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Německý svaz pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpad, zapsaný spolek (DWA), se intenzivně
věnuje rozvoji bezpečného a udržitelného vodního a odpadového hospodářství. Jako politicky a ekonomicky nezávislá organizace působí profesionálně v oblasti vodního hospodářství, odpadních vod,
odpadů a ochrany půdy.
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V Evropě je DWA spolkem s největším počtem členů v této oblasti a zaujímá zvláštní postavení díky své
odborné způsobilosti v oblasti tvorby pravidel, vzdělávání a informování odborníků i veřejnosti. Přibližně
členů zahrnuje odborníky a manažery z obcí, univerzit, inženýrských organizací, úřadů a firem.
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Předmluva
Dobře fungující systémy pro nakládání s odpadními vodami jsou základním přepodkladem pro zajištění
nenarušení vodních útvarů a v moderním státě představují nepostradatelná infrastrukturní zařízení.
K naplnění tohoto důležitého úkolu městských odvodňovacích systémů je potřebná energie. Čistírny
odpadních vod patří v obcích mezi největší spotřebitele elektrické energie. Celková spotřeba elektrické
energie cca
čistíren odpadních vod v Německu je v řádu
gigawatthodin (GWh) ročně
(DWA
). To zhruba odpovídá požadavkům na elektrickou energii
čtyřčlenných domácností, anebo vyjádřeno v ekvivalentech CO , emisím kolem , mil.tun ročně (
g CO ,e/kWh podle
UBA (
)). Energetická náročnost čistíren odpadních vod nezávisí pouze na použitém postupu a cíli
čištění, nýbrž také na místních podmínkách a dosažené energetické účinnosti.
Celosvětová rostoucí poptávka po energii, omezenost fosilních zdrojů, rostoucí náklady na energii
a obavy z dopadů na klima vyžadují jasnou změnu v zásobování a spotřebě energie – a to se týká i oblasti
odvodňování obcí.

W

Z důvodu místní koncentrace energeticky náročných částí zařízení a současné výroby zdrojů energie,
resp. výroby elektrické a tepelné energie, nabízí městské odvodňovací systémy mnoho východisek pro
snižování energetických nároků a zvyšování energetické účinnosti.
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Snahy o zlepšování energetické účinnosti ovšem nesmí být v rozporu se skutečným účelem městských
odvodňovacích systémů, tedy odvádění a čištění odpadních vod nesmí být v rozporu s cílem ochrany vod.
Provedené energetické analýzy, výzkumy Federálního úřadu pro životní prostředí (HABERKERN et al.
) a DWA (DWA
), dále pak „Benchmarking odpadních vod spolkové země NRW“ (KOMMUNALUND ABWASSERBERATUNG NRW
) ukazují jasný potenciál zvyšování energetické účinnosti
systémů nakládání s odpadními vodami. Energetická optimalizace přitom přináší nejen energetické
a provozně-ekonomické výhody, ale často také zlepšuje účinnost čištění čistíren odpadních vod, a tím
ochranu vod.
Vzhledem ke komplexním procesním krokům při nakládání s odpadními vodami je pro energetickou
optimalizaci čistíren odpadních vod nezbytný systematický přístup a rozsáhlé odborné znalosti. Plošná
jednotná metodika vyhodnocování energetické optimalizace čistíren odpadních vod dosud neexistuje.
V této metodice zavádíme prověrku „energy check“ a energetickou analýzu, které mají sloužit jako
nástroje energetické optimalizace čistíren odpadních vod, a také jsou zde zformulovány požadavky na
jejich implementaci.
Z důvodu srozumitelnosti a čtivosti textu vztahujícímu se k profesním či funkčním označením je zde
používán mužský rod. Všechny informace se však vztahují na obě pohlaví bez rozdílu.

Dřívější vydání
Žádný předchozí dokument
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Předmluva k českému vydání
Vodárenské technologie, zvláště pak čistírny odpadních vod (ČOV), jsou zařízení s vysokou spotřebou
energií. ČOV jsou schopny produkovat energeticky využitelné zdroje (bioplyn) a využít i další zdroje
energie (teplo, energie vody). Současně je i velmi efektivní dodatečná instalace energetických zařízení,
využívající obnovitelné zdroje energie (např. fotovoltaické panely), protože vyrobená energie může být
využita v rámci ČOV.
Objektivní postupy zjištění energetického potenciálu a optimalizace energetické spotřeby ČOV a dalších
technologických vodárenských technologií jsou účelem této metodiky DWA-A
, vydané německým
DWA v roce
. Tato metodika se od doby svého vydání osvědčila nejenom v Německu, ale i v dalších
zemích. Její zavedení v České republice přispěje ke snížení energetické náročnosti těchto vodárenských
technologií. V roce
bylo v Česku provozováno celkem
ČOV s průměrnou energetickou
spotřebou cca kWh/EO.

W

Nové požadavky Evropské komise¹ na maximální měrnou spotřebu elektrické energie pro ČOV jsou
definovány:

PE;

IE

Čistá spotřeba energie čistírny odpadních vod nepřesahuje:
a) kWh na populační ekvivalent (PE) ročně při kapacitě čistírny nižší než
b) kWh na PE ročně při kapacitě čistírny mezi
a
PE;
c) kWh na PE ročně při kapacitě čistírny vyšší než
PE.
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Lze tedy očekávat, že důslednou aplikací energetických opatření u vodárenských technologických
zařízení (ČOV, čerpací stanice, úpravny vod) je reálné dosáhnout z hlediska národního hospodářství
očekávatelné úspory cca PJ/rok.
Uplatnění postupů metodiky DWA-A
v praxi také přispěje k objektivizaci provozních nákladů
vodárenských technologií, které jsou součástí plateb za vodárenské služby.
Zavádění této metodiky do prostředí České republiky řídí expertní skupina, která se podílela i na jejím
překladu:
DOLEŽAL, Ondřej
DOLEŽAL, Vojtěch
HIRŠ, Jiří
KOS, Miroslav
MAREŠ, Miroslav
POLLERT, Jaroslav
WANNER, Jiří

)

Ing., SEWACO, energetický specialista, Brno (předseda)
Ing., SEWACO, ředitel, Brno
Prof. Ing., CSc., Ústav technických zařízení budov, FAST, VUT Brno
Ing., CSc. MBA, konzultant (oblast odpadních vod, zpracování kalů,
energetika ČOV), Praha
Ing., Asociace energetických auditorů – energetických specialistů,
předseda správní rady
Prof. Ing, Ph.D, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Fakulty stavební, ČVUT Praha
Prof. Ing.,DrSc. Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha
vedoucí Odborné skupiny pro Čištění a recyklaci
městských odpadních vod při CzWA

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)
/
ze dne . června
, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU)
/
, pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost
kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská
činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů
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Poznámka pro uživatele
Tato metodika je výsledkem dobrovolné, vědecko-technické a ekonomické spolupráce, která vznikla
v souladu s platnými zásadami (stanovy, jednací řád DWA a metodiky DWA-A
).
Metodika je pro každého volně použitelná. Povinnost jak ji používat však může vyplývat z právních
nebo správních předpisů, smlouvy nebo jiných právních důvodů.
Tato metodika je důležitým, nikoli však jediným zdrojem poznatků pro odborná řešení. Jejím
použitím se nikdo nezbavuje odpovědnosti za své vlastní jednání nebo za správné použití
v konkrétním případě; to se týká zejména správného používání věcného obsahu v okrajových
podmínkách uvedených v metodice.

W

Oblast využití

IE

Tato metodika poskytuje projektantům, provozovatelům a příslušným úřadům prakticky orientovanou
pracovní pomůcku pro procesní a energetickou optimalizaci čistíren odpadních vod.
Oblast využití této metodiky se týká zařízení na čištění a odvádění odpadních vod.
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V oblasti odvádění odpadních vod musí být prováděno energetické vyhodnocování čerpacích stanic, a to
dle postupů uvedených v této metodice, obdobně jako u čerpacích stanic na čistírnách odpadních vod.
V oblasti nakládání s dešťovými a smíšenými vodami (např. retenční půdní filtr) nejsou dosud k dispozici
žádné dostačující zkušenosti z praxe. To platí i pro systém proplachování stlačeným vzduchem,
vzduchová vedení, podtlakové odvodňování či tlakové potrubní sítě.
Tento systém je v zásadě přenositelý na průmyslové čistírny odpadních vod. Průmyslové čistírny se od
městských čistíren odpadních vod liší specifickým zatížením a tomu odpovídajícími specifickými
postupy čištění.
Přístup založený na vztažení spotřeby energie na připojený počet ekvivalentních obyvatel je podobný
systému ukazatelů používaných v benchmarkingu (viz AGIS
). Shromážděná data lze proto velmi
snadno použít také v benchmarkingu. Kromě porovnávání ukazatelů jsou v energetické analýze uváděny
také technické výpočty, které jsou užitečné zejména při návrhu a vyhodnocování opatření. V tomto
smyslu představuje energetická analýza doplnění k rozvoji alternativních postupů.
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Nakládání s odpadními vodami patří v rámci jedné obce k největším spotřebitelům energie. Výsledky
provedených energetických analýz ukazují potenciál zvyšování energetické účinnosti čistíren odpadních
vod. Vzhledem ke komplexním procesním krokům při likvidaci odpadních vod jsou pro energetickou
optimalizaci čistíren odpadních vod nezbytné systematický přístup a rozsáhlé odborné znalosti. Dosud
neexistovala plošná jednotná metodika vyhodnocování energetické optimalizace čistíren odpadních vod.
V této metodice zavádíme prověrku „energy check“ a energetickou analýzu, které mají sloužit jako
nástroje energetické optimalizace čistíren odpadních vod, a také jsou zde zformulovány požadavky na
jejich implementaci.

W

Rozsah metodiky se vztahuje na zařízení určená pro čištění a odvádění odpadních vod. V oblasti
odvádění odpadních vod jsou postupy energetického vyhodnocování čerpacích stanic obdobné jako
postupy u čerpacích stanic na čistírnách odpadních vod. V oblasti zařízení pro nakládání s dešťovými
a smíšenými vodami (např. retenční půdní filtr) nejsou dosud k dispozici žádné dostačující zkušenosti
z praxe. To platí i pro proplachování stlačeným vzduchem, pneumatickou dopravu, vakuové odvodňování
či tlakové potrubní sítě.
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Tato metodika nabízí projektantům, dodavatelům či příslušným úřadům nejen prakticky orientovanou
a vědecky fundovanou podporu procesní a energetické optimalizace čistíren odpadních vod, ale také
jednotnou metodiku.
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