace rybničních sedimentů
na pole by měla být hlavním způsobem jejich
využití.
Sedimenty eutrofních rybníků se hromadí v
lovišti a v hlubších částech rybníka a mají
poměrně vysoký obsah organických látek a
živin, které na zem. půdách v současné době
chybí.
To lze dokumentovat získanými výsledky
z realizovaného
projektu
TA04020123
(TAČR).
Například sediment z Horusického rybníka
vytěžený sacím bagrem obsahoval v sušině:
26% organických látek, 1% celkového N;
0,19% P; 0,55% K; 0,36% Mg; 1,7% Ca.
3
Aplikované množství sedimentu bylo 600 m
3
na 1ha půdy. To při hustotě 1315 kg/m činí
789 t materiálu. Množství aplikovaných prvků a
ceny uvádí tabulka 1. Budeme-li počítat
3
minimální náklady na odtěžení 1m sedimentu
200 Kč, vyjdou náklady na zmiňované
množství ve výši 120 000,- Kč. Cena za
ušetřená hnojiva po přepočtu na jednotlivé
prvky obsažené v sedimentu činí 111 889,- Kč
na 1ha. Náklady na těžbu jsou tak
kompenzovány nižšími výdaji za nákup hnojiv.
Tabulka 1: ceny a množství prvků aplikovaných ve formě
sedimentu na 1ha pole v roce 2015 v sušině sedimentu.

Prvek
N
P
K
Mg
Ca
celkem

Obsah prvku
(% sušiny)
1,00
0,19
0,55
0,36
1,70

Množství prvku Cena prvku
na 1 ha (t)
(1ha)
2,29
44 944,0,44
20 067,1,26
22 844,0,82
7 833,3,89
22 200,111 889,-

Při výpočtu cen ušetřených aplikací sedimentu jsme
vycházeli z aktuálních cen na trhu běžně dostupných
hnojiv. Pro jednotlivé prvky jsme ceny přepočítali dle
procentuálního obsahu prvku daného hnojiva uvedeného v
zákoně o hnojivech (zákon o hnojivech č. 156/1998 Sb.,
vyhláška č. 474/2000 Sb., příloha č. 3).

Pozitivní efekty
Rybniční sedimenty, zejména z loviště
eutrofních rybníků obsahují několikanásobně
vyšší koncentrace celkových živin nežli orná
půda. Živiny jsou v sedimentech pevně
vázané, a po jejich aplikaci se uvolňují do půdy
pomalu. Tzn., hnojivý efekt sedimentu se
projevuje postupně v čase, a to již v prvním
roce po aplikaci. Sediment z loviště
a
hlubokých částí rybníka obsahuje málo semen
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plevelů na rozdíl od sedimentů z okrajů
rybníka.
Eutrofní sediment zhoršuje kyslíkový režim ve
vodě. Problémy se projevují zvláště při
výlovech. Jeho odstranění tak zlepšuje kvalitu
odtékající vody z rybníka a umožňuje např.
bezpečnější výlov choulostivějších ryb, jako
štika nebo candát.

hodnoty pH ve výluhu (stanovení v CaCl2),
množství organických látek vyjádřených jako
ztráta žíháním, stanovení celkového a
rozpuštěného dusíku, celkového fosforu a
množství přístupných živin Ca, Mg a K (výluh
dle Mehlicha III). Toto stanovení je doporučeno
v legislativě, nicméně není referáty ŽP striktně
vyžadováno.

V porovnání s průmyslově vyráběnými hnojivy
je hnojení rybničními sedimenty investicí do
budoucna – výsledný pozitivní efekt na
úrodnost a následnou produkci se projevuje
v několika letech po aplikaci.

Způsoby těžby a rozsah nákladů na těžbu
3
1m sedimentu
Jednou z možností těžby sedimentů je
odtěžení tzv. suchou cestou, pomocí
klasických zemních strojů. Tento způsob těžby
3
je finančně výhodný, náklady na odtěžení 1 m
3
se pohybují kolem 200 Kč/m . Rybník musí být
před vlastní těžbou vypuštěn a sediment řádně
odvodněn.
Dalším způsobem těžby je odtěžení sedimentu
pomocí plovoucích sacích bagrů (tzv. mokrá
cesta). Toto zařízení naruší a vysaje sediment
ze dna vodní plochy bez nutnosti přerušení
používání vodního díla. Vytěžený materiál je
dopravován pomocí čerpadla do místa dalšího
zpracování. Těžbu lze provádět z jakékoliv
hloubky a vytěžený materiál čerpat do
vzdálenosti několika km. Nejméně nákladné je
odvodnit sediment v lagunách, nákladnější je
centrifugace sedimentu. Vytěžený materiál
může být aplikován do tzv. geotextilních vaků,
kde dochází k jeho řádnému odvodnění. Tento
způsob těžby je nákladnější a pohybuje se v
3
rozmezích 200 – 1200 Kč/m . Cena se odvíjí
od požadované zakázky velikosti nádrže a
dopravních vzdáleností.

Úskalí
Intenzivnější využití sedimentů na zemědělské
půdě
ztěžuje administrativní náročnost,
nemalé náklady na analýzy nebo striktně daný
desetiletý interval mezi aplikacemi. Praxe
ukazuje,
že
aplikace
sedimentů
na
zemědělskou půdu je motivována dotacemi.
Využití sedimentů by mohlo být dobrým
příkladem cirkulární ekonomiky.
Legislativa
Používání sedimentů na zem. půdě se řídí
zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o
agrochemickém zkoušení zem. půd (zákon o
hnojivech), vyhl. č. 257/2009 Sb., o používání
sedimentu na zem. půdě, př. č. 1 a př. č. 3. V
přílohách jsou uvedeny limitní hodnoty
rizikových látek pro sediment (př. č. 1) a pro
zem. půdu (př. č. 3) a limitní hodnoty pro
obsah skeletu sedimentu. Dodržení limitních
hodnot se prokazuje protokolem o výsledcích
analýz vzorků sedimentu odebraných před a
po jeho vytěžení (uložení na mezideponii).
Současně s protokolem o výsledcích analýz
musí být vypracován protokol o odběru vzorku
sedimentu s uvedením textury sedimentu a
evidenční list o použití sedimentu na zem.
půdě. Sediment musí splňovat limitní hodnoty
výše uvedené vyhl., př. č. 1 a č. 3. Pokud
sediment bude splňovat limitní hodnoty výše
uvedené vyhl. př. č. 1 a nebude splňovat limitní
hodnoty př. č. 3, pak musí být ještě odebrány
vzorky zem. půdy, na kterou má být vytěžený
sediment uložen a provedeny chemické
analýzy vzorku zem. půdy. Pokud bude půda
splňovat limitní hodnoty výše uvedené vyh. př.
č. 3, může na ní být sediment uložen.
Ve vzorku sedimentu je vhodné stanovit
množství přístupných živin. Jedná se o zjištění
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Optimalizace vodního prostředí zasaženého pokročilou eutrofizací
Zpracoval: Ing. Marek Baxa, Ph.D., ENKI, o.p.s. (marekbax@gmail.com)

Vývoj vodních nádrží
Mluvíme-li o vodních nádržích, ať už
přirozených (jezera, tůně) tak umělých (údolní
nádrže, rybníky), je zapotřebí mít na paměti, že
mají svoji životnost. Pokud bychom se o
nádrže „nestarali“ lze životnost vyjadřovat ve
stovkách až tisících let. Je tak přirozené a
logické, že takto dlouhé životní období,
mnohonásobně přesahující lidský život,
s sebou přináší i významné změny v rámci
jedné nádrže. Změny na úrovni: výšky vodní
hladiny, chemismu, fyzikálních projevů, ale i
rostlinných a živočišných společenstev.
Zjednodušeně lze říci, že na počátku „života“
nádrže
je
prostředí
„čisté“,
živinami
nezatížené, s typickými společenstvy rostlin a
živočichů. Voda mívá vysokou průhlednost,
fyzikálně
chemické
parametry
nebývají
rozkolísané. S postupujícím stářím nádrže
dochází
ke kumulaci
alochtonního
(nepůvodního) materiálu, ke zvyšování obsahu
živin,
snižuje
se
průhlednost
vody,
společenstva rostlin a živočichů se mění a
přizpůsobují
se
novým
podmínkám.
S přibývajícími živinami se zvyšuje i množství
biologického materiálu, vznikajícího v samotné
nádrži (tzv. autochtonní původ). V konečném
důsledku dochází k zazemnění nádrže a
k jejímu zániku. Tento proces lze shrnout do
následujících fází: 1. vznik nádrže; 2.
oligotrofní stádium; 3. mezotrofní stádium; 4.
eutrofní až hypertrofní stádium; 5. zazemnění;
6. klimaxové stádium – zánik nádrže.
Zjednodušené schéma vývoje nádrží z hlediska kvality vody
na příkladu rybníka:
A – oligotrofní stádium; B – mezotrofní stádium; C – stádium
pokročilé eutrofizace

Lidé se naučili nádrže využívat, různými

způsoby, od energetického, produkčního až po
využití rekreační. Přirozeně se tak člověk brání
dvěma posledním stádiím. Avšak velké
problémy přináší i stádium 4 – eutrofní až
hypertrofní. Hlavními projevy takového stádia
jsou nízká průhlednost vody nepřesahující
několik málo desítek cm, zelené až modré
zbarvení
vody
způsobené
přítomností
nadměrného množství řas a sinic, či
obtěžujícím zápachem z rozkládající se
nahromaděné organické hmoty. Aktuálně se
významná část vodních, zejména uměle
vytvořených, nádrží nachází právě ve stavu
pokročilé eutrofie až hypertrofie. Přičemž
činnost člověka nástup tohoto stádia výrazně
urychlila.

Metody optimalizace
Nejradikálnějším způsobem jak se „bezpečně“
zbavit projevů eutrofizace je chemická úprava
vody. Nejznámějším způsobem je chlorace
vody. Tento postup je však drastický
k ostatním složkám vodního ekosystému, který
bychom chtěli zachovat – například vodní a na
vodu vázanou vyšší vegetaci, měkkýše, ryby
nebo ptactvo. Chceme-li tyto a jiné složky
zachovat,
nezbývá
než
s dosavadními
znalostmi „bojovat“ s projevy eutrofizace
šetrnějšími, fyzikálně biologickými, někdy i
chemickými metodami. Každá nádrž je však
originál, a ačkoli řada poznatků a metod je
aplikovatelných paušálně, vždy je zapotřebí
hledat optimální nastavení postupů s ohledem
na chování konkrétní nádrže. Žádoucí, spíše
nezbytné, je navrhovaná opatření podpořit
monitoringem, alespoň základních parametrů
kvality vody v nádrži. A to před, v průběhu i po
samotné optimalizaci. Běžnými šetrnými
nástroji v boji s projevy eutrofizace jsou:
1) Změna, či omezení stávajícího přítoku
vody
2) Optimalizace rybí obsádky
3) Odbahnění nádrže
4) Využití makrovegetace jako přírodního
filtru
5) Budování záchytných přednádrží
V současnosti se v krajině pohybují vysoké
koncentrace fosforu. Ten se stává klíčovým
prvkem v boji proti eutrofizaci. Biologické
způsoby jeho zachytávání jsou málo účinné.
Proto se v posledních letech přistupuje
k chemickému srážení P před nádržemi nebo
přímo v nádržích.
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Případová studie
Optimalizace kvality vody v technologické
nádrži REZERVO, Kovohutě Příbram.
Od roku 2015 řeší podnik Kovohutě Příbram
nástupnická, a.s. nevyhovující kvalitu vody ve
2 ha nádrži, z níž odebírá vodu pro
technologické účely do svého provozu.
Primárním problémem je extrémní zanášení
filtrů v úpravně vody, která je prvním
technologickým celkem před vstupem vody do
výrobního procesu. Permanentní zanášení
filtrů v letních měsících výrazně zvyšuje
personální, časovou i ekonomickou náročnost.
Vedení podniku se rozhodlo přistoupit k řešení
situace komplexně. Tzn., volí, dle finančních
možností,
postupy
pro
celkovou
ekosystémovou nápravu vodního prostředí.
Firma ENKI, o.p.s. smluvně působí na nádrži
REZERVO od roku 2016. Navrhuje nápravná
opatření a odborně dozoruje jejich naplňování.
Provádí monitoring ekosystémových složek a
chemické analýzy vody ve vlastní akreditované
laboratoři. Sezóna je zakončena shrnující
závěrečnou zprávou, vysvětlující jak se
dotčená nádrž v daném roce chovala.
Nádrž REZERVO se nachází ve stavu
pokročilé eutrofizace. V letních měsících se
potýká s masivním výskytem vodních květů
sinic, které zanášejí technologické filtry.
3
Z důvodu značné potřeby vody (200 m /den)
pro technologickou výrobu není možno nádrž
zcela vypustit.
Realizovaná navrhovaná opatření:
1) Optimalizace rybí obsádky – kontinuální
odlov
stávajících
ryb
dostupnými
prostředky a podpora dravých druhů ryb.
Důvodem je snížení intenzity narušování
dnového
sedimentu
přítomnými
kaprovitými rybami a eliminace drobných
planktonofágních druhů ryb pomocí
dravců.
2) Přepažení přítokové části nádrže síťovinou
za účelem prokázání vlivu rybí obsádky na
kvalitu vody a za účelem podpory rozvoje
vodní makrovegetace.
3) Vysazení litorální vegetace v přítokové
části nádrže.
4) Aplikace koagulantu PAX-18
5) Omezení přítoku vody do nádrže ve
srážkově intenzivních periodách.
Výsledky:
Monitoring REZERVA a jeho okolí prokázal
značnou živinovou zátěž jak v samotné nádrži,
tak i v přitékající vodě. To se ukazuje jako

zásadní, avšak obtížně řešitelný, problém.
Odklonění přívalových
vody by mělo
zredukovat množství přitékajících živin do
nádrže.
Add 1 – Optimalizace rybí obsádky probíhá
kontinuálně od roku 2016. Využití zátahových
sítě, stacionárních sítí (vězence), či odlovu ryb
elektrickým
agregátem
a
pravidelné
dosazování dravých druhů ryb (štika, candát).
Add 2 – Ukazuje se, že vliv rybí obsádky je
významný. Zadní oddělená část bez ryb se
chová rozdílně od zbytku nádrže, zejména ve
struktuře a složení planktonu a průhlednosti
vody.
Add 3 – Nádrž REZERVO je zcela bez litorálů.
Pro iniciální osázení břehových partií zadní
části nádrže byla využita široká paleta
litorálních rostlin. Řada druhů se uchytila a
předpokládá se jejich rozvoj v následujících
letech.
Add 4 – Nezbytným krokem bylo využití
koagulantu PAX-18 pro vysrážení nadměrného
výskytu fytoplanktonu a vyvázání P z vodního
sloupce a jeho zakonzervování v sedimentu.
K aplikaci byla použita nově vyvinutá
dávkovací hlavice. Koagulace pomocí síranů je
běžně používaná technologie před úpravnami
pitných vod.

Výsledkem je snížení obsahu částic ve vodním
sloupci a tím snížena intenzita zanášení filtrů
na úpravně vody.
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Systém pro inteligentní řízení provozu teplárenských soustav
Zpracovali: Ing. Jan Havelka, CSc., Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. (ortep@ortep.cz)

Souhrn
V rámci projektu byl vyvinut SW REGIOS a
ověřena technologie systému pro inteligentní
řízení provozu teplárenských soustav.
Inteligentní řízení procesů a systémů výroby,
distribuce a užití tepla je významnou součástí
tvorby „smart regionu“.
Tyto aktivity jsou podmíněny sběrem dat,
sdílením dat a jejich vyhodnocováním tak, aby
bylo docíleno optimálního využití nikoli pouze
jednoho, ale pokud možno všech zdrojů tepla
(včetně OZE), které daný region skýtá.
Pro dosažení takovéhoto cíle byla nezbytná
integrace modelů různých technologií výroby
energie (OZE - BPS, solární technologie,
kogenerační jednotky, atd.), distribuce energie
(CZT) a spotřebičů energie (budov) tak, aby
bylo možno při napojení na on-line data
predikovat a následně efektivně řídit soustavy
zásobování teplem.

Projekt „CK Inteligentí regiony“, respektive jeho
část WP3 „Smart heatingt networks“ byl tedy
zaměřen na možnost inteligentního řízení
provozu městských tepelných sítí s cílem
integrovat různé typy zdrojů do těchto systémů
a zajistit jejich efektivní využití.
Tohoto cíle bylo v rámci projektu dosaženo.

Z pohledu koncepce odpadového hospodářství
se proces separovaného sběru a recyklace
odpadů neobejde bez nutnosti skládkování,
nebo termické likvidace zbylé části dále
nevyužitelného odpadu.
S ohledem na budoucí požadavky omezení
skládkování
poroste
význam
termické
likvidace, a to ať formou přímého spalování
v ZEVO (závodech na energetické využití
odpadů), nebo produkce TAP (tuhých
alternativních paliv) určených rovněž pro
spalování a výrobu energie – tepla v kotlích.
Optimální, vzhledem k celkové účinnosti, je
přímé využití tepla pro vytápění, popřípadě
další technologické účely, což se však
neobejde bez distribuční sítě SZTE (soustavy
zásobování teplem).
Z pohledu koncepce ochrany klimatu a
přechodu k bezuhlíkovým technologiím a
uhlíkově neutrálním městům či regionům je
žádoucí
rozvoj
využívání
místních
obnovitelných zdrojů energie, v případě
vytápění se bude jednat zejména o kotle na
spalování biomasy, termo solární systémy
ohřevu vody, tepelná čerpadla, atd. a rovněž
zde platí, že pro efektivní využití těchto zdrojů
bude nezbytné buď umožnit distribuci
vyráběného tepla, nebo přizpůsobit stávající
klasické SZTE jejich provozu.
Důležité, zejména pro větší města, je zajištění
funkce
kritické
infrastruktury
v případě
živelných pohrom, nebo rozpadu energetické
sítě, tzv. „blackout“.
Jedná se zejména o obnovení energetických
dodávek pro nemocnice, hasičské sbory,
policii, vodárenské soustavy, krizová centra,
telekomunikace, atd., k čemuž je nezbytná
existence lokálních zdrojů schopných „startu
ze tmy“.

Oblast použití
Jedním z cílů energeticky udržitelného regionu,
například městské aglomerace, je umožnit
vzájemnou spolupráci a efektivní využití
zdánlivě
nesourodých
infrastrukturálních
systémů, v tomto případě na straně užitečného
tepla.
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Takovýmito zdroji bývají obvykle místní
teplárny, nebo jiné, většinou průmyslové
zdroje, které jsou při normálním stavu
využívány pro kogenerační výrobu elektřiny a
s tím spojeného užitečného tepla, opět za
předpokladu možnosti uplatnění dodávaného
tepla v síti SZTE.
Jednotícím, obecně platným faktorem, pak je
snížení
celkové
energetické
náročnosti
příslušného regionu, a to nejen na straně
spotřeby tepla (zateplování objektů, regulace,
atd.), ale i na straně jeho výroby a distribuce.
Z výše uvedeného je zřejmé, že udržitelný
energetický rozvoj regionu se neobejde bez
inteligentního řízení síťových energetických
systémů (distribuční sítě elektřiny, zemního
plynu, nebo tepla).

Metodika a postup řešení
První část prací při vývoji SW a vytvoření
modelu řešené oblasti spočívala ve zmapování
místní soustavy z pohledu jejích technických
parametrů, bilancí a způsobu provozu.
V rámci této etapy byl sestaven výpočtový
model soustavy a na něm byly provedeny
základní statické tepelně hydraulické přepočty
stávající sítě pro vybrané provozní stavy v
průběhu roku, aby byla získána přesná
představa o fungování sítě.
Ve druhé části prací byly modelovány
dynamické jevy v soustavě, tzn. denní, nebo
delší simulace provozu sítě. Pro tento účel byl
sestaven neuronový model chování VS –
výkonová závislost na venkovní teplotě. Dále
byly sestaveny modely specifického chování
atypických prvků, jako například modely
chování termo solárních systémů, tepelných
čerpadel, kogeneračních jednotek, anuloidů,
BPS, akumulátoru tepla, atd.
Všechny tyto matematické modely byly
začleněny do vyvíjeného softwaru. Zároveň
byly do softwaru REGIOS definovány a
algoritmizovány optimalizační úlohy podle
dohod s provozovateli testovaných soustav.

Výsledky
V roce 2018 byl SW REGIOS prezentován na
řadě odborných seminářů a konferencí stejně
jako sesterský produkt společnosti ORTEP,
s.r.o. DYMOS NG, který využívá funkcionality
vyvinuté v rámci vývoje SW REGIOS.
Produkt DYMOS NG byl na konci roku 2018
instalován
ve
společnosti
Elektrárny
Opatovice, a.s., na konci roku 2019 ve
společnosti Teplárny Brno, a.s. a o dalším
nasazení je v současné době jednáno se
společnostmi Teplárna České Budějovice, a.s.
a Plzeňská teplárenská, a.s.

Závěr
SW REGIOS umožňuje modelování denní
dynamiky SZTE, řešení časové synchronizace
potřeb tepla a možností jejich výroby pomocí
jednotlivých technologií včetně zapojení
nejrůznějších akumulačních jevů. Tento SW je
vhodný zejména pro denní přípravu provozu a
on-line řešení nestandardních jevů.
Vyvinutý SW REGIOS, nebo jeho prvky
v rámci systému DYMOS a ověřenou
technologii systému pro inteligentní řízení
provozu teplárenských soustav budou využívat
především
vlastníci
a
provozovatelé
rozsáhlých systémů CZT, ale široká možnost
uplatnění se nabízí i u menších městských,
nebo průmyslových tepelných hospodářství.
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Národní BIM knihovna
Zpracoval: Ing. Pavel Vlasák, AQUA PROCON s.r.o. (pavel.vlasak@aquaprocon.cz)

Souhrn
Jedním z cílů projektu je pomoc při zavádění
BIM postupů do denní praxe v České
republice. Jednou z cest, jak napomoci
širokému rozšíření BIM postupů jsou i tzv. BIM
knihovny. Výstupem Centra kompetence v této
oblasti je funkční BIM knihovna, která je
otevřená všem subjektům (projektanti i výrobci)
bez rozdílu.
Dne 25. září 2017 vláda ČR svým usnesením
č. 682 schválila materiál Koncepce zavádění
metody BIM v ČR. Materiál vypracovalo jako
gestor pro zavádění BIM v ČR Ministerstvo
průmyslu a obchodu ve spolupráci s Odbornou
radou pro BIM a Státním fondem dopravní
infrastruktury. Dokument byl předložen na
základě usnesení vlády č. 958 o významu
metody BIM (Building Information Modelling)
pro stavební praxi v České republice a návrh
dalšího postupu pro její zavedení z 2. listopadu
2016.
BIM (český ekvivalent "informační modelování
staveb")
představuje
komplexní
proces
vytváření a správy dat o stavbě během celého
jejího životního cyklu. V rámci systému BIM
vzniká digitální vícerozměrný model stavby
(tzv. BIM model) obsahující geometrické a
popisné informace, který slouží jako otevřená
databáze informací o stavbě pro její návrh,
provedení, provozování a vzájemné propojení
těchto etap.

o počáteční investici do projektu, ale klást
důraz na náklady celého životního cyklu.
Jedním z hlavních nástrojů, jak v sektoru
stavebnictví dosáhnout vyšší produktivity,
inovativnosti a konkurenceschopnosti, je široké
využívání informačních technologií. Používání
metody BIM je proto základní podmínkou
digitalizace stavebnictví, tzv. Stavebnictví 4.0.
Klíčovým termínem uváděným v materiálu je
rok 2022, odkdy je plánováno uložení
povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné
zakázky na stavební práce financované
z veřejných rozpočtů (včetně zhotovení jejich
přípravné a projektové dokumentace). Práce
na koncepci zavádění metodiky BIM byla
schválena usnesením vlády 25. září 2017.
Plněním je pověřena Česká agentura pro
standardizaci (ČAS) zřízená od 1. 1. 2018.
Cílem vytvoření metodiky BIM je, podle slov
Jaroslava
Nechyby
(ČAS),
dosažení
efektivnějšího stavebnictví. V roce 2022 by
měla
být
funkční
možnost
jednotné
komunikace a sdílení jednotných dat mezi
stranami přípravy stavby, samozřejmostí by
měl být standardizovaný formát dat. Funkční
by mělo být i společné datové prostředí.

Oblast použití
Možná oblast použití je široká, neboť projekt
knihovny soustředí na jednom místě data
různých výrobců, projekčních firem, software
platforem a dodavatelů software a software
doplňků z různých oblastí (pozemní, dopravní,
infrastrukturní
stavby
atd.).
Nesmíme
opomenout ani to, že knihovna nezpoplatňuje
stažení prvků projektantem (toto je standard),
ale ani nahrání prvků výrobcem (toto je
standardně zpoplatněno).

Metodika a postup řešení

BIM = systém pro celý životní cyklus stavby =
je cesta ke stavebnictví 4.0 (obr. advenser)
Stavebnictví vytváří díla dlouhodobé životnosti
a užitné hodnoty a je vstupním tvůrčím
sektorem pro budoucí hospodářský a sociální
rozvoj státu. Je tedy nutné se zajímat nejen

V návaznosti na vývoj na poli implementace
BIM v České republice (viz výše) byl po
schválení členy Centra kompetence proveden
redesign knihovny. Součástí tohoto redesignu
byla změna vyhledávání (dle kategorie
a metadat), s tím souvisí podpora metadat
k jednotlivým vkládaným prvkům (viz dále).
Byly zavedeny pro projektanta logická
seskupení prvků do základních kategorií
(svislé konstrukce, vodorovné konstrukce,
výplně otvorů, dokončovací práce, sanita,
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vybavení, TZB, technologie, ostatní). Tyto jsou
vytvářeny postupně vždy ve vztahu k
nahranému obsahu. Byla změněna registrace.
Byl doplněn upload a download (interní i
externí) prvků. Aplikace knihovny počítá s
postupným přidáváním dalších metadat v čase
tak, jak
bude
probíhat
v rámci ČR
standardizace (název prvku, software, verze
software, materiál, typ, výrobce (konkrétní
nebo obecný), LOD, rastrový náhled na prvek).

Závěr
V rámci projektové činnosti AQUA PROCON
s.r.o. a činností dalších členů Centra
kompetence se využívají BIM knihovní prvky
na komerčních zakázkách. Konkrétně je to
např. spolupráce ČVUT, SMP CZ, a.s. a AQUA
PROCON s.r.o. na rekonstrukci a modernizaci
vodohospodářské halové laboratoře Fakulty
stavební
(investor
ČVUT),
která
je
vyprojektována v 3D/BIM. Vlastní realizace
stavby využívá BIM. Dále je to spolupráce
AQUA PROCON s.r.o., Architektonické
kanceláře Burian a Křivinka a VUT v Brně na
projektu Pozemní stavba „Polyfunkční centrum
Nad Arboretem“. Kompletní BIM model
(stavba, veškeré technologie) je v podrobnosti
dokumentace pro stavební povolení.

https://bim-knihovna.cz/

Výsledky
Protože AQUA PROCON s.r.o. zpracovává
v BIM všechny komerční zakázky, probíhá
zkušební provoz se vzorkem firemních dat. Na
základě rešerše a praktických zkušeností
webová aplikace umožňuje přímé nahrání BIM
prvků jednotlivými uživateli (poskytovateli).
Zároveň umožňuje i následnou správu
a aktualizaci nahraných prvků subjektu, jež
data na portál nahrál. Základní (povinné)
požadavky na knihovní prvky jsou uvedeny ve
výstupu National BIM Library (NBL-CZ), který
je přílohou k průběžné zprávě
pro
poskytovatele podpory za rok 2017. Je možné
zjemnění v rámci kategorií, např. kategorii
Výplně otvorů dále členit pomocí podkategorií
okna a dveře. Nicméně cílem není použití
klasifikačního systému pro strukturu kategorií,
ale
rychlost,
přehlednost
a
efektivita
vyhledávání. Přiřazení prvku klasifikačnímu
systému je možné v rámci metadat. Aplikace
knihovny počítá s postupným přidáváním
dalších metadat v čase tak, jak bude probíhat v
rámci ČR standardizace. Firma AQUA
PROCON s.r.o. poskytla sadu 15 generických
BIM prvků a aktivně oslovila další firmy. Odkaz
na webovou aplikaci: https://bim-knihovna.cz

Polyfunkční centrum Nad Arboretem
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Informační modelování budov a regionů
Zpracoval: Ing. Tomáš Volařík, Ph.D., VUT v Brně (volarik.t@fce.vutbr.cz)

Souhrn
V rámci řešení projektu byl vytvořen a otestován
pracovní postup pro tvorbu informačního
modelu stávajících budov a regionů. Tento
postup zahrnuje kompletní dílčí kroky včetně
sběru prostorových dat, modelování geometrie
a
vytvoření
informačního
modelu
v mezinárodním datovém formátu. Aktivity
řešení projektu byly zejména zaměřeny na
interoperabilitu dat, tedy vzájemnou kombinaci
a přenositelnost jednotlivých typů prostorových
dat a popisných informací.

Metodika a postup řešení
Pro vytvoření modelu stávajícího regionu bylo
otestováno několik postupů:
 Pro sběr prostorových 3D dat byla využita
technologie
leteckého
a
mobilního
laserového skenování. Výsledkem tohoto
sběru dat je mračno bodů, ze kterého je
následně modelován terénní reliéf a
normalizovaný povrch terénu. Budovy jsou
dále modelovány kombinací dat z katastru
nemovitostí.

Oblast použití
Informační model regionu lze využít pro územní
plánování a rozvoj, pro architektonickou studii
návrhu budoucí podoby lokality, pro prostorové
analýzy z oblasti energetiky, bezpečnosti,
ekonomiky nebo životního prostředí.
Dále je vhodný jako datový podklad pro správu
GIS dat. Díky kompatibilitě s běžnými datovými
CAD/GIS formáty je možné model udržovat
informačně bohatý, nesoucí popisné informace
k jednotlivým objektům – budovám, vegetaci,
apod. Mezinárodní datový standard CityGML
(podobně jako formát IFC v prostředí
informačního modelování budov) umožňuje
připojení dalších zdrojů dat k modelu, jako jsou
online měřená data, popisné údaje jednotlivých
technologií, například inženýrských sítí.
Dále je model vhodný pro 3D prostorové
analýzy typu určení solárního potenciálu ploch,
zastínění, šíření částic vlivem větru.

Obr. 1 Určení solárního potenciálu ploch nad
informačním 3D modelem regionu

Obr. 2 Objektově orientované modelování ve
formátu CityGML

 Dalším vyvinutým a otestovaným pracovním
postupem bylo vytvoření informačního
modelu
regionu
pomocí
parametrického/procedurálního
modelování. Toto modelování nevyžaduje
sběr prostorových dat, pouze kombinuje
data volně dostupná.

Obr. 3 Jednotlivé typy budov v pilotní lokalitě Nový
Lískovec

 Nad informačním modelem regionu bylo
dále
provedeno
několik
příkladů
prostorových analýz, jako jsou dohlednosti
z určitého bodu pozorování nebo analýza
solárního potenciálu na plochách střech.
 Informační model regionu je provozován
jako 3D GIS, obsahuje popisné informace
k jednotlivým prvkům a umožňuje připojení
dalších datových zdrojů, například online
měření nebo dlouhodobá data.
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 Dále bylo provedeno informační modelování
stávající
budovy
z dat
pozemního
laserového skenování. Tento model byl
následně otestován v prostředí herního
enginu, který je uzpůsoben pro práci
s masivními 3D daty.

Závěr
Vyvinuté pracovní postupy umožňují vytvořit
informační model budovy nebo regionu
z dostupných dat nebo z dat leteckého a
mobilního laserového skenování. Datově
bohatý 3D model regionu lze dále využít jako 3D
GIS a provádět nad tímto modelem prostorové
analýzy, které ve 2D nejsou realizovatelné.
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Obr. 4 Výsledný informační model lokality Nový
Lískovec v Brně

Výsledky
Vyvinuté pracovní postupy byly otestovány na
pilotní lokalitě Nový Lískovec v Brně, kde
proběhl i sběr dat leteckého a mobilního
laserového skenování. Dále byl vytvořen
informační model budovy Oblá 2 z dat
pozemního laserového skenování. Další pilotní
budovou byl blok A05 kolejí VUT v Brně Pod
Palackého vrchem.

2. Bc.
Michaela
Demková
Tvorba
parametrického modelu města. Brno, 2018.
52 s., 6 s. příl. Diplomová práce. Vysoké
učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav geodézie. Vedoucí práce Ing. Tomáš
Volařík, Ph.D.
3. Bc. Jakub Staufčík Využití laserového
skenování v informačním modelování
budov. Brno, 2019. 62 s., 10 s. příl.
Diplomová práce. Vysoké učení technické v
Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie.
Vedoucí práce Ing. Tomáš Volařík, Ph.D.

Kontakt na řešitele
Ing. Tomáš Volařík, Ph.D., Ústav geodézie,
Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95,
602 00 Brno, volarik.t@fce.vutbr.cz

Obr. 5 Model BIM bloku A05 kolejí VUT v Brně v
prostředí Autodesk Revit (vizualizace interiéru)
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Rozvoj technologií, struktur a vybavení zejména s využitím zdrojů generujících
obnovitelnou energii a snižujících svázanou spotřebu energie - Technologie
staveb
Zpracovali: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (https://web.fsv.cvut.cz/);
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (https://web.fsv.cvut.cz/); Ing. Vladimír
Kučeravý, SOLARENVI a.s. (https://www.solarenvi.cz/)

Souhrn
Řešení problematiky „Technologie staveb“ bylo
především zaměřeno na inovaci a optimalizaci
lehkých obvodových plášťů, a to konkrétně jak
na bázi sádry a oceli, tak i dřeva, tedy
kompozitních obvodových prvků za využití
prefabrikace.
Budovy
se
totiž
stále
nejvýznamněji podílejí na spotřebě energie,
přičemž velkou roli hraje především právě
provedení jejich obvodového pláště. Pro větší
efektivitu byl navržen a realizován multifunkční
prefabrikovaný obvodový panel, kde byl využit
solární ventilační panel. Součástí návrhů na
využití zdrojů obnovitelné energii, která by
měla snížit svázanou spotřebu energie, je i
analýza efektivnosti těchto řešení.
Výsledky a doporučení vznikly na základě celé
řady
experimentů
a
dlouhodobého
monitoringu, které jsou doplněny o výpočtové
programy pro statický a teplotně- vlhkostní
technický návrh obvodového pláště pro
projektanty. Výpočtové programy by měly být
součástí BIM. Dále byla navržena metodika
měření in situ, kdy byla pilotně zabudována
měřící čidla přímo do obvodového pláště
experimentálního
skeletu
a
sledované
parametry
jsou
k dispozici
online
http://mech.fsv.cvut.cz/uceeb-knauf/.

Obr. 1 Montáž budovy s inovativními dílci.
Pro porovnání modelových čtyřpodlažních
budov na bázi dřeva s budovou zděnou byla
zpracována podrobná analýza zabývající se
problematikou spojenou s jejich výstavbou,
včetně doby potřebné na jejich realizaci, viz
Obr. 2.
400
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0

Větší využití dřeva pro výstavbu budov
Výzkum byl též zaměřen na současné
požadavky české inženýrské a stavební praxe,
mezi které patří, mimo jiné, i snaha o větší
využití dřeva na výstavbu budov. Nárůst
výstavby rodinných domů s nosnou konstrukcí
na bázi dřeva je v současnosti 2,5 krát vyšší
v porovnání
s
ostatními
stavebními
technologiemi. Významně též roste zájem
používat dřevo na nízkopodlažní obytné a
administrativní budovy. Výzkumné práce byly
proto zaměřeny na vývoj inovativních
kompozitních stropních a stěnových dílců na
bázi dřeva pro tyto budovy. Vyvinuté dílce byly
experimentálně odzkoušeny a následně
použity v praxi, viz Obr. 1.

Příprava
stavby

Celková
Dokonče Celková doba
Hrubá
ní/interi doba realizace
stavba
ér
realizace , vč.
přípravy

Lehký dřevěný
skelet

30

67,5

280

297,5

304,5

CLT

40

87,5

290

307,5

324,5

Zděná

0

125

345

370

370

Obr. 2 Porovnání časové náročnosti pro
jednotlivé varianty budov (ve dnech)
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Na realizované modelové budově byla
provedena různá měření, zaměřená na klíčové
problémy aplikace dřeva v nízkopodlažní
výstavbě, viz Obr. 3.

nové výpočetní postupy, které byly v rámci
probíhající přípravy 2. generace Eurokódů
zapracovány do evropské technické normy pro
navrhování dřevěných konstrukcí [1-4].

Zvyšování energetické soběstačnosti a
nezávislosti
Stále rostoucí ceny energií nutí jednotlivce,
obce i městské aglomerace ke snižování
energetické
náročnosti,
zvyšování
soběstačnosti a energetické nezávislosti a na
konvenčních zdrojích energie, jako je uhlí,
jaderná energie a v neposledním řadě i
elektrická energie z vodních elektráren, která
se tváří jako zdroj obnovitelné energie, ale
úsporu nákladů na elektrickou energii
nepředstavuje, protože elektřinu z velkých
vodních elektráren prodávají obchodníci
s elektrickou energií za komerční cenu včetně
všech regulovaných poplatků.
V rámci projektu Smart Regions byl vybrán
„typický“ objekt k bydlení v Jindřichově Hradci.
Jedná se o zděný, podsklepený, dvoupodlažní
objekt z počátku 60. let. Zastavěná plocha 100
2
2
m , vytápěná plocha 123,5 m . V 1. NP se
nachází veranda, chodba, kuchyně, obývací
pokoj, ložnice, koupelna, WC a ve 2. NP
chodba, dva dětské pokoje a nevytápěna
půda. Objekt je vytápěn zemním plynem (ZP),
a ZP se používá i pro přípravu TUV. V objektu
jsou instalovány a používány běžné elektrické
spotřebiče: odporová elektrická varná deska,
trouba,
mikrovlnná
trouba,
rychlovarná
konvice, myčka, lednice s mrazákem, žehlička,
vysavač, pračka a nově i sušička prádla,
světla. Obsazenost objektu byla zpočátku dvě
dospělé osoby a dvě děti, posléze už jen dvě
dospělé osoby.

Obr. 3 Měření svislé deformace budovy
V rámci řešení projektu byly též zpracovány

Jedním z důvodů, proč byl vybrán právě tento
objekt, je ten, že od konce roku 2005, kdy
změnil vlastníka, jsou k dispozici měsíční data
o spotřebách energií, tedy zemního plynu,
elektřiny ve VT a NT a vody, a také proto, že
zde byla postupně realizována energeticky
úsporná opatření a to jak pasivní, tak aktivní,
nízko i vysoko nákladová. Energeticky úsporná
opatření byla chronologicky následující:
 rekonstrukce
otopné
soustavy,
tedy
nahrazení vysokoteplotních plechových
článkových
radiátorů
nízkoteplotními
radiátory s velkou teplosměnnou plochou a
doplnění otopné soustavy čtyřmi smyčkami
podlahového topení
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 výměna atmosférického kotle na ZP MORA
za dvouokruhový kondenzační kotel na ZP
Geminox a změna způsobu přípravy TUV
z elektricky ohřívaného zásobníku TUV na
nepřímotopný zásobník TUV, dohřívaný
kotlem na ZP
 instalace krbových kamen a výměna oken –
špaletová okna byla nahrazena okny
plastovými s čtyřkomorovým profilem rámu
a izolačními dvojskly
 instalace zařízení, aktivně využívajících
obnovitelné zdroje energie, konkrétně
fototermálního systému se třemi plochými
slunečními
kolektory
a
On-grid
fotovoltaického systému (FVS) s 2,64kWp
v FV panelech a 1 fázový 2500W měnič
napětí
 realizace vlastního zdroje užitkové vody –
vrtané studně, z kterého voda je používána
pro zálivku zahrady a ve splachovači
 doplnění On-grid FVS o hybridní měnič a
LiFePO4 akumulátory o celkové kapacitě
10kWh
 změna „topologie“ spotřeby elektrické
energie v objektu z 3f na 1f, čímž se
eliminovaly náklady na elektrickou energii,
spojené se skutečností, že od roku 2013
instalují distribuční společnosti elektroměry,
které měří a následně účtují odběr i
dodávku elektrické energie po jednotlivých
fázích
 postupná náhrada klasických žárovek LED
svítidly.
Co se dalších energeticky úsporných opatření
týče, je plánováno zateplení stropů v 2.NP 2530 cm foukanou minerální izolací, hydro a
tepelná izolace základů a do budoucna i
zateplení obvodového pláště.
Vliv jednotlivých realizovaných energeticky
úsporných opatření je ilustrován „miliony“
naměřených a archivovaných dat, která, stejně
jako detailní popis a technické parametry, jsou
k dispozici u zpracovatele této zprávy.
Z naměřených dat je například zřejmé, že
přestože se spotřeby energií v objektu
postupně snižovaly, vlivem růstu cen energií
zůstávaly platby za energie poměrně
konstantní. Snad až na platby za odebranou
elektrickou energii, kdy díky přebudování Ongrid FVS na hybridní FVS poklesl významně
odběr elektřiny z distribuční sítě a zvýšila se
spotřeba vlastní elektřiny, vyrobené FVS.
V současné době je celoroční vlastní spotřeba
vyrobené
elektrické
energie
91%
a

soběstačnost téměř 75% (údaje z roku 2018).
Provozní zkušenosti, a to zejména zkušenosti
z provozování FVS ve sledovaném objektu i
dalších
několika
desítek
dálkově
monitorovaných FVS, vedly ke správnému
dimenzování a následně realizaci desítek až
stovek On-grid, Off-grid a hybridních
fotovoltaických systémů, kdy od roku 2014, kdy
skončila provozní podpora fotovoltaiky ze
strany státu, je pro provozovatele FVS
největším benefitem elektřina, kterou si v místě
vyrobí,
v místě spotřebuje, nepotřebuje
elektřinu z distribuční sítě a tedy za ní ani
nezaplatí.

Současný vývoj a budoucnost
Vzhledem k výsledkům dosaženým v rámci
tohoto projektu se podařilo získat od 1. 6. 2019
podporu pro pokračování společného výzkumu
v rámci Národního centra kompetence CAMEB
(Centrum pokročilých materiálů a efektivních
budov). Skupina složená ze čtyř průmyslových
partnerů di5 architekti inženýři s.r.o., KNAUF
INSULATION, spol. s r.o., KNAUF Praha, spol.
s r. o., Skanska a.s. a dvou akademických
pracovišť ČVUT v Praze (Fakulta stavební a
UCEEB) a TUL (ústav CXI) jednak rozšíří
výzkum v oblasti validace návrhových postupů
vybudováním experimentálního objektu, který
bude mít 4 obdobná pracoviště, jako bylo v
končícím projektu, a potom hlavně bude
významně posílena úloha digitalizace. To se
uskuteční v rámci dílčího projektu STD4.0
(Simulace, testy a digitalizace pro Stavebnictví
4.0).
V souladu s připravovanou Strategic Research
& Innovation Agenda 2021 – 2027 je
připravována podrobná vize, jak naplnit
následující strategické cíle:
 Vyvinout v oblasti lehkých obvodových
plášťů technická řešení, která budou CO 2
téměř neutrální, budou šetřit materiál a
budou mít vysokou užitnou hodnotu
v celém svém životním cyklu.
 Realizovat obvodové pláště tak, aby vzniklo
příjemné prostředí pro obyvatele (průměrný
Evropan stráví ve stavebním objektu 85%
života).
Zahrnout do tohoto procesu
budoucího uživatele. Na UCEEB bude
experimentální objekt, kde bude moci
potenciální
uživatel
on-line
sledovat
parametry čtyř skladeb panelů na
webovské stránce. Dnes je to již možné na
jednom místě.
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 Získané
hodnoty
měření
z experimentálního
objektu
budou
zpracovány a pro daný panel vloženy do
BIM nástroje.
 Propojit odborníky z různých sektorů. To se
již rozbíhá v projektu STD4.0, kde partner
Technická universita Liberec (pracoviště
CIX) implementuje procesy rozšířené
virtuální reality, které vyvinuli v rámci
spolupráce s automotive, pro potřeby
stavební investiční činnosti.

Závěr
V rámci končícího projektu Smart Regions se
podařilo jednak nastavit efektivní spolupráci
mezi průmyslovými partnery a akademickou
sférou, tak i výrazně pokročit ve validaci
návrhových
procesů
v oblasti
lehkých
obvodových plášťů a zpracovat software,
kterým bude možné řešit statický návrh a
teplotně- vlhkostní pole přímo v rámci BIM.
V rámci navrhování dřevěných konstrukcí
vznikly nové výpočetní postupy, které byly
zapracovány do evropské technické normy pro
navrhování dřevěných konstrukcí na účinky
požáru, zavedené u nás jako ČSN EN 1995-12, v rámci 2. generace Eurokódů. Funkční
vzorky vyvinutých konstrukcí byly realizovány
v praxi.
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Souhrn
Cílem této metodiky je tvorba komplexního
holistického pohledu na hodnocený objekt z
hlediska jednotlivých složek vnitřního prostředí
a jeho zhodnocení. Obsahem je metodický
popis postupu získání a rozsahu informací,
způsob získávání informací a dat o kvalitě
vnitřního prostředí budov, jejich zpracování a
vyhodnocení s cílem vytvořit relevantní
informaci o kvalitě prostředí v daném objektu
pro
investora,
vlastníka,
uživatele,
provozovatele i projektanta. Výstupem je
soubor informací, vyjadřující zda hodnocený
objekt je z hlediska jednotlivých kritérií řešen
na úrovni současného stavu poznání nebo má
potenciál zlepšení kvality prostředí, případně
se vyskytují vážné nedostatky s hlediska
kvality vnitřního prostředí.

objevují první pokusy propojit hodnocení
energetické náročnosti s hodnocením kvality
vnitřního prostředí.

Uplatnění metodiky
Metodika popisuje diagnostickou metodu
zahrnující postup získání, zpracování a
vyhodnocení dat, potřebných ke komplexnímu
zhodnocení kvality vnitřního prostředí v budově
resp. v ní vybrané zóně. Výstupem hodnocení
je přehledná komplexní informace o kvalitě
prostředí v daném objektu s vyznačením
kritických složek prostředí.
Pro jednotlivé
složky prostředí je doporučen další postup –
bez výhrad/ s výhradou řešitelnou přímo
návrhem opatření/ s výhradou řešitelnou
návrhem opatření na základě dalšího
detailního průzkumu /vážná výhrada vedoucí
ke změně řešení.
Metodika je uplatnitelná ve všech fázích
procesu výstavby – pro vyhodnocení
projektovaného řešení novostavby, změny
stávající stavby nebo provozovaného objektu.
V návaznosti na Směrnici Evropského
parlamentu a rady (EU) 2018/844 ze dne 30.
května 2018 přílohu 1A, lze této metodiky
využít jako součást hodnocení připravenosti
budovy pro chytrá řešení (SRI).

Obr.1 Interakce snižování energetické
náročnosti s jednotlivými složkami vnitřního
prostředí
Metodika neřeší primárně problematiku
vnitřního prostředí v případech, kdy prostředí
nevyhovuje
zákonným
předpisům
a
nenahrazuje tak hygienickou službu; naopak
upozorňuje na problematické případy, které je
následně nutno řešit standardními postupy.
Na rozdíl od energetické náročnosti budov
(ENB), která je objektivní hodnotou založenou
na měřitelných parametrech, je vnímání
vnitřního prostředí do značné míry subjektivní
vjem závislý na exponovaném subjektu.
Zatímco
pro
stanovení
a
hodnocení
energetické náročnosti existují propracované
a již v praxi zaběhnuté nástroje a metody
(průkaz energetické náročnosti, certifikace
budov atd.), pro kvalitu vnitřního prostředí,
jehož kvantifikace je obtížnější, se nástroje
a metody teprve vyvíjejí a v praxi se teprve

Aplikace metodiky
Hodnoceným objektem může být celá budova,
její část, místnost nebo vymezený prostor
v určité místnosti. Hodnocení probíhá vždy po
zónách, které reprezentují hodnocený objekt. V
případě, že hodnoceným objektem je celá
budova nebo její část, vybírá se pro hodnocení
jedna nebo více referenčních
místnosti.
V případě, že hodnoceným objektem je jedna
místnost, může být reprezentována jednou
nebo více zónami.
Závěrečné hodnocení bude provedeno po
jednotlivých hodnocených zónách.
Pro každou z nich budou vyznačeny kritéria,
které jsou/nejsou hodnocena.
Zóna:
Kritéria hodnocení
LS
Lokalita a umístěné
objektu
z hlediska
vnějšího prostředí a
sociálních vazeb

Hodnoceno
ANO/NE
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STI

TC
W
TCS
IAQ
LC
AC
EC

Stavebně-technické
řešení
a
interiér
hodnocené zóny
Tepelný
komfort
v zimním období
Tepelný
komfort
v letním období
Kvalita vzduchu
Světelné prostředí
Akustické prostředí
Elektro-magnetická, iontová -statická pole,
ionizační záření

Hodnocení jednotlivých parametrů použitých
kritérií hodnocení bude provedeno následující
4 stupňovou klasifikační stupnicí:
0 – Nehodnoceno
- např. nedostatek
podkladů, pro danou zónu nerelevantní, jiný
důvod (nutno uvést jaký)
1 – Bez připomínek – optimální stav, vhodné
řešení
2 – Připomínky
3 – Vážný nedostatek – nedodržení legislativy,
havarijní stav, nefunkčnost zařízení
a v případě připomínek a vážných nedostatků
jejich specifikace formou komentáře.
Zpracování a analýza dat VISIEQ
Dílčí částí metodiky je také způsob zpracování
a analýza měřených dat tak, aby byla
jednoduše prezentovatelná a srozumitelná
z pohledu
hodnocení
kvality
vnitřního
prostředí. Metoda zpracování měřených dat
vnitřního prostředí se nazývá metoda VISIEQ.
Metoda VISIEQ je součástí metodiky
hodnocení vnitřního prostředí a je použita
v případě, že jsou k dispozici data parametrů
vnitřního prostředí ať už přímo měřená za
účelem analýzy vnitřního prostředí, nebo
sekundárně zaznamenávána za účelem řízení
systémů budovy.
Hodnocení parametrů vnitřního prostředí
pomocí metody VISIEQ je založeno na
zpracování datového souboru a vyhodnocení
kategorie vnitřního prostředí I (nejlepší) až IV
(nevyhovující). Je zpracovaný přehled a
hodnocení
monitorovaných
parametrů
vnitřního prostředí, který obsahuje dílčí
hodnocení monitorovaného parametru (teplota
vzduchu, relativní vlhkost, koncentrace CO 2).
V přehledu je patrné rozložení a hodinová
četnost setrvání parametru ve stanovených
limitech. Graficky je pak přehledně znázorněn:
- hodinový průběh měřených parametrů
z pohledu jeho zařazení do jednotlivých

kategorií vnitřního prostředí I – IV.
- celkové hodnocení vnitřního prostředí pomocí
kategorií vnitřního prostředí I (nejlepší) – IV
(nevyhovující)
 v rámci doby pobytu osob,
 celého dne (pracovního, víkendového,
apod.) ( 0 - 24 h) pomocí tzv.
„footprintu“ – časové stopy
 za celé sledované období
Pro každý měsíc a každou místnost je
zpracován přehled – grafický datasheet, který
podává zprávu o stavu vnitřního prostředí.
Přehled pro každou místnost obsahuje
kategorizaci
třech
parametrů
vnitřního
prostředí:
 teploty vzduchu,
 relativní vlhkosti,
 koncentrace CO2,
 případně prachových částic.

Obr. 2 Výstup metody VISIEQ
Grafická podoba výstupu metody VISIEQ
deklarujícího hodnocení vnitřního prostředí pro
každé měřené období a měřenou místnost
překládá srozumitelnou grafickou podobu o
jednotlivých měřených parametrech vnitřního
prostředí.
Na základě tohoto výstupu je pak zpracováno
hodnocení za celou časovou periodu a skupinu
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prostorů se závěrem – požadavky byly/nebyly
splněny.
Reference
Postup metodiky hodnocení vnitřního prostředí
byl otestován na hodnocení dlouhodobého
provozu několika různých objektů. Metodika
hodnocení vnitřního prostředí byla vyvíjena a
testována především na dvou pilotních
projektech Centra kompetence – Smart
Regions. Jednalo se o rodinný dům
v Rýmařově a pilotní objekt administrativní
budovy, které splňuje požadavky na budovu
s téměř nulovou spotřebou energie v Jeseníku.
Díky zkušenostem na těchto pilotních
objektech bylo možné aplikovat metodiky
hodnocení vnitřního prostředí na další objekty
a otestovat její praktické použití.
Například pomocí výše uvedené metody
VISIEQ bylo ve spolupráci s městem Kladno
zpracováno hodnocení vnitřního prostředí
sedmnácti základních škol. Monitoring probíhal
ve dvou etapách. První etapa probíhala
v otopné sezóně 2017/2018 a druhá etapa
měření byla realizována v otopné sezóně
2018/2019.
Dále byla metoda VISIEQ použita pro
hodnocení měřených parametrů vnitřního
prostředí
ve
vybraných základních
a
mateřských školách Prahy 7.

nízkou spotřebou energie. Praha: Společnost
pro techniku prostředí, 2018. sv. 1. ISBN 97880-02-02811-6.
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Závěr
Na rozdíl od energetické náročnosti budov
(ENB), která je objektivní hodnotou založenou
na měřitelných parametrech, je vnímání
vnitřního prostředí do značné míry subjektivní
vjem závislý na exponovaném subjektu.
Zatímco
pro
stanovení
a
hodnocení
energetické náročnosti existují propracované
a již v praxi zaběhnuté nástroje a metody
(průkaz energetické náročnosti, certifikace
budov atd.), pro kvalitu vnitřního prostředí,
jehož kvantifikace je obtížnější, se nástroje
a metody teprve vyvíjejí a v praxi se teprve
objevují první pokusy propojit hodnocení
energetické náročnosti s hodnocením kvality
vnitřního prostředí. Metodika hodnocení
vnitřního prostředí zpracovaná v rámci projektu
Centra kompetence – Smart Regions přináší
aplikovatelný postup pro různé budovy a
senzorikou různě vybaven budovy.
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