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PŘEDMLUVA  
 
 
Tento sborník přináší texty přednášek a posterových sdělení konference VODA 2015, která je 
již jedenáctou bienální konferencí CzWA (dříve AČE ČR) v řadě. Bienální konference se 
konaly až do roku 2009 pod názvem ODPADNÍ VODY – WASTEWATER, v r. 2011 byl, a 
to právě v Poděbradech, použit poprvé název VODA. První bienální konference se konala v r. 
1995 v Brně. Od té doby se na bienálních konferencích sešlo několik stovek odborníků z ČR, 
SR, Německa, Rakouska, skandinávských zemí, Itálie, Nizozemí, Velké Británie, Kanady, 
USA, atd. V některých ročnících se bienální konference zúčastnilo i více než 200 účastníků. 
 
Změna v názvu konference v r. 2011 odrážela i přechod v celkovém odborném zaměření 
asociace od odpadních vod po problematiku vody v celé její šíři. Navenek se tato změna 
projevila i změnou názvu asociace z Asociace čistírenských expertů AČE ČR na Asociaci pro 
vodu CzWA (The Czech Water Association). Motivem této změny bylo mj. konstatování 
„Vodu máme jen jednu“, kterému odpovídalo i značné rozšíření záběru odborných skupin 
asociace. Aby byly bienální konference atraktivní pro všechny členy, bylo nutno změnit i 
strukturu a formát konference. Do roku 2009 byl první den věnován jedné plenární sekci, 
druhý den konference probíhaly sice souběžně tři odborné sekce, ale účastník konference 
neměl možnost se seznámit s výsledky jednání jiných sekcí, než té, kterou navštívil. To se 
změnilo na bienální konferenci 2011, kdy úvodní plenární sekce se zkrátila jen na půl dne se 
čtyřmi přednáškami uvádějícími hlavní témata konference, a pak následovaly dva půldny 
s třemi paralelními sekcemi, takže bylo možno obsáhnout šest různých tematických zaměření. 
Poslední půlden druhý konferenční den odpoledne byl věnován opět společné plenární sekci, 
na které moderátoři jednotlivých sekcí informovali o průběhu jednání sekcí včetně diskuse a 
shrnuli hlavní poznatky, které program sekcí přinesl. Závěrečná sekce sloužila i jako fórum 
pro vyhlášení výsledků soutěže o Cenu předsedy CzWA za nejlepší posterové sdělení. 
Posterová sekce byla nedílnou součástí odborného programu a byl věnován dostatek prostoru 
pro diskuse účastníků konference s autory posterů. Díky pozitivním ohlasům byl tento model 
použit i v r. 2013, kdy se na přání účastníků konference vrátila znovu do Poděbrad.   
 
Jak uvidíte při pohledu do programu konference i do obsahu tohoto sborníku, nejenže jsme se 
v roce 2015 opět vrátili do Poděbrad, ale zachovali jsme i koncepci krátké úvodní plenární 
sekce a společné závěrečné sekce, kde se účastníci dozvědí nejdůležitější informace 
z paralelních sekcí. Ovšem vzhledem k menší odezvě na žádost organizátorů o abstrakty 
přenášek, rozhodl se programový výbor snížit počet paralelních sekcí ze tří na dvě. Náměty 
jednotlivých sekcí se upřesnily podle došlých abstraktů a představují tak oblasti, které jsou 
dnes středem pozornosti jak ve výzkumu a vývoji, tak ve vodohospodářské praxi. Názvy 
těchto sekcí jsou: 

1) Odstraňování nutrientů, dopad do povodí  
2) Srážkové vody, stokování, hydraulika  
3) Nové postupy, technologie, mikropolutanty  
4) Malé ČOV, terciární čištění a recyklace vod.  

 
Recyklace vod je asi tím nejdůležitějším tématem, kterému jsou věnovány i dvě ze čtyř 
přednášek úvodní plenární sekce. Pravidelní účastnící bienálních konferencí CzWA si jistě 
vzpomenou, že již v předchozích dvou ročnících se vyskytovaly přednášky v plenárních i 
odborných sekcích pojednávající o technických i právních aspektech opětovného využívání 
vyčištěných odpadních vod i o hospodaření se srážkovými vodami, zejména v souvislosti 
s konceptem měst budoucnosti. První takový příspěvek v r. 2011 se setkal s posměšnou reakcí 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

 

tehdy přítomného vysokého úředníka MZe, který tuto problematiku označil za zbytečnou 
s tím, že v ČR je vody dost. Ovšem stačil první sušší rok 2013 a i politici mírně znejistili a 
začali vytvářet podle známého Werichova konceptu řešení problému komise. Letošní suchý 
rok, který už dnes meteorologové a hydrologové řadí na úroveň legendárního sucha z roku 
1947, vyvolalo mezi politiky téměř panickou reakci. Důsledkem je materiál vlády ČR o 
zmírňování dopadu sucha. A hle, zde se již opětovné užívání odpadních vod objevuje 
v různých souvislostech jako jedno z možných řešení nedostatku vody. Tento vládní materiál 
je sice čistě deklarativní, ale po jeho vydání již příslušní úředníci tento způsob nakládání 
s odpadními vodami nebudou moci ignorovat. A výzkumné týmy a na ně navázané 
progresivní firmy u nás se jistě brzy postarají o snížení zaostávání ČR za zeměmi, kde patří 
opětovné využívání odpadních vod k běžné vodohospodářské praxi.  
 
Podobně jako v minulých letech podpořil programový výbor prezentaci posterových sdělení. 
Aby se ještě více zdůraznila sounáležitost posterových sdělení s přednáškovým programem, 
byla i posterová sdělení rozdělena do sekcí, tematicky odpovídajících přednáškovým sekcím. 
Proto i textová sdělení k posterům jsou takto členěna ve sborníku a pro snazší orientaci 
návštěvníků posterové sekce, budou takto po sekcích vystaveny postery i v příslušném sále 
Kongresového centra. I na této bienální konferenci proběhne soutěž o Cenu předsedy CzWA 
za nejlepší posterové sdělení. Cena je dotovaná peněžitou odměnou od generálního partnera 
konference Linde Group. Toto je zároveň i příležitost poděkovat jak generálnímu tak všem 
ostatním partnerům i spolupracujícím VŠ za veškerou podporu, kterou konferenci poskytly. 
Ke zdaru konference přispívají i vystavující firmy. Loga všech těchto spolupracujících firem a 
institucí najdete na zadní straně obalu tohoto sborníku i v prostorách Kongresového centra 
Lázeňská Kolonáda  
 
Tento sborník je založen na příspěvcích autorů přednášek i posterových sdělení vybraných 
z došlých abstraktů programovým výborem konference. Všem autorům patří dík za tuto 
aktivní podporu konference. Ovšem i přes podrobné pokyny, které autoři příspěvků obdrželi, 
alespoň trochu jednotně vyhlížející a graficky upravený sborník učinila z těchto příspěvků 
mnohdy až mravenčí práce editorů sborníku, zejména Ing. Ivy Johanidesové a Ing. Andrey 
Benákové, Ph.D.  
 
Poděkování patří i členům programového výboru konference, kteří pečlivě  pročetli a 
ohodnotili všechny došlé abstrakty a posléze je rozdělili na příspěvky do odborných sekcí 
nebo do sekce posterové. Členové tohoto výboru věří, že letošní pokles v počtu zaslaných 
abstraktů není důsledkem nezájmu autorů, ale nešťastné kumulace konferencí na období 
okolo konání bienální konference. Členové programového výboru chtějí touto cestou apelovat 
na členy výboru CzWA a vedoucí odborných skupin CzWA, aby se dohodli na určitém 
časovém „ochranném pásmu“ bienálních konferencí, pokud mají tyto zůstat jakousi výkladní 
skříní asociace. Je obtížně pochopitelné, kdy jedna odborná skupina pořádá svou akci přesně 
v tom samém týdnu, jako je bienální konference, další týden po bienální konferenci a ještě 
další skupina 4 týdny po bienální konferenci. Taková koncentrace konferencí v rozmezí 
jednoho měsíce by vyčerpala autory příspěvků a sponzory i v mnohem lidnatějších a 
bohatších zemích než je ČR   
 
S přáním hlubokých zážitků z odborného i doprovodného programu i příjemného a klidného 
pobytu v lázních Poděbrady,  
 

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 
předseda programového výboru 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PLENÁRNÍ SEKCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

 

 
 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

~ 1 ~ 
 

MĚSTSKÉ ODPADNÍ VODY – VÝZNAMNÝ ZDROJ VODY 
PRO ZÁVLAHY 

 
Kr átký M. 

 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – Smíchov 

E-mail: kratky@pvl.cz 
 
 
ABSTRAKT 
Městským odpadním vodám, jakožto jednomu ze zdrojů pro závlahy zejména zemědělských 
plodin a zatravněných pozemků, se začíná v České republice opět věnovat oprávněná pozornost. 
V důsledku probíhajících klimatických změn je nezbytné využívat i další zdroje pro závlahy 
než pouze povrchové a podzemní vody. Odpadní vody jako alternativní zdroj rozhodně mezi 
ně odjakživa patří a v budoucnu jejich význam ještě vzroste, tak jako je tomu jinde ve světě. 
Evropská unie také zareagovala na vznikající potřebu opětovného využívání odpadních vod ve 
Směrnici Rady 91/271/EHS z 21. ledna 1991.  
Věcné řešení je již dáno v Metodice Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 
z května 2008 "Kritéria využití městských odpadních vod k závlaze zemědělských plodin", 
předmětná přednáška i článek ve Sborníku se zabývá neméně významnou legislativní a právní 
stránkou věci. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Hlavní zavlažovací zařízení, jiné zneškodňování odpadních vod, ochrana povrchových 
a podzemních vod, podrobná zavlažovací zařízení, vodní díla, vypouštění odpadních vod, 
zařízení, závlaha. 
 
ÚVOD 
Městským odpadním vodám, jakožto jednomu ze zdrojů pro závlahy zejména zemědělských 
plodin a zatravněných pozemků, se začíná v České republice opět věnovat větší pozornost.  
V důsledku probíhajících klimatických změn majících za následek zvyšování četnosti i délky 
období s nedostatkem vláhy z atmosférických srážek, je nezbytné využívat i další zdroje pro 
závlahy než pouze povrchové a podzemní vody. 
Odpadní vody jako alternativní zdroj rozhodně mezi ně patří a jejich význam ve světě neustále 
roste. Evropská unie zareagovala na vznikající potřebu opětovného využívání odpadních vod 
již ve svém článku 12 Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. ledna 1991 ve znění Směrnice Rady 
98/15/ES z 27.ledna 1998 o čištění městských odpadních vod, tj. „… kdykoliv je to vhodné, 
měly by být tyto odpadní vody znovu použity“. 
 
I naše legislativa, byť s určitým zpožděním, zareagovala až v tzv. „velké novele vodního 
zákona“ zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), na problematiku sucha. V ustanovení § 1 odst. 1 i odst. 2, tedy 
v účelu a předmětu tohoto zákona sice pouze proklamativně, ale přece je zaveden pojem 
„sucho“. Do dnešní doby však jakékoliv povinnosti i konkrétní způsoby řešení sucha vodní 
zákon ani prováděcí obecně závazné předpisy neobsahují. 
Na základě výsledků řešení výzkumného záměru Ministerstva zemědělství 0002704901 
Zmírnění nepříznivých přírodních a antropogenních vlivů na půdu a vodu, etapy 02 Alternativní 
zdroje závlahové vody a na základě rozsáhlých domácích a zahraničních poznatků vznikla 
metodika „Kritéria využití městských odpadních vod k závlaze zemědělských plodin“, 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., 2008. 
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V článku Městské odpadní vody – významný zdroj vody pro závlahy autorů Josef Zavadil, 
Michal Krátký číslo 5 z roku 2009 časopisu Vodní hospodářství byl proveden rozbor 
problematiky využívání odpadních vod pro závlahy, zhodnocena hlavní rizika užití městských 
odpadních vod k závlaze zemědělských plodin a uvedena kritéria pro jejich užívání s ohledem 
na ochranu životního prostředí a povrchových a podzemních vod zejména. 
V článku byl popsán i legislativní rámec dané problematiky tak, aby předmětná metodika mohla 
být bezproblémově využívána při navrhování, projektování, povolování, výstavbě 
i provozování závlah městskými odpadními vodami v podmínkách České republiky. 
 
V průběhu předchozích let z úrovně ústředního vodoprávního úřadu, do jehož kompetence 
spadá ochrana povrchových a podzemních vod, byl některými jejich pracovníky prezentován 
výklad k vlastní likvidaci odpadních vod prostřednictvím závlahy, který nebyl v souladu 
ani s ustanoveními platného vodního zákona, ani s prováděcími předpisy. 
Prokazatelně vyplýval z neznalosti principu vlastní závlahy zemědělských plodin 
a zatravněných pozemků i neznalosti jednotlivých druhů i účelů hlavních a podrobných 
závlahových zařízení. 
 
Především z výše uvedeného důvodu, a aby nedocházelo k matení široké odborné i laické 
vodohospodářské veřejnosti i pracovníků vodoprávních úřadů včetně pracovníků ústředních 
vodoprávních úřadů, je obsahem tohoto článku podání podrobné informace, respektive rozboru 
hlavních i podrobných závlahových zařízení, včetně jejich účelu a výkladu vlastní likvidace 
odpadních vod prostřednictvím závlahy zemědělských plodin a zatravněných pozemků, 
v souladu s platnou legislativou.  
 
Hlavní závlahové zařízení a podrobná závlahová zařízení 
Podle ustanovení § 56 vodního zákona a prováděcí vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném 
vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu rozsahu 
péče o ně se jednotlivé druhy závlahových vod (viz dále) dopravují a rozvádějí 

1) hlavními závlahovými zařízeními, která slouží k dopravě závlahových vod k místům jejich 
předání do podrobných závlahových zařízení, 

2) podrobnými závlahovými zařízeními, která slouží k rozvodu závlahových vod po vlastních 
zemědělských pozemcích a zatravněných pozemcích. 
 

Hlavní závlahová zařízení je soubor objektů a zařízení, a to zejména: 
odběrné objekty, nádrže, čerpací stanice, otevřené kanály včetně objektů na nich, kryté 
přivaděče včetně objektů na nich, závlahová trubní síť pro přívod závlahové vody, vzdušníky, 
kalníky, výtlaky, hydranty, armaturové šachtice, zpevněné manipulační plochy, cesty sloužící 
výhradně pro závlahový provoz a další. 
 
Podrobné závlahové zařízení je soubor objektů a zařízení, a to zejména: 
otevřené příkopy, přenosné potrubí a armatury na něm, postřikovače, pásové zavlažovače, 
širokozáběrové zavlažovací stroje, zavlažovací hadice s kapkovači a další, kterými je závlaha 
vlastních pozemků realizována způsobem jako: 

postřikem, podmokem brázdovým nebo drenážním, přeronem, výtopou nebo jiným způsobem 
jako je kapkový, bodový nebo podpovrchový. 
Hlavní závlahová zařízení a podrobná závlahová zařízení jsou tedy souborem staveb a zařízení, 
tedy buď staveb – vodních děl podle ustanovení § 2 stavebního zákona, respektive podle 
ustanovení § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, která vyžadují stavební povolení podle 
ustanovení § 15 vodního zákona nebo zařízení, která ale nejsou stavbami – vodními díly podle 
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ustanovení § 2 stavebního zákona, respektive podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. e) vodního 
zákona, a tedy nevyžadují stavební povolení podle ustanovení § 15 vodního zákona. 

Výše uvedené soubory staveb a zařízení, tj. hlavní závlahová zařízení a podrobná závlahová 
zařízení dopravou a rozvodem závlahové vody slouží: 

A) k umělému vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin (§ 101 odst. 4 vodního 
zákona) a zatravněných pozemků 

B) k aplikaci hnojivých a jiných roztoků na zemědělské plodiny a zatravněné pozemky 
C) k tepelné regulaci – protiúrazové ochraně nebo ochlazování zemědělských plodin 

a zatravněných pozemků. 
 

Druhy používané závlahové vody jsou: 
a) povrchové vody (§ 2 odst. 1 vodního zákona) 
b) podzemní vody (§ 2 odst. 2 vodního zákona) 
c) odebrané vody povrchové [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona] 
d) odebrané podzemní vody [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona] 
e) odpadní vody (§ 38 odst. 1 vodního zákona) 
 
Užívání odpadních vod (§ 38 odst. 1 vodního zákona) jako závlahové vody je dáno 
− nedostatkem povrchové nebo podzemní vody (sucho) s cílem jejich hospodárného 

a účelného užívání (§ 5 odst. 1 vodního zákona)  
a je v souladu 
− s článkem 12 Směrnice Rady č. 91/271/EHS ze dne 21. května 1991, o čištění městských 

odpadních vod, ve znění Směrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998, kde je uvedeno, 
že „kdykoliv je to vhodné, měly by být tyto odpadní vody znovu použity“. 

Jaké druhy závlahových vod vyžadují případná nakládání s povrchovou nebo podzemní vodou 
podle ustanovení § 8 vodního zákona? 
 
ad a) Povrchová voda jako závlahová voda 
Hlavní závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený kanál, přivaděč otevřený, potrubí apod.) 
a podrobné závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený příkop – brázda apod.) s povrchovou 
vodou jako závlahovou vodou 
− vyžaduje povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona, tj. „jiné 
nakládání s povrchovou vodou – přivádění povrchové vody“ 
 
ad b) Podzemní voda jako závlahová voda 
Hlavní závlahové zařízení – vodní dílo (potrubí apod.) a podrobné závlahové zařízení – vodní 
dílo (potrubí, drenáž apod.) s podzemní vodou jako závlahovou vodou 
− vyžaduje povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 vodního zákona, tj. „jiné 

nakládání s podzemní vodou – přivádění podzemní vody“ 
 
ad c) Odebraná povrchová voda jako závlahová voda 
Hlavní závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený kanál, přivaděč otevřený, potrubí apod.) 
a podrobné závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený příkop, brázda apod.) 
s odebranou povrchovou vodou jako závlahovou vodou. 
− nevyžaduje povolení k nakládání s povrchovou vodou, protože tato závlahová voda 

již je vodou odebranou a není tedy vodou povrchovou. 
Odběrný objekt – vodní dílo (v místě odběru např. z vodního toku apod.). 
− vyžaduje povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona, tj. „odběr 

povrchové vody“ 
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ad d) Odebraná podzemní voda jako závlahová voda 
Hlavní závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený kanál, přivaděč otevřený, potrubí apod.) 
a podrobné závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený příkop, brázda apod.) s odebranou 
podzemní vodou jako závlahovou vodou 
− nevyžaduje povolení k nakládání s podzemní vodou, protože tato závlahová voda 

již je vodou odebranou a není tedy vodou podzemní. 
Odběrný objekt – vodní dílo (v místě odběru podzemní vody ze studny apod.) 
− vyžaduje povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona, tj. „odběr 

podzemní vody“ 
 
ad e) Odpadní voda jako závlahová voda 
Hlavní závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený kanál, přivaděč otevřený, potrubí apod.) 
a podrobné závlahové zařízení – vodní dílo (otevřený příkop, brázda apod.)  
− nevyžaduje žádné povolení k nakládání s vodou jako závlahovou vodou, protože tato 

závlahová voda není ani povrchovou ani podzemní vodou, ale vodou odpadní. 
Výpustný objekt – vodní dílo (v místě postřiku, podmoku – brázdovém, drenážním, přeronu, 
výtopy nebo jiného způsobu závlahy pozemku kapkovým, bodovým nebo podpovrchovým 
způsobem) 
− nevyžaduje povolení k nakládání s povrchovou vodou, ale ani podzemní vodou jako 

závlahovou vodou podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. „k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních“, protože se nejedná o účel 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových ani podzemních, ale o účel závlahy 
pozemků odpadní vodou (viz dále). 

 
Při užití odpadních vod k závlaze zemědělských plodin a zatravněných pozemků především 
musí být splněna základní povinnost ochrany povrchových a podzemních vod, která je dána 
ustanovením § 5 odst. 1 vodního zákona, tj. mimo jiné 
„každý, kdo zachází s povrchovými a podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu“. 
Zneškodňování odpadních vod potom vodní zákon řeší 
I. vypouštěním odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vod na základě 

povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 
písm. c) vodního zákona 

nebo 
II.  jiným zneškodňováním odpadních vod (než jejich vypouštění do vod povrchových nebo 

podzemních) bez povolení podle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona 
Právě tzv. jiné zneškodňování odpadních vod dle ad II. bez povolení podle ustanovení § 5 odst. 
3 vodního zákona je jejich užití za účelem závlahy zemědělských plodin a zatravněných 
pozemků. 
Při závlaze zemědělských plodin a zatravněných pozemků odpadními vodami musí být 
s ohledem na ochranu povrchových a podzemních vod splněny následující podmínky: 
• jednotlivé závlahové dávky odpadní vody nesmí ohrozit ani znečistit jakost povrchových 

a podzemních vod tím, že nesmí vniknout do nich 
• jednotlivé závlahové dávky odpadní vody musí být do půdy (ne do vod povrchových nebo 

podzemních) dodány jen v takovém množství, při kterém nedojde k překročení obsahu 
závlahové vody v půdě, respektive půdní vrstvě nad polní vodní kapacitu, a tím se zajistí, 
aby odpadní voda nevnikla do podzemní vody. Pozn.: Podle ustanovení § 2 odst. 2 vodního 
zákona je podzemní voda vodou přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu 
nasycení v přímém styku s horninami (půdou); v kapilárách půdy a kořenech zemědělských 
plodin a zatravněných pozemků, které se dotují závlahovými dávkami odpadní vody, není 
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podzemní voda, a proto se také nemůže jednat o vypouštění těchto závlahových dávek 
odpadní vody do vod podzemních.  

• jednotlivé závlahové dávky odpadní vody musí být aplikovány pouze ve vegetačním 
období, a to ještě mimo srážkové období tak, aby nebyly odpadní vody aplikovány přímo 
do povrchové vody. 

• jednotlivé závlahové dávky odpadní vody nesmí být aplikovány mimo vegetační období. 
• jednotlivé závlahové dávky odpadní vody nesmí být aplikovány do sněhové pokrývky nebo 

ledové pokrývky na pozemcích. Pozn.: Podle ustanovení § 2 odst. 1 vodního zákona je 
povrchová voda vodou přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, tj. pozemcích, a to 
ve skupenství nejen kapalném, ale i tuhém, jako je sníh nebo led. 

• jednotlivé závlahové dávky odpadní vody co do množství a jakosti musí vycházet podle 
jednotlivých druhů zemědělských plodin a zatravněných pozemků 
− z ČSN 750434, Meliorace - potřeba vody pro doplňkovou závlahu, 
− Metodiky „Kritéria využití městských odpadních vod k závlaze zemědělských plodin“, 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., r. 2008, 
− z ČSN 757143, Jakost vod – jakost vody pro závlahy. 

 
ZÁVĚR 
Podle ustanovení § 56 vodního zákona a vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení 
staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, 
je závlaha realizována postřikem, podmokem (brázdovým nebo drenážním), přeronem, výtopou 
nebo jiným způsobem, zejména kapkovým, bodovým nebo podpovrchovým systémem. 
Pokud je pro tyto druhy závlahy použito jako média odpadní vody podle ustanovení § 38 odst. 1 
vodního zákona, nejedná se o nakládání s povrchovou nebo podzemní vodou, tedy o vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, a proto nevyžaduje povolení podle 
ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona příslušného vodoprávního úřadu. 
Základní podmínkou je splnění povinnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 vodního zákona, 
tj. dbát o ochranu povrchových a podzemních vod při tomto jiném zneškodňování odpadních 
vod než je jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, jak umožňuje ustanovení 
§ 5 odst. 3 vodního zákona. 
Jiným zneškodňováním odpadních vod než jejich vypouštěním do vod povrchových nebo 
podzemních je např. běžně známá akumulace odpadních vod v žumpě (bezodtoké jímce). 
Dalším jiným způsobem zneškodňování odpadních vod než jejich vypouštěním do vod 
povrchových nebo podzemních je jejich využití právě k závlaze pozemků zemědělských plodin 
a zatravněných pozemků. 
V případě závlahy pozemků zemědělských plodin a zatravněných pozemků odpadní vodou 
se nesmí odpadní voda dostat do kontaktu s povrchovou a podzemní vodou ani ji nesmí ohrozit. 
To musí být zajištěno kvalifikovaným stanovením velikosti jednotlivých závlahových dávek. 
Při stanovování těchto závlahových dávek je třeba se řídit zásadami, respektive výpočty podle 
ČSN 750434, Meliorace - potřeba vody pro doplňkovou závlahu a Metodiky „Kritéria využití 
městských odpadních vod k závlaze zemědělských plodin“ Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy, v. v. i., 2008. Závlahovou dávkou může být na pozemek, tedy do půdy, dodáno 
jen takové množství odpadní vody, při kterém nedojde k překročení obsahu vody v půdě, 
respektive půdní vrstvě nad tzv. polní vodní kapacitu. 
 

Z vodního zákona proto jednoznačně vyplývá následující závěr: 

− pokud je účelem likvidace odpadních vod jejich využití pro závlahu zemědělských plodin 
a zatravněných pozemků, a to samozřejmě pouze závlahovými dávkami v množství, které 
přes půdní vrstvy ani neohrozí, ani které se nedostane do podzemních vod přirozeně 
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se vyskytujících v pásmu nasycení v přímém styku s horninami, jedná se o tzv. jiné 
zneškodňování odpadních vod podle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, které 
samozřejmě nevyžaduje povolení k jejich vypouštění podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) 
vodního zákona; 

− pokud je účelem likvidace odpadních vod jejich vypouštění do vod povrchových nebo 
podzemních, vyžaduje tento způsob samozřejmě povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 
písm. c) vodního zákona; pokud jde v daném případě o vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních, byť přes půdní vrstvy, jak požaduje ustanovení § 38 odst. 7 vodního zákona, 
musí skutečně odpadní voda dotéci až do podzemní vody přirozeně se vyskytující v pásmu 
nasycení v přímém styku s horninami, jak uvádí ustanovení § 2 odst. 2 vodního zákona, tj. 
musí nastat skutečně tzv. příčinná souvislost charakterizující vypouštění odpadních vod do 
vod podzemních; v tomto případě se samozřejmě nemůže jednat o využívání podzemních 
vod pro závlahu zemědělských plodin na zemědělských pozemcích nebo zatravněných 
pozemcích; 
• výše uvedené závěry jsou plně v souladu i s nařízením vlády č. 416/2010 Sb., 

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních i Metodickým pokynem 
odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních; citovaný Metodický pokyn v souladu s nařízením vlády 
č. 416/2010 Sb. řeší pouze problematiku likvidace odpadních vod jejich vypouštěním 
do vod podzemních podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona s tím, 
že pojem „rozstřik“ uvedený v čl. 1.2.2 na str. 5 a násl., pojem „vsakovací příkop“, 
„zálivka“ v čl. 3.2.3 jsou popsané technické způsoby vypouštění odpadních vod 
přes půdní vrstvy do vod podzemních podle ustanovení § 38 odst. 7 vodního zákona, 
 

• popsané technické způsoby vypouštění odpadních vod do vod podzemních nejsou 
ale pojmy závlah dané ustanovením § 55 odst. 1 písm. e), ustanovením § 56 vodního 
zákona, vyhláškou č. 225/2002 Sb., příslušnými ČSN i TNV k závlahám ani Metodiky 
„Kr itéria využití městských odpadních vod k závlaze zemědělských plodin“ Výzkumný 
ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 

 
• vypouštění odpadních vod není a ani nemůže být závlahou odpadní vodou 

„zemědělských plodin na zemědělských pozemcích a zatravněných pozemcích“ 
„ani vegetace jakéhokoliv druhu stromů“ nebo jiných rostlin s rozsáhlým kořenovým 
systémem“, je jednoznačně dáno i přílohou č. I bod 2.2.2 kap. B na str. 53, 
kde předmětné vypouštění odpadních vod musí být ve vzdálenosti minimálně 3 m 
od těchto zemědělských pozemků, druhů stromů nebo jiných rostlin s rozsáhlým 
kořenovým systémem. 

 
Právní úprava v otázce jednotlivých způsobů likvidace odpadních vod je tedy jasná, 
jednoznačná, a je věcí široké odborné i laické vodohospodářské veřejnosti i pracovníků 
vodoprávních úřadů všech stupňů, aby byla se znalostí věci nastudována, pochopena a zejména 
v praxi správně v souladu s vodním zákonem a prováděcími předpisy včetně příslušných TNV, 
ČSN i Metodických pokynů, používána. 

Význam odpadních vod pro závlahy, zejména zemědělských pozemků, v budoucnu 
nepochybně neustále poroste se zvyšováním četnosti i délky období s nedostatkem vláhy, 
tak jako je tomu i jinde ve světě a nelze tomuto trendu jakkoliv bránit, navíc neoprávněnými 
administrativními opatřeními.  
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VYUŽITÍ VY ČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD 
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Státní zdravotní ústav, Oddělení hygieny vody, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 

E-mail:voda@szu.cz  
 
ABSTRAKT 
Tento příspěvek stručně popisuje vývoj v oblasti využití vyčištěných odpadních 
(recyklovaných) vod v České republice v posledních letech z pohledu hygienika. Podává 
přehled o vývoji hygienického přístupu k zajištění nezávadnosti vody i způsobů stanovení 
limitních koncentrací dříve a nyní. Shrnuje užitečné aktivity Evropské komise vyvinuté v rámci 
„water reuse initiative“ a konečně poskytuje několik zásad, jak – za současné neexistence 
pravidel a požadavků – by měli hygienici k dané problematice nyní přistupovat. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Evropská unie, hygienické požadavky, odpadní voda, recyklace, regulace. 
 
Motto 
Lenka přemýšlela dál: „Rozumím tomu dobře? Ta naše voda tu byla vždycky?!?! Věčně a od 
nepaměti? A je to pořád TA SAMÁ voda?! … Každá kapka už tu byla? Tohle je déšť z dob dávno 
minulých? Možná to byla jednou voda, kterou vyplivl nějaký člověk z doby kamenné?! Slzy 
nějaké princezny? Kapka potu nějakého piráta? Čurání veverky? Voda, která tvořila těch 
sedmdesát procent vody v těle mých předků? Včerejší sníh?“ 
Teď to překvapilo i Terezku: „Ty myslíš, že se myjeme stejnou vodou jako lidé v době 
kamenné?!“ … Ty myslíš, že dinosauři před miliony let pili stejnou vodu, jakou pijeme dneska 
my? A zase ji VYČURALI? A ta se potom zčásti vypařila a zčásti vsákla do podzemní vody a a 
a...Jinými slovy: my vaříme těstoviny ve vodě, kterou vyčurali dinosauři?!?“ 
Správně, milá Terezko, už to tak vypadá. A lidé v budoucnu se možná zase budou ošklíbat kvůli 
něčemu, co jsme s vodou dělali my. U nich to totiž bude zase tatáž voda a čurání je přitom asi 
ještě ten nejmenší problém. Voda se nikdy nespotřebuje, jen se použije – a když se použije, 
zanechává to ve vodě i v půdě špínu. 
(Bögerová a Saghriová, 2014) 
 
ÚVOD 
Před několika lety se vědci pokusili určit klíčové indikátory hranic či limitů naší planety. 
Překročením resp. překračováním těchto limitů se zvyšuje riziko, že podmínky na Zemi se 
stanou pro lidstvo mnohem méně přátelské pro život, než na jaké jsme byli dosud zvyklí. 
Nedávná revize těchto indikátorů upravila jejich počet na devět a nově definovala jejich obsahy. 
Zároveň její autoři uskutečnili odhad, jaký je současný stav planety Země z hlediska těchto 
indikátorů „planetary boundaries“, a zjistili, že naší civilizaci se již podařilo překročit čtyři 
z devíti limitů: tempo vymírání druhů, odlesňování, obsah atmosférického CO2 a uvolňování 
dusíku a draslíku (resp. jejich reaktivních forem) do biosféry (Steffen et al., 2015). 
Uvážíme-li řadu podobných zpráv a přidáme-li k nim zkušenosti z extrémního sucha letošního 
léta, které se zdá být na některých místech Střední Evropy nejhorší za posledních 50 let (DWD, 
2015), zdá se být recyklace odpadní vody jedním z nutných opatření ke zmírnění dopadů 
neblahého vývoje. O recyklaci odpadních vod se ostatně hovoří již dlouho, v posledních dvaceti 
letech pak zvlášť intenzivně v zemích, které již déle zažívají vodní stres. K těmto zemím, přes 
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varování některých meteorologů, Česká republika dosud nepatřila, resp. se za takovou zemi 
nepovažovala.  
Vzpomínám si na jedno jednání z roku 2002 nebo 2003, kdy se ČR připravovala na vstup do 
Evropské unie a do Prahy přijel zástupce Evropské komise odpovědný za oblast legislativy 
zásobování pitnou vodou. Na schůzce byli přítomni zástupci ministerstev zdravotnictví a 
zemědělství. Bruselský úředník se mimo jiné ptal na strategii šetření s (pitnou) vodou. Zástupce 
ministerstva zemědělství se této otázce upřímně podivil a řekl, že u nás pitnou vodou šetřit 
nemusíme, protože ji máme dost a naše úpravny a vodovody jsou projektovány na mnohem 
větší kapacitu výroby a dodávky vody než v současnosti dodávají. Inu, časy se mění a vody už 
dnes všude dost není. 
 
HYGIENICKÉ P ŘÍSTUPY K ZAJIŠT ĚNÍ KVALITY VODY 
 
Historický p řístup 
Když po sérii vědeckých objevů na poli mikrobiologie a epidemiologie, ke kterým došlo 
v průběhu zejména druhé poloviny 19. století, získala tehdejší hygiena poprvé solidní představu 
o povaze a způsobu šíření vodou přenosných onemocnění, zformulovala koncem předminulého 
století zásady jejich prevence (Kabrhel, 1899). Vzhledem k omezeným možnostem tehdejší 
technologie úpravy vody se hlavní důraz kladl na výběr vhodného („čistého“) zdroje surové 
vody a jeho ochrany – mimochodem, to je i dnes, při existenci velmi pokročilých technologií 
úpravy vody, považováno za základní a nejúčinnější bariéru vstupu nežádoucích kontaminant 
do distribuované pitné vody. Z této filosofie se pak záhy vyvinul i systém sledování 
mikrobiologické nezávadnosti vody založený na systému indikátorů fekálního znečištění. 
 
Koloběh vody v přírodě jako nejúčinnější systém čištění vody 
Snaha tedy byla odebírat surovou vodu z přírodního koloběhu vody, z míst, kde se voda zdála 
relativně nejčistší (samozřejmě s ohledem na dostupnost v tom kterém místě). Spoléhalo se tedy 
na přírodní způsoby čištění vody, které jsou tím účinnější, čím je přírodní koloběh (časově) 
delší. Ideálně když voda projde koloběhem přes atmosféru spojeným se změnou skupenství. 
Ale účinný může být i „menší koloběh“, kdy voda prochází dostatečnými zemními vrstvami, a 
do určité míry funguje i pouhé zdržení ve fázi povrchové vody, je-li dostatečně dlouhé – jde o 
to, že vedle ředění, kompetice s jinými mikroorganismy, působení slunečního (UV) záření a 
dalších „očistných“ mechanismů se nechá znečištěná voda v přírodním koloběhu dostatečně 
dlouho „odpočívat“, protože naprostá většina patogenních mikroorganismů přežívá v prostředí, 
mimo svého hostitele, jen omezenou dobu. Proto např. v řadě zemí, kde mají legislativní systém 
vytyčování ochranných pásem podzemních vodních zdrojů (surové vody) postavený na 
moderních vědeckých principech, se vyžaduje, aby ochranné pásmo bylo tak veliké, aby 
umožnilo vodě setrvat v prostředí (podzemí) nejméně 30, někde až 60 dnů. 
 
Současné přístupy k zajištění nezávadnosti (pitné) vody 
V současné době se za standardní přístup k zajištění nezávadnosti vody (využívané člověkem) 
považuje tzv. multibariérový systém ochrany, který je založen na principu existence několika 
vzájemně se doplňujících bariér, určených k záchytu jednotlivých kontaminant (či prevenci 
jejich vstupu do systému). Počet bariér se volí podle toho, kolik je při analýze rizik daného 
systému (tzv. water safety plans) identifikováno skutečných nebo možných nebezpečí.  
Ochrana zdroje (resp. v širším smyslu ochrana povodí zdroje) je první bariérou, za kterou 
následují podle potřeby další: dostatečný a účinný způsob úpravy vody, distribuční síť chráněná 
před externí kontaminací, vnitřní vodovod z vhodného materiálu – a to vše provozováno pod 
průběžnou kontrolou kritických bodů monitorovací technikou a vyškoleným personálem 
(Bartram et al., 2009). 
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Zkrácené koloběhy u recyklované vody 
I když výše popsaný systém má také své slabiny, při odpovědném přístupu k jeho místnímu, na 
míru ušitému „designu“ a způsobu provozování je v současnosti hygieniky považován za „zlatý 
standard“, zajišťující v dostatečné (společensky přijatelné) míře hygienickou nezávadnost 
vody. 
Jestliže dosud pohlížejí hygienici (nejen v ČR, ale i mnoha jiných zemích) na recyklaci resp. 
využití vyčištěné odpadní vody převážně s nedůvěrou, není to jen proto, že se jedná o něco 
nového, legislativou dosud neupraveného, ale především proto, že zde jedna z osvědčených 
bariér čištění vody (koloběh vody v přírodě) chybí a systém čištění je postaven výhradně na 
technologických opatřeních, které fungují samy o sobě s různou účinností, nehledě k jejich 
možnému selhání. Je to sice řečeno poněkud zjednodušeně, protože někdy se může jednat o 
kombinaci technického a určitého přírodního prvku čištění, nicméně i tak platí, že se koloběh 
(odpadní vody ve vodu vyčištěnou, se kterou může člověk přijít do kontaktu) zkracuje místně i 
časově. Dalším důvodem k opatrnosti či nedůvěře u nových systémů recyklace je, že se jedná 
vesměs o nové systémy, praxí dosud dostatečně neprověřené a co do účinnosti a spolehlivosti 
nedostatečně validované. 
 
JAK  SE SETKÁVAJÍ HYGIENICI V Č R S RECYKLOVANOU VODOU? 
 
Kraj ské hygienické stanice 
Na otázku v nadpise této kapitoly lze odpovědět v podstatě stručně: hygienici v terénní praxi 
(pracovníci krajských hygienických stanic) se s otázkou využití uměle recyklované vody 
setkávají velmi zřídka. Důvodem je asi jednak obecně dosud nízký výskyt tohoto jevu v ČR, 
především ale kompetence, které orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) v oblasti vody a 
zdraví mají. V zákoně o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) sice existuje obecný institut „hodnocení zdravotních rizik“, který dává OOVZ 
pravomoc působit všude tam, kde by mohlo být ohroženo veřejné zdraví, ale toho je v praxi 
využíváno poměrně zřídka.  
Takže v oblasti vody zbývá hygienikům dozor nad pitnou vodou, teplou vodou, koupací vodou 
a vodou používanou k jiným účelům ve zdravotnictví a při službách epidemiologicky 
závažných, kde se ale recyklovaná odpadní voda nevyužívá. Zcela mimo kompetence hygieniků 
jde využití recyklovaných vod v průmyslových aplikacích a v zemědělství (výjimkou je ochrana 
zdraví při práci, takže jediný zájem hygienického dozoru je zde případný přímý kontakt 
zaměstnanců s touto vodou, ale nikoliv posouzení vlivu na životní prostředí a obecnou 
populaci). 
Poněkud sporné jsou kompetence hygieniků v oblasti využití recyklovaných (šedých) vod 
v budovách, např. k účelům splachování WC, mytí podlah či praní prádla – a to vzhledem k širší 
definici pitné vody v zákoně o ochraně veřejného zdraví (§ 2 odst. 1). Pitná voda podle této 
definice není jen voda na pití či vaření, ale i voda používaná na čištění předmětů nebo ploch, 
se kterými přichází člověk do přímého kontaktu. Vodu na splachování toalet sem sice zahrnout 
nemůžeme (což ale neznamená, že při tvorbě aerosolu nemůže tato ohrožovat lidské zdraví), 
ale vodu na umývání podlahy v bytech (ubytovnách, hotelových pokojích apod.) již ano, 
protože po ní může člověk chodit bos a dítě se jí dotýkat ještě mnohem intenzivněji. 
V rámci stavebního řízení je u objektů sloužících veřejnosti orgán ochrany veřejného zdraví 
dotčeným orgánem a navíc lze předpokládat, že stavební úřad by si vyžádal jeho stanovisko 
i v případech, kdy by sice dotčeným orgánem nebyl, ale nešlo by o standardní projekt. Před 
čtyřmi lety jsem si udělal malý průzkum mezi kolegy na několika krajských hygienických 
stanicích (KHS), zda se s projektem recyklace šedých vod setkali a jak k němu přistupovali 
nebo jak by k němu přistupovali. Jejich reakce a tedy i řešení v praxi nebyly jednotné. 
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Zatímco jedna KHS by trvala na striktním oddělení rozvodu recyklované vody a rozvodu pitné 
vody a dále by se již o kvalitu recyklované vody (využívanou k splachování a úklidu) nestarala, 
protože by ji prý stejně neměla podle čeho hodnotit a vymáhat, většina oslovených KHS by se 
touto věcí zabývala, protože v ní spatřuje možné riziko pro veřejné zdraví. Podle § 82, odst. 2, 
písm. s) zákona o ochraně veřejného zdraví totiž KHS náleží provádět hodnocení a řízení 
zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva. 
Pokud by se jednalo jen o formu stanoviska stavebnímu úřadu, byla by požadována dezinfekce 
a mikrobiologická nezávadnost těchto vod a absence pachu (a to včetně vody využívané ke 
splachování WC), další případné požadavky by pak vyplývaly z přesného užití; samozřejmostí 
by bylo označení výtokových kohoutů nápisem a piktogramem, že se nejedná o pitnou vodu. U 
vody na úklid (mytí podlah a dalších povrchů) by to měl být dále nízký obsah organických 
látek, srovnatelný s pitnou vodou, aby nedocházelo k podpoře růstu bakterií ve formě biofilmů. 
Pokud by měla KHS vydat v této věci rozhodnutí, opírala by se pravděpodobně o zákon o 
ochraně veřejného zdraví § 84 odst. 1 písm. e), podle kterého při výkonu státního zdravotního 
dozoru mohou orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu své působnosti zakázat nebo omezit 
používání nejakostní pitné či teplé vody, jakož i stanovit účel, pro který lze takovou vodu 
používat (Kožíšek, 2012a). 
Podle jiného průzkumu mezi pracovníky KHS v létě 2014 měli tehdy v rámci celé ČR povědomí 
o necelých 20 stavbách sloužících veřejnosti, kde byla využita dešťová nebo recyklované šedá 
voda. Z větší části se k těmto projektům předem nevyjadřovali. Pokud jim byl předem nějaký 
projekt tohoto druhu předložen, většinou se k němu pro slabou technickou stránku řešení 
recyklace šedé vody (zejména úpravy) vyjadřovali negativně. 
 
Státní zdravotní ústav 
Státní zdravotní ústav (SZÚ) nevyvíjel v oblasti recyklace odpadních vod žádné vlastní 
spontánní aktivity, ale byl v posledních 5 letech několikrát žádán o konzultaci v této věci, 
především ze strany KHS, popř. o vyjádření do odborného časopisu (Kožíšek, 2012a; Kožíšek, 
2012b). 
Samostatnou kapitolou je podíl SZÚ na tvorbě ČSN 75 6780 Využití šedých a dešťových vod 
v budovách a na přilehlých pozemcích, kterou Sweco Hydroprojekt (ve spolupráci s VUT Brno 
a firmou Asio s.r.o.) zpracovával v letech 2012 a 2013. SZÚ jednak rozporoval některé použité 
definice a kritizoval absenci pravidel monitorování kvality vyčištěných vod, ale především 
zásadně nesouhlasil s navrženými kvalitativními požadavky na vyčištěné šedé vody, které 
nepovažoval za dostatečně propracované a bezpečné, byť byly (zřejmě) převzaty ze zahraniční 
normy – k této problematice viz dále. Jako kompromisní řešení navrhl vydat normu bez 
kvalitativních požadavků, což ale nebylo akceptováno a proces tvorby této ČSN byl přerušen 
(zastaven?) a od té doby nepokračuje. Návrh zpracovatelů, aby byly požadavky na kvalitu 
vyčištěných šedých a dešťových vod zařazeny do vyhlášky č. 252/2004 Sb. (která se zabývá 
požadavky na kvalitu a kontrolu pitné a teplé vody), byl ministerstvem zdravotnictví odmítnut, 
protože by to nebylo možné udělat bez změny zákona (258/2000 Sb.), který by k tomu dal 
zmocnění. 
Aby mohlo být v této záležitosti postoupeno dále, podal SZÚ v roce 2014 u Agentury pro 
zdravotnický výzkum ČR žádost o grant „Stanovení hygienických požadavků na nezávadnost 
a využití recyklovaných vod využívaných ve vnitřním prostředí budov“, který ale nebyl přijat. 
V současné době SZÚ (ani ministerstvo zdravotnictví) v oblasti recyklace odpadních vod žádné 
aktivity nevyvíjí. 
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KVALITATIVNÍ POŽAVADKY NA RECYKLOVANÉ VODY 
 
Praxe 
Řada zemí si vytvořila své národní předpisy na požadavky na jeden či více druhů recyklovaných 
vod, a to do určité míry i podle způsobu použití těchto vod. Podobná doporučení vytvořily i 
některé mezinárodní organizace, např. Světová zdravotnická organizace (WHO), která v roce 
2006 vydala čtyřsvazkové Doporučení pro bezpečné využití odpadních vod, exkrementů a 
šedých vod (WHO, 2006). Přehled všech těchto předpisů je aktuálně uveden např. v publikaci 
JRC (Sanz a Gawlik, 2014). 
V čem je tedy problém? Proč nevezmeme některou cizí normu či doporučení a neopíšeme je, 
když zatím žádné jednotné EU přepisy v tomto směru neexistují? Problém je jednak v tom, že 
se od sebe dost liší (a které jsou ty správné?), ale hlavně v tom, že v naprosté většině nejsou 
stanoveny podle moderních vědeckých zásad, jaké jsou dnes pro stanovení limitů 
mikrobiologických ukazatelů vyžadovány či považovány za standard. Při jejich studiu zjistíme 
(snad s výjimkou Austrálie – viz dále), že se jejich autoři co do výběru ukazatelů a částečně i 
limitů inspirovali převážně u požadavků na pitné či koupací vody, jejichž základ byl ale položen 
před padesáti až sto lety ve zcela jiných odborných podmínkách. Tehdy se ještě nic nevědělo o 
virech ve vodě a přenosu infekce prostřednictvím aerosolů, což jsou ale dnes jedny z hlavních 
rizik, které se u recyklovaných vod dnes očekávají, jestliže je voda aplikována tak, že tvoří 
aerosol (např. závlahy postřikováním, chladící a klimatizační věže, ale i splachování WC…). 
Podíváme-li se na současné evropské národní předpisy (Sanz a Gawlik, 2014), vidíme, že jen 
dvě ze šesti zemí tato rizika (a každá jen částečně) reflektují. Za zastaralé a vyžadující revizi 
jsou dnes už považovány i doporučení WHO z roku 2006, na jejichž novelizaci se nyní údajně 
pracuje. 
Snad jen australské předpisy jsou víceméně stanoveny podle moderních zásad, ale jsou tak 
komplexní, že požadavky na kvalitu jsou jen jedním z dílčích požadavků, které nelze vytrhnout 
ze souvislosti. 
 
Teorie 
K odvození limitů mikrobiologických ukazatelů se má dnes správně používat metoda QMRA 
(Quantitative microbial risk assessment čili kvantitativní hodnocení mikrobiologického rizika), 
což je systematizovaný matematický postup pro hodnocení infekčního rizika z expozice 
lidským patogenům. Tato metoda není v ČR moc známá (první informace se objevila na 
konferenci Pitná voda 2012 v Táboře) a používá se jen výjimečně (např. Kožíšek 2012c). 
Princip spočívá v tom, že bakterie a viry nejsou ve vodě rozptýleny homogenně, ale 
v náhodných shlucích, a jejich výskyt je tedy pravděpodobnostní. Také se již v podstatě opustil 
koncept infekční dávky, protože dnes se u patogenů považuje za možné, že u vnímavého jedince 
stačí k vyvolání infekce jen 1 bakterie či 1 virová partikule, byť je taková pravděpodobnost 
velmi malá (aspoň u většiny bakterií a virů), ale s rostoucí dávkou roste pak i pravděpodobnost 
vzniku infekce. Z toho plyne, že prakticky nelze stanovit nějaký limit, který by zaručoval 
úplnou bezpečnost, resp. který by bylo možné v praxi kontrolovat. 
Proto by každému stanovení limitu mělo předcházet společensko-politické rozhodnutí, jaká je 
pro společnost přijatelná míra rizika (zde např. z používání recyklované vody k určitému účelu). 
Od tohoto výchozího požadavku se pak odvozuje výpočet přijatelné koncentrace 
mikroorganismu ve vodě (při znalosti vztahu mezi dávkou a účinkem a nějakého 
předpokládaného expozičního scénáře). Protože v ČR dosud žádný orgán přijatelnou míru 
(infekčního) rizika nedefinoval, chybí zde vlastně už základní předpoklad pro stanovení limitů 
vybraných ukazatelů. Výběr vhodných ukazatelů (indikátorů) je pak další nezbytnou součástí 
procesu, který se opírá o detailní znalost kvality (složení) odpadní vody a rizikových 
expozičních cest při daném užití vody (ingesce, inhalace, kožní kontakt).  
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Pro příklad si uveďme, jak vypadá takové definování společensky únosné míry rizika v praxi: 
v Nizozemí bylo zákonem stanoveno, že přijatelná míra infekčního rizika u pitné vody je 
10-4/rok – to znamená, že nakazí-li se z pitné vody jeden z desetitisíců uživatelů za rok, je to 
pro společnost ještě přijatelné. Nákaza (infekce) ještě nemusí nutně znamenat onemocnění, 
protože část případů infekce (infekce znamená, že v těle se začne mikroorganismus 
pomnožovat) proběhne asymptomaticky čili bez zjevných příznaků nemoci. 
 
Rozšířené požadavky 
Je obvyklé, že příslušný hygienický standard definující požadavky na recyklované vody 
obsahuje – vedle předpokládaného vymezení určení takové vody – nejen seznam ukazatelů a 
jejich limitních hodnot, ale také požadavky, jak a jak často monitorovat kvalitu vody, a další 
preventivní opatření (např. závlahy jen v noci, aby byla omezena expozice veřejnosti aerosolu), 
výjimečné nejsou ani požadavky na účinnost technologie (dezinfekce). 
 
INI CIATIVY EVROPSKÉ KOMISE 
Evropská komise zveřejnila v roce 2012 strategický dokument Blueprint to safeguard Europe´s 
water resources, ve kterém vytyčila za cíl posilovat jeden z alternativních zdrojů vody: 
opakované užití (odpadní) vody. Zároveň konstatovala, že tento zdroj je dosud v EU využíván 
jen omezeně, což má podle ní několik příčin: absence společných hygienických a 
environmentálních standardů v rámci EU, obavy z omezení volného pohybu zemědělských 
produktů, které by byly zavlažovány recyklovanou odpadní vodou, nedůvěra veřejnosti ad. 
Z tohoto důvodů založila široce pojatou iniciativu 
(http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/follow_up_en.htm), jejíž součástí bylo v roce 
2013 a 2014 mimo jiné: 

a) Zpracování několika odborných studií mapujících situaci v recyklaci vody v Evropě 
(Raso, 2013; Sanz a Gawlik, 2014). 

b) Zpracování dopadové studie případné EU regulace (BIO by Deloitte, 2015a). 
c) Uspořádání veřejné konzultace „Public Consultation on Policy Options to optimise 

Water Reuse in the EU“ (30. 7. až 7. 11. 2014). 
 
Veřejné konzultace se zúčastnilo jen 506 respondentů, z toho ovšem bylo 222 firem a organizací 
a 43 veřejných úřadů. Vysoké podpoře se mezi respondenty těšilo opakované užití vody tam, 
kde není vyžadována vysoká kvalita vody (čištění ulic, požární voda, chladící okruhy, závlahy 
technických plodin či golfových hřišť. Nejmenší podporu pak má využití recyklované vody při 
výrobě potravin, závlahách ovoce a zeleniny, které se jedí syrové, nebo v přímém kontaktu 
s člověkem (koupací vody, posilování zdrojů pitné vody). Překvapivě jen málo respondentů 
vidělo v recyklaci vody výrazný ekonomický přínos. Negativní vnímání kvality recyklované 
vody je hlavní bariérou pro rozšiřování opakovaného užití vody pro 85 % respondentů; jedním 
z hlavních důvodů tohoto negativního vnímání je skutečnost, že opakované užití vody se 
vymyká zažitému konceptu integrované ochrany vody. Většina respondentů se vyjádřila v tom 
smyslu, že nejúčinnějším politickým opatřením by bylo přijetí společných závazných 
environmentálních a hygienických standardů pro recyklovanou vodu na úrovni celé EU (BIO 
by Deloitte, 2015b).  
Je proto velmi pravděpodobné, že se v dohledné době dočkáme jednotné evropské regulace. 
Evropská komise (EK) však zdůrazňuje, že si je vědoma, že environmentální a hygienické 
standardy musí být maximálně bezpečné, dobře odborně zdůvodněné a transparentní. Ve dnech 
25. a 26. června 2015 se v Bruselu konal první (úvodní) technický workshop na téma 
minimálních požadavků na kvalitu při opakovaném užití vody („Water reuse in agricultural 
irrigation and aquifer recharge – Towards minimum quality requirements at EU level“). 
Všechny prezentace z workshopu jsou ke stažení na webových stránkách EK. 
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Potěšitelné je, že dosavadní materiály vytvořené pro Evropskou komisi počítají při zavádění 
systémů recyklace vody s přístupem založeným na hodnocení a managementu rizik shrnutých 
do podoby tzv. „water reuse safety plans“ (plány pro bezpečné využití recyklované vody) (Sanz 
a Gawlik, 2014). 
 
ZÁVĚR 
Jaký by měl být tedy přístup hygieniků k využití vyčištěných odpadních (recyklovaných) vod? 
Nečekejte za současné situace ode mě či SZÚ žádný metodický návod, kterým by se krajské 
hygienické stanice měly řídit; omezím se jen na shrnutí několika postřehů a zásad: 

a) Přístup by měl být bez předsudků („to nemůže fungovat“, „to mi podle zákona 
nepřísluší“…) – mělo by se objektivně zkoumat, zda mohou být s daným způsobem 
užití recyklované vody spojena nějaká rizika buď pro uživatele (a zaměstnance), nebo 
širší veřejnost. Pokud takové riziko existuje a KHS není orgánem, který by se měl podle 
zákona k dané aplikaci vyjadřovat nebo ji rozhodnutím schvalovat, měl by aspoň vydat 
odborné doporučení či upozornění příslušnému orgánu i samotnému navrhovateli či 
provozovateli. Pokud takové riziko hygienik neshledá, nemusí se v dané věci angažovat, 
není-li požádán o vyjádření jinou autoritou. 

b) Přístup by měl být nedůvěřivý a kritický – hygienik by měl upozornit předkladatele 
projektu na obecně známá či v projektu nově spatřená „slabá místa“ a rizika a chtít po 
něm důkaz, že takový systém může v praxi skutečně bezpečně fungovat – a jak to bude 
průběžnou kontrolou zajištěno. 

c) Přístup by měl být zdrženlivý a opírající se o princip předběžné opatrnosti. V situaci, 
kdy zde chybí jasná pravidla a požadavky na kvalitu pro různé druhy užití různých druhů 
recyklovaných vod, by neměl být hygienik příliš benevolentní a vzdávat se možnosti 
stanovení požadavků. Je-li nějaké riziko identifikováno, měl by raději vyžadovat kvalitu 
blížící se (v relevantních ukazatelích) vodě pitné, protože je vždy lepší z požadavků 
později slevit než je zpřísňovat. 

d) Obecně by bylo vhodné, aby se experti ČR zapojili již do procesu přípravy evropských 
předpisů, které – jak se zdá – se nyní začínají tvořit, aby mohli uplatnit své výhrady a 
připomínky a později byli s výsledkem konformní a měli v něj důvěru. 

e) Konečně myslím, že nelze do budoucna očekávat, že hygienici budou recyklování vody 
v ČR zvlášť podporovat, tedy aspoň ne v oblastech (aplikacích), kdy by se recyklovaná 
voda měla použít k přímému obohacování zdrojů pitné vody nebo přímo do kontaktu 
s člověkem a potravinami, popř. kde by mohlo omylem dojít k propojení rozvodů pitné 
(teplé) a recyklované vody (viz příklad Leidsche Rijn /Kožíšek, 2012b/). V tomto směru 
můj pohled koresponduje s výsledky evropské veřejné konzultace (BIO by Deloitte, 
2015b), byť jsem byl i jsem k jejímu významu spíše skeptický. 
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ABSTRAKT 
Plošné znečištění – zejména znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférické depozice a 
erozních splachů z terénu významně ovlivňuje jakost povrchových a podzemních vod. Význam 
plošného znečištění tak s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. Jeho podíl 
je podstatný především u vnosu dusíku (zejména dusičnanů), pesticidů a fosforu. Upřesnění 
podílu plošného znečištění u fosforu je důležité i pro stanovení únosně dosažitelné a objektivně 
nutné míry odstraňování tohoto nutrientu z bodových zdrojů. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Bodový zdroj, difúzní zdroj, dusík, fosfor, nutrienty, ochrana vod, plošné znečištění.  
 
ÚVOD   
Problematika tzv. difúzního znečištění se u nás objevovala a studovala již dávno před přijetím 
novodobé legislativy reflektující požadavky acquis communautaire. Tento druh znečištění byl 
vnímán jako znečištění pocházející ze zemědělské činnosti, která byla v podmínkách dřívějšího 
Československa rozvíjena jako rozhodující pro zajištění potravinové soběstačnosti státu. 
Vzhledem k rozsahu zemědělské a lesnické činnosti se jednalo o celostátní problém významu 
srovnatelného s bodovými zdroji z měst a obcí nebo z průmyslu. Proto již v r. 1975 byl 
v nařízení vlády ČSR č. 25/1975 Sb. zabudován imisní přístup k hodnocení celkového 
povoleného znečištění povrchových vod, který se v evropském právu objevil až v roce 2000 
v tzv. Rámcové směrnici o vodě 2000/60/ES. Protože se tato problematika u nás intenzívně 
studovala, není překvapením, že již druhá světová konference IWA „Diffuse Pollution“ se 
konala v srpnu 1995 v Brně a v Praze.  
 
V dalších letech pak byl zájem o tento druh znečištění mírně potlačen v souvislosti s tlakem na 
zavedení principů obsažených ve směrnici o odvádění a čištění městských odpadních vod 
91/271/EHS, která byla celá založena na emisních principech. I když se tedy v souvislosti 
s aproximací evropskému právu v nařízeních vlády z r. 1992, 1998 i 2003 objevily emisní 
standardy, imisní standardy byly nejdříve zachovány jako jakési ukazatele cílového stavu, až 
se postupně přeměnily v normy environmentální kvality povrchových vod v duchu rámcové 
směrnice.  
 
DIFÚZNÍ, NEBODOVÉ A PLOŠNÉ ZNEČIŠTĚNÍ  
Terminologie svázaná s tímto druhem znečištění prodělala a prodělává též svůj určitý vývoj. 
Původně se v anglicky psaných textech objevovaly dva termíny jako protiklady, tj. point-source 
pollution a diffuse pollution. V češtině se ustálily pojmy bodový zdroj znečištění a difúzní 
znečištění. „Bodový zdroj“ jako termín celkem jasně označuje původ znečištění. Právně je 
definován tak, že každému takovému zdroji je přiřazen konkrétní znečišťovatel, tyto zdroje jsou 
evidovány, a tak na ně mohou být aplikovány další vodoprávní nástroje jako zpoplatnění 
vypouštěného znečištění či sankce za vypouštění odchylné od vydaného povolení.  
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U druhého zdroje znečištění situace tak jednoznačná není, což se projevuje i v terminologii. 
Obvykle dobrým vodítkem pro výklad termínů jsou příslušné části směrnice EU a jejich 
oficiální překlady do češtiny. Tyto směrnice obsahují výkladovou část typu „Článek 2: Pro 
účely této směrnice se rozumí:“. Bohužel, ani směrnice 91/271/EHS ani 2000/60/ES definice 
toho druhu znečištění nepřinášejí, ačkoli rámcová smlouva s ním již pracuje v článku 10: 

 
Článek 10 

Sdružený přístup k bodovým a difusním zdrojům znečišťování 
1. Členské státy zabezpečí, aby všechna vypouštění do povrchových vod podle odstavce 2 byla 
regulována podle sdruženého přístupu uvedeného v tomto článku. 
2. Členské státy zabezpečí zavedení a/nebo realizaci: 
a) regulování emisí na základě nejlepších dostupných technologií, nebo 
b) odpovídajících hodnot emisních limitů, nebo 
c) v případě difusních vlivů, regulování znečištění zahrnující, pokud je to účelné, nejlepší 
environmentální postupy; 
podle: 
− směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování 
znečišťování  
− směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 
− směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečišťováním 
dusičnany ze zemědělských zdrojů 
V tomto oficiálním českém textu se používá termín difusní zdroje znečišťování jako český 
ekvivalent k anglickému termínu „diffuse source“.  
 
V anglických textech (Novotný and Olem, 1994; Carpenter et al., 1998) se postupně objevil 
jako synonymum k termínu „diffuse source“ ještě pojem non-point source (nebodové 
znečištění), ale prakticky se stejným významem, tj. znečištění dostávající se do povrchových 
vod těmito cestami: 

- atmosférická depozice  
- z podzemních vod  
- ze zpevněných ploch a jejich drenážních systémů  
- půdní erozí  
- povrchovým odtokem z krajiny, a to jak z polí, luk, pastvin, ale i lesů apod.  
- povrchovým odtokem ze zavlažovaných pozemků  
- ze stavenišť a z jiných aktivit produkujících znečištění, které může odvádět voda  

 
V praxi jsou časté specifické situace, kdy existuje mnoho zdrojů, které se sice chovají jako 
bodové, ale nesplňují jejich hlavní význak, tj. že jsou registrovány a vodoprávně ošetřeny. Pro 
ně se začal používat pojem rozptýlené zdroje. Ovšem „rozptýlený“ je vlastně český ekvivalent 
pro slovo difúzní, takže se celkem běžně pro nebodové zdroje znečištění používají oba termíny.  
 
Pojem „rozptýlený“ se vyskytuje i v oficiálním českém překladu Nařízení Evropského 
parlamentu a rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr 
úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES: 
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Článek 2 

Definice 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
12) „rozptýlenými zdroji“ mnoho menších nebo roztroušených zdrojů, ze kterých mohou unikat 
znečišťující látky do půdy, ovzduší nebo vody, jejichž společný dopad na tyto složky může být 
významný a u kterých není praktické shromažďovat hlášení z každého jednotlivého zdroje 
zvlášť; 
V anglickém textu této směrnice se na stejném místě používá pojem „diffuse source“.  
 
Terminologie v této oblasti není tedy ještě zcela ustálená. V českých pramenech se toto 
„nebodové“ znečištění dále dělí na dvě skupiny:   

- difúzní znečištění pocházející z mnohačetných malých bodových zdrojů, ať jsou to 
výpustě z různých lokálních kanalizací, odtoky z různých návesních rybníků, mokřadů, 
struh a drenáží, které nejsou řádně evidovány  

- plošné znečištění spojené s transportem živin, pesticidů a dalších znečišťujících látek 
z velkých území  

 
V tomto smyslu se pojem „plošné znečištění“ používá i v ročenkách MŽP a MZe „Modrá 
zpráva“: 
Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje rovněž plošné znečištění – zejména 
znečištění ze zemědělského hospodaření, atmosférické depozice a erozních splachů z terénu. 
Význam plošného znečištění tak s pokračujícím poklesem znečištění z bodových zdrojů roste. 
Jeho podíl je podstatný především u dusičnanů, pesticidů a acidifikace, méně u fosforu. 
 
Např. v Plánu oblasti povodí dolní Vltavy se plošné znečištění vysvětluje takto: 
 „Plošné znečištění je způsobováno zejména zemědělskými zdroji, kde se používají dusíkatá 
hnojiva v nadměrné míře, které vyplývají z intenzivní živočišné a rostlinné výroby, dále se 
jedná o způsob hospodaření se statkovými hnojivy, eroze půdy a používání rostlinných 
ochranných prostředků. Za významné plošné zdroje znečištění lze považovat hlavně znečištění 
dusičnany ze zemědělství a z atmosférické depozice, částečně znečištění fosforem z eroze a 
znečištění pesticidy ze zemědělství“. 
 
Nutno ovšem podotknout, že ani tyto oficiální materiály podniků Povodí nejsou úplně 
jednoznačné a lze nalézt použití pojmu difúzní znečištění ve smyslu znečištění plošného. 
Obvykle je však patrné, co který autor daným termínem myslel ze souvislostí v textu.  
 
Tento terminologický exkurs lze zakončit konstatováním (upraveno z 
http://www.koaliceproreky.cz/temata/snizovani-znecisteni-vod/): 
plošným (=difúzním) znečištěním se rozumí znečištění, které se do vod povrchových dostává 
především splachem z okolní zemědělsky obdělávané půdy, případně aplikací rozstřikem, 
atmosférickou depozicí a v neposlední řadě i přísunem znečištění z rozptýlených zdrojů 
splaškových vod (volné kanalizační výusti v obcích, zasakování nečištěných splaškových vod do 
horninového prostředí). Plošným znečištěním dochází ke kontaminaci vod zejména dusíkem, 
fosforem a pesticidy. Kromě znečištění z bodových zdrojů je plošné znečištění jedním 
z nejvýznamnějších vlivů, který určuje výslednou jakost vod a tím i stav vodních útvarů. 
Problematika plošného znečištění je úzce spjata s plošnou vodní erozí. Ta má za následek nejen 
snižování orniční vrstvy půd, ale i zhoršování jejich fyzikálních a chemických vlastností a 
zhoršení vodního režimu. Smyvem půdy se dostávají do vodních toků spolu se zemitými 
částicemi i živiny, zejména fosfor, dusík a dochází k velmi nežádoucímu jevu - eutrofizaci. 
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LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ POJM Ů BODOVÉ A PLOŠNÉ ZNEČIŠTĚNÍ 
Na rozdíl od bodového znečištění odpadními vodami, které je detailně ošetřeno jak v právu EU 
(směrnice 91/271/EHS) tak v našem vodním právu (zákon o vodách č. 254/2001 Sb. 
v aktuálním znění či v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění č. 23/2011 Sb.), není difúzní ani 
plošné znečištění ošetřeno žádným samostatným právním dokumentem. V rámcové směrnici je 
pojem difúzní znečištění uveden ve výše citovaném článku 10, který vyžaduje v odst. 2., 
písmeno c):  
„v př ípadě difusních vlivů, regulování znečištění zahrnující, pokud je to účelné, nejlepší 
environmentální postup“  
 
Difúzní a plošné znečištění je významným zdrojem nutrientů pocházejících ze zemědělství. 
Skutečnost, že „znečišťování vod Společenství z difusních zdrojů je způsobováno hlavně 
dusičnany pocházejícími ze zemědělství“ byla jedním z důvodů vydání tzv. nitrátové směrnice 
EU (Směrnice rady ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečišťováním způsobeném 
dusičnany ze zemědělských zdrojů č. 91/676/EHS). Požadavky na ochranu povrchových vod 
před nutrienty obecně byly převzaty do definice citlivých oblastí v našem vodním zákoně 
254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 32). Ochrana před zemědělským znečištěním je 
pak uložena v § 33 o tzv. zranitelných oblastech. Zákon ukládá vládě ČR vymezit rozsah 
citlivých oblastí nařízením, které zároveň stanoví ukazatele přípustného znečištění odpadních 
vod a jejich hodnoty. To se stalo nařízením vlády č. 61/2003 Sb. resp. 23/2011 Sb. Ochrana 
před plošným znečištěním ze zemědělství je potom předmětem nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, které navazuje na původní nařízení vlády 
č. 103/2003 Sb. Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. rozšířilo zranitelné oblasti a na základě 
připomínek EK zpřísnilo některé způsoby hospodaření v těchto oblastech. Jde zejména o 
prodloužení období zákazu hnojení, snížení limitů hnojení pro jednotlivé plodiny, sjednocení 
hospodaření na svažitých pozemcích s požadavky standardu dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu (GAEC) a navýšení kapacit skladů pro statková hnojiva na 
šestiměsíční produkci. V souvislosti s plněním požadavků směrnice č. 91/676/EHS byl 
vypracován a pravidelně je aktualizován tzv. akční program. Mezi základní opatření akčního 
programu v ČR, který je zpracován v souladu s přílohou č. III nitrátové směrnice, patří: 
1. Období, kdy je zakázáno používání určitých druhů hnojiv a statkových hnojiv. 
2. Zavedení maximálních limitů hnojení dusíkatými látkami k jednotlivým plodinám. 
3. Stanovení minimálních kapacit skladů pro statková hnojiva, které umožní skladovat statková 

hnojiva v období, kdy je zakázáno hnojit (v ČR vychází z obecně platných právních předpisů, 
od roku 2014 bude požadována kapacita skladů pro statková hnojiva na šestiměsíční 
produkci). 

4. Zákaz pěstování širokořádkových plodin na pozemcích ohrožených erozí.  
5. Omezení aplikace hnojiv na svažitých pozemcích. 
6. Zachování ochranného pásu v blízkosti útvarů povrchových vod. 
 
Nařízení vlády 262/2012 Sb. a navazující akční program se dotýkají problému, který je dnes 
možná ještě vážnější než samostatné dusičnanové znečištění ze zemědělství, a sice eroze půdy 
ve spojitosti se zemědělskou činností.  
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Obrázek 1. Projevy pěstování širokořádkových plodin na pozemcích ohrožených erozí  

 
Přívalové deště mohou pak rozmýt unášenou půdu až do tělesa řeky či do vodní nádrže, jak 
dokumentuje Obrázek 2. 
 

 
Obrázek 2. Erozí uvolněná půda je přívalovým deštěm vnášena do hlavního proudu vodní 

nádrže (přítok vodárenské nádrže Švihov přes hráz v.n. Němčice) 
 
Problém eroze nespočívá jen ve vlastní ztrátě půdy z obhospodařovaných ploch, ale zejména 
ve skutečnosti, že částečky půdy obsahují používané pesticidy a vázaný fosfor, který pak může 
být z dnových sedimentů re-mobilizován v důsledku různých chemických rovnováh v oblasti 
sedimenty – voda.  
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Problematika plošného zatížení je dále zakotvena ve vyhlášce č. 142/2005 Sb., o 
plánování   oblasti vod, v příloze 2 „Základní obsah plánů oblastí povodí“. Tento obsah je 
stanoven v návaznosti na přílohu VII směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky. 
V bodech B.4.1 a B.4.2 je předepsána pasáž „Plošné znečištění včetně přehledu využívání 
území“ ve vztahu k znečištění povrchových resp. podzemních vod.  
 
BODOVÉ A PLOŠNÉ ZDROJE DUSÍKU A FOSFORU  
 
Získávání dat 
Zatímco odstraňování organického znečištění z bodových zdrojů je intenzívně řešeno 
výstavbou čistíren odpadních vod od velkých měst až po malé obce, zůstává hlavním 
problémem ČR přetrvávající nadměrný vnos nutrientů (sloučeniny dusíku a fosforu) do 
povrchových vod. Důsledkem je pokračující eutrofizace našich povrchových vod, zejména 
přehradních nádrží, a to i těch, které jsou určeny pro zásobování pitnou vodou. S postupující 
průměrnou teplotou vody se problém eutrofizace objevuje i u výše položených nádrží, výjimky 
zatím tvoří velké severomoravské vodárenské nádrže Šance, Kružberk a Morávka. Na žádné 
z těchto nádrží nebyl zaznamenán masivnější rozvoj fytoplanktonu (Modrá zpráva za rok 2013).  
 
Zatímco množství dusíku a fosforu v odpadních vodách je poměrně přesně měřeno a 
vykazováno jak na přítocích, tak v odtocích z ČOV a evidováno po jednotlivých povodích 
(např. Modré zprávy ČR), obdobné relativně přesné údaje o množství dusíku a fosforu 
v plošných zdrojích chybí. To je patrné i ze srovnání příslušných kapitol zmíněných Modrých 
zpráv (např. 5.1 Bodové zdroje znečištění a 5.2 Plošné znečištění z Modré zprávy 2013).  
 
Jedním z důvodů pro nedostatek dat je obtížnost při jejich získávání. Plošné zatížení pochází 
z rozsáhlých ploch a je velmi obtížné kvantifikovat látkový odtok z povrchu i z mnoha 
drobných, mnohdy neevidovaných vodotečí. Povrchový odtok silně závisí i na aktuální 
srážkové situaci a může se tak významně lišit v různých letech podle měnící se intenzity a 
četnosti srážek. U rozptýlených zdrojů k tomu přistupuje problém s měřením průtoků v různých 
odvodňovacích strouhách, rýhách a jiných útvarů, kterými se odvádí rozptýlené znečištění 
(Obrázky 3 a 4). Dalším problémem je metodika hodnocení velikosti zdrojů nutrientů v povodí 
a jejich transportu do vodního tělesa. Takové metodiky se vypracovávají na různých 
pracovištích (např. Hejzlar, 2010), ale žádná není zatím kodifikována legislativním předpisem, 
jako je tomu v případě hodnocení znečištění v bodových zdrojích.  
 
V souvislosti s postupnou aplikací matematických modelů na studium toků nutrientů 
v povodích, např. SWAT (Soil & Water Assessment Tool), MONERIS (MOdeling Nutrient 
Emissions in RIver Systems) se metodika sběru dat postupně dále propracovává. Aby modely 
poskytovaly realistické výsledky, je nutno získat ještě další sady dat, např. o aktuálním pokryvu 
v daném povodí, jeho vývoji, atd.).   
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Obrázek 3. Lesní strouhy a potoky (Pečenka et al., 2014)  

 

      
Obrázek 4. Luční potoky a strouhy (Pečenka et al., 2014)  

 
Proto pokud existují, jsou k dispozici data o plošném znečištění z menších povodí. Takové 
studie pro různá drobná zemědělská povodí vznikají např. ve VÚV TGM Praha, v..v.i. či pro 
oblast povodí Dolní Vltavy v Biologickém centru AV ČR České Budějovice, v.v.i. V letech 
2009 - 2014 prováděla VŠCHT Praha inventarizaci bodových a plošných zdrojů ve vybraných 
sub-povodích povodí vodárenské nádrže Švihov.   
 
Poměry mezi vnosem N a P z bodových a plošných zdrojů 
Z hlediska ochrany povrchových vod před eutrofizací je důležitý i poměr mezi vnosem dusíku 
a fosforu z bodových zdrojů a z plošného znečištění. V České republice se ustálila mezi 
některými odborníky a mezi pracovníky MŽP představa, že z hlediska celkového toku do 
povodí je u dusíku rozhodující vnos z plošných zdrojů, zatímco u fosforu je hlavním zdrojem 
bodové znečištění. Od toho se také odvíjí neustálý tlak na snižování zbytkových koncentrací 
fosforu v odtocích z čistíren odpadních vod. Otázkou však zůstává, zda-li enormní investice, 
které by si ošetření bodových zdrojů na odtokové koncentrace, které by automaticky znamenaly 
dosažení normy environmentální kvality v útvarech povrchových vod, nepřišly vniveč 
v důsledku dalšího významného vnosu fosforu z plošných zdrojů.   
 
V Evropě byla provedena porovnávání podílu plošných a bodových zdrojů na vnosu dusíku a 
fosforu. Rozsáhle bylo monitorováno povodí Dunaje a podobně také povodí řek Labe, Rýn, 
Odra a Visla. Závěrem pozorování v povodí Dunaje bylo zjištění, že 80 % emisí nutrientů je 
z plošných zdrojů. Pro samotný fosfor je to 64 %. Podíl bodových zdrojů na emisi dusíku byl 
asi 20 %. Vnos prostřednictvím podzemních vod byl se 47 % dominantní. Emise ze zpevněných 
povrchů a zemědělských drenáží přispěly 10 %. Podíl eroze, povrchového odtoku a 
atmosférického spadu byl pod 6 % pro každou z těchto cest. Celkem 35 % emisí fosforu pochází 
z městských čistíren odpadních vod (ČOV). 37 % je vnášeno erozí a 13 % z vypouštění z 
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městských oblastí a od lidí nepřipojených na ČOV (rozptýlené zdroje). Celkově je tedy eroze 
nejvýznamnějším zdrojem emisí fosforu s asi 59 % z plošných zdrojů (Schreiber et al., 2003).  
 
Vli v eroze na vnos fosforu do povrchových vod potvrzuje i zpracování dostupných dat z ČR 
modelem MONERIS, který potvrdil, že zatímco u dusíku činil vnos spojený s erozí jen asi 
6,5 %, u fosforu to bylo asi 96 % (IGB report, 2004).  
 
Studie zjišťující zdroje dusíku a fosforu v povrchových vodách v německé části povodí Labe 
(Trepel, 2015) ukázaly následující rozdíly v hlavních zdrojích dusíku a fosforu: 
Dusík: 

• cca 50 % pochází z podzemních vod  
• cca 25 % z drenáží  
• téměř 25 % z výpustí ČOV a městských odvodňovacích systémů  

Fosfor: 
• cca 55 % z výpustí ČOV a městských odvodňovacích systémů  
• cca 15 % z podzemních vod  
• cca 18 % z drenáží  
• cca 12 % erozí půdy  

 
Jak je patrné z těchto zahraničních dat, není vnos fosforu do povrchových vod výhradně 
záležitostí nedostatečně čištěných odpadních vod. Na rozdíl od dusíku je vnos fosforu dále 
významně svázán s erozí půdy. Fosfor vázaný na půdu je sice okamžitě ve vodě využitelný jen 
částečně, ale v případě vodních nádrží může docházet a dochází k jeho mobilizaci ve dnových 
sedimentech.  
 
Pro hodnocení významu vnosu dusíku a do povrchových vod v ČR je nutno brát v potaz i naší 
geografickou pozici a z našeho členství v EU automaticky vyplývající požadavky na ochranu 
mezinárodních řek Labe, Odry a Dunaje a v konečném důsledku i požadavky na ochranu 
kontinentálních moří Severního, Baltského a Černého. Postupující eutrofizace těchto mořských 
útvarů obrací pozornost na účinné odstraňování obou makronutrientů, neboť v mořské vodě 
není role fosforu jako limitujícího nutrientu pro růst řas a sinic tak jednoznačná jako ve 
sladkovodních útvarech.   
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ABSTRAKT 
Mikrovlnné spoje sítě mobilních operátorů (MV spoje) představují alternativní zdroj 
srážkových dat s velkým potenciálem doplnit stávající síť srážkoměrů, poskytnout relevantní 
informaci o prostorovém rozlišení srážky a podstatným způsobem tak snížit nejistoty při 
modelování srážko-odtokových procesů. Příspěvek prezentuje současné výsledky projektu 
TeleMAS. Měření dešťových srážek pomocí MV spojů z telekomunikační sítě společnosti 
T-Mobile Česká republika jsou porovnávána s referenčním měřením bodovými srážkoměry. 
Výsledky ukazují, že srážkové informace z MV spojů poskytují kvalitativně relevantní 
informaci o plošných srážkách a velmi dobře zachycují jejich dynamiku v čase. Výsledné 
hodnoty srážkových intenzit jsou však systematicky odchýleny. Příspěvek prezentuje 
jednoduchý koncept, kdy je systematická chyba měření redukována na základě měření na 
vzdálené pozemní stanici (např. ČHMÚ). Tento přístup umožňuje reálné využití MV dat za 
přispění standardních a dostupných srážkových dat.  
 
KL ÍČOVÁ SLOVA  
Dešťové srážky, městské odvodnění, mikrovlnné spoje, monitoring, oprava systematické 
chyby, prostorová variabilita, srážkoměry. 
 
ÚVOD  
Nedostatek informací o prostorovém rozložení dešťových srážek je jedním z největších zdrojů 
nejistot při modelování srážko-odtokových procesů v městských povodích (Schilling, 1991). 
Dešťové srážky se v městských povodích nejčastěji měří pomocí člunkových či váhových 
srážkoměrů, které dokážou poskytnout data s dostatečným časovým rozlišením, ale nedokážou 
postihnout prostorovou variabilitu srážky. Meteorologické radary sice reflektují plošné 
rozložení srážek, na druhou stranu jsou ovšem zatíženy významnými chybami (Thorndahl a 
Rasmussen, 2012). 
 
Mikrovlnné (MV) spoje mohou posloužit jako zdroj srážkových dat a kompenzovat tak 
nedostatky měření ze srážkoměrů a radarů v oblasti odvodnění urbanizovaných povodí. MV 
spoj je rádiové spojení propojující dva vzdálené body pomocí dvojice směrových antén. Tato 
technologie je široce využívána mobilními operátory. MV spoje operují na frekvencích, kde 
jsou významným zdrojem útlumu elektromagnetického vlnění dešťové kapky. Vztah mezi 
srážkovou intenzitou zprůměrovanou po délce MV spoje a útlumem vlnění může být vyjádřen 
pomocí jednoduché mocninné funkce (Berne a Uijlenhoet, 2007). MV spoje provozované 
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mobilními operátory navíc typicky využívají frekvence, kde je vztah mezi útlumem 
elektromagnetického vlnění a srážkovou intenzitou podél spoje téměř lineární. Využití MV 
spojů pro monitoring dešťových událostí je výhledově velmi zajímavé, neboť MV spoje i) jsou 
součástí stávající telekomunikační infrastruktury, ii) detekují srážkové intenzity v blízkosti 
zemského povrchu (v rozmezí desítek metrů nad povrchem) iii) poskytují informaci o srážkové 
intenzitě zprůměrované po délce spoje, což lépe odpovídá plošným srážkovým intenzitám iv) 
síť MV spojů je v městských povodích velmi hustá (Rieckermann a kol., 2009). 
 
Příspěvek prezentuje současné výsledky projektu TeleMAS se zaměřením na porovnání 
reálných měřených srážkových intenzit nad urbanizovaným povodím pomocí MV spojů 
z telekomunikační sítě společnosti T-Mobile Česká republika. Měření jsou porovnávána 
s referenčním měřením bodovými srážkoměry. Výsledky ukazují, že MV spoje poskytují 
kvalitativně relevantní informaci o plošných srážkách a velmi dobře zachycují jejich dynamiku 
v čase. Výsledné hodnoty intenzit jsou však systematicky odchýleny. V článku je prezentován 
jednoduchý koncept, kdy je systematická chyba měření redukována na základě měření na 
vzdálené pozemní stanici (např. ČHMÚ). Takto opravené MV spoje dokáží poskytnout 
relevantní srážkovou informaci s vysokým časovým i prostorovým rozlišením. 
 
ELI MINACE SYSTEMATICKÉ CHYBY MV SPOJŮ  
Systematické chyby MV spojů mohou být opraveny na základě kumulativních úhrnů ze 
vzdálených srážkoměrů. Prezentovaná metoda využívá vzdálené srážkoměry k dynamické 
kalibraci modelu pro transformaci útlumu MV spoje na srážkovou intenzitu. Metoda je ověřena 
na sedmi MV spojích v experimentálním povodí (plocha 2,3 km2) v Praze Letňanech (Fencl a 
kol., 2015). Data z MV spojů jsou sbírána s krokem 10 s a agregována na celé minuty. Plošné 
srážkové intenzity z MV spojů jsou porovnány s referenčním měřením ze tří člunkových 
srážkoměrů instalovaných v experimentálním povodí. Srážkoměry jsou dynamicky kalibrovány 
a zaznamenávají překlopení člunku s rozlišením 1 s, přičemž jedno překlopení odpovídá 
srážkovému úhrnu 0,1 mm. Vzdálené srážkoměry využité pro dynamickou kalibraci spojů mají 
časové rozlišení 1 h a poskytují kumulativní srážkové úhrny s rozlišením 0,1 mm. 
 
Model pro převod útlumu MV spoje na srážkovou intenzitu 
Vztah mezi srážkovými úhrny a útlumem MV spoje může být popsán jednoduchým 
mocninným k-R modelem: 
 
R=α*kβ           (1) 
 
kde R [mm/h] reprezentuje srážkovou intenzitu, k [dB/km] útlum MV spoje způsobený srážkou 
a α a β jsou empirické parametry závislé na frekvenci MV spoje, jeho polarizaci a na spektru 
velikosti dešťových kapek. Specifický útlum způsobený deštěm je obvykle určen jako rozdíl 
mezi celkovou úrovní signálu a pozaďovou úrovní signálu stanovenou v bezdeštném počasí. 
Během deště ovšem dochází k útlumu i v důsledku navlhnutí antény, což způsobuje 
systematické nadhodnocení dešťového specifického útlumu k. Zavedením parametru 
aw [dB/km] lze tuto systematickou chybu opravit. 
 
R=α* (k – aw)β                    (2) 

 
Stanovení parametru aw je poměrně problematické, neboť útlum v důsledku vlhnutí antény 
závisí jak na konstrukci antény, tak na její expozici vůči různým environmentálním veličinám  
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Obrázek 1. Experimentální povodí s MV spoji, referenčními srážkoměry a srážkoměry 

použitými pro kalibraci MV spojů 
 
(srážková intenzita, teplota, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, radiace). Doposud 
publikované modely využívané pro stanovení tohoto parametru např. (Kharadly a Ross, 2001; 
Leijnse a kol., 2008; Schleiss a kol., 2013) jsou proto zatíženy značnými nejistotami. 
 
Kali brace k-R modelu 
Prezentovaná metoda uvažuje parametr β jako konstantní a stanovuje ho na základě literatury 
(ITU, 2005), naopak parametry aw a α jsou proměnné v čase a jsou uvažovány jako kalibrační 
parametry. Jelikož je β pro frekvence využívané pro mikrovlnné spoje blízko jedné a aw obvykle 
nepřesahuje několik jednotek dB/km, k-R model (2) je téměř lineární a může být aproximován 
jako: 
 
R ≈ α*(kβ – aw)          (3) 
 
Tento jednoduchý model lze snadno kalibrovat metodou nejmenších čtverců. Díky tomu, že jde 
o lineární model, lze pro kalibraci využít data agregovaná na libovolný časový krok. To je velmi 
výhodné, neboť korelace srážkových úhrnů v prostoru roste s časovým intervalem, přes který 
jsou srážkové úhrny integrovány (Berne a kol., 2004). Kumulativní srážkové úhrny z bodových 
měření agregované na dostatečně dlouhé časové kroky (v našem případě jedna hodina) proto 
velmi dobře odpovídají liniovému kumulativnímu úhrnu zasahujícímu mikrovlnný spoj, a to i 
tehdy, jde-li o bodová měření ze srážkoměrů vzdálených několik kilometrů od MV spoje. 
Kalibrovaný lineární model (3) lze poté bez zanesení chyby použít na MV data o libovolném 
časovém kroku (v našem případě pracujeme s minutovými daty).  
 
Jelikož jak α, tak aw nabývají různých hodnot při různých typech dešťů (déšť může např. 
zasáhnout jen část spoje nebo může mít odlišné spektrum velikosti kapek) kalibrujeme model 
(3) dynamicky. Pro kalibraci uvažujeme vždy pouze záznamy z posledních tří deštivých hodin, 
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a to bez ohledu na to, náležejí-li stejné srážkové události, nebo jsou od sebe odděleny 
bezdeštným obdobím. V rámci příspěvku také testujeme přístup, kdy jsou deště nejprve 
klasifikovány na frontální a konvektivní a parametry jsou poté hledány pro každou z těchto 
dvou tříd dešťů zvlášť.   
 
Statistické vyhodnocení 
Srážkové intenzity z MV spojů jsou porovnávány s referenčními plošnými srážkovými 
intenzitami dopadajícími na experimentální povodí. Plošné referenční intenzity jsou vypočteny 
jako průměr ze třech srážkoměrů v povodí. Vyhodnocována je perioda mezi červnem a říjnem 
2013. Do vyhodnocení jsou zahrnuty pouze srážkové události o úhrnu překračujícím 5 mm, 
tedy srážky relevantní z pohledu městského odvodnění. Takto vymezený výběr srážek obsahuje 
celkem 12 událostí, které zahrnují jak frontální tak konvektivní deště. Pro srovnání byly použity 
jen MV spoje bez výpadků, z celkového počtu 14 spojů v povodí jde o pouhou polovinu, tedy 
sedm spojů (Obrázek 1). Jako vhodná statistika byla zvolena střední kvadratická odchylka 
(RMSE), neboť dobře reflektuje schopnost MV spoje zachytit dynamiku srážkové události. 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
k-R model (3) s parametry kalibrovanými na základě hodinových srážkových dat ze vzdálených 
srážkoměrů je testován na minutových MV datech a porovnáván s referenčními srážkoměry, 
taktéž s minutovým časovým krokem. Výsledky jasně ukazují, že dynamická kalibrace MV 
spojů vede k významnému zlepšení jejich srážkových odhadů (Obrázek 2). 
 
U jednotlivých MV spojů dochází po dynamické kalibraci, tj. v porovnání s k-R modelem (1) 
s parametry dle ITU (ITU, 2005), k 10% až 70% snížení RMSE. Při kalibraci bez klasifikace 
dešťů se RMSE pro jednotlivé spoje pohybuje mezi 1,6 a 2,6 mm/h, plošná srážková intenzita 
vypočtená jako průměr ze všech MV spojů vykazuje RMSE pouhých 1,5 mm/h. Klasifikace 
dešťů vede v průměru k mírnému zlepšení, kdy se RMSE pro jednotlivé spoje pohybuje mezi 
1,5 a 2,3 mm/h a plošná srážka odhadnutá ze všech MV spojů pak vykazuje RMSE pouhých 
1,2 mm/h (Obrázek 3). 
 

 
Obrázek 2. Ukázka korekce systematické chyby MV spoje během silnější konvektivní 
srážky. Korekce systematické chyby (nadhodnocení) je dosaženo metodou dynamické 

kalibrace bez klasifikace dešťů 
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Obrázek 3. RMSE pro jednotlivé spoje a pro plošné intenzity vypočtené jako průměr všech 

MV spojů. Pro každý spoj je zobrazena hodnota RMSE při použití ITU modelu (1), při 
dynamické kalibraci bez klasifikace dešťů a dynamické kalibraci s klasifikací dešťů 

 
Chyba v odhadech MV spojů je pravděpodobně způsobena především kvantizačním šumem 
MV spojů (kvantizace je 1 dB) a také tím, že MV spoje zasahují mimo povodí a mohou tak být 
vystaveny rozdílným srážkovým intenzitám než referenční srážkoměry. Částečně se také na 
chybách může podílet kvantizace referenčních srážkoměrů (0.1 mm), především pak při delších 
frontálních srážkách s typicky nízkými intenzitami. 
 
ZÁVĚR 
Nekalibrované MV spoje jsou zatíženy systematickými chybami. K jejich kalibraci a eliminaci 
systematické chyby lze ovšem s výhodou využít data ze vzdálených srážkoměrů s nízkým 
časovým rozlišením (jedna hodina i méně), tj. data obvykle dostupná ze stálé sítě srážkoměrů 
provozovaných národními meteorologickými instituty (u nás ČHMÚ). Opravená MV data 
korespondují velmi dobře s referenčními srážkovými intenzitami měřenými s minutovým 
časovým krokem v experimentálním povodí v Praze Letňanech. 
 
Další výzkum v rámci projektu TeleMAS je nyní zaměřen na lepší klasifikaci dešťů a vývin 
kalibrační metody založené na maximalizaci věrohodnosti parametrů k-R modelu (3), jsou-li 
známy úhrny ze vzdálených srážkoměrů. Současně se zaměřujeme na lepší pochopení procesu 
vlhnutí antény, který je hlavním zdrojem systematické odchylky. V delší perspektivě se projekt 
zaměří na specifika využití srážkové informace z MV spojů při modelování srážko-odtokových 
procesů. K tomu poslouží v současnosti již dvouletý unikátní datový set z experimentálního 
povodí, kde jsou kromě srážkových dat z odlišných senzorů k dispozici i průtoky v dešťové 
kanalizaci. 
 
Metoda měření dešťových srážek pomocí MV spojů je již ve stádiu využitelnosti pro praktické 
aplikace. Sběr dat ze stovek až tisíců MV spojů vlastněných mobilními operátory je technicky 
i f inančně nenáročný, neboť jsou spoje ze své podstaty dostupné online. Hlavní překážkou 
ovšem může být právní statut dat, které patří vlastníkům MV spojů, tedy převážně mobilním 
operátorům. Úzká spolupráce s operátory je proto pro uvedení konceptu do běžné praxe zásadní. 
Projekt TeleMAS mimo jiné ukazuje, že úzká spolupráce s mobilními operátory možná je, i 
když jde zatím „jen“ o spolupráci výzkumnou. 
 
 
 
 
 
 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

~ 30 ~ 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Tato práce vznikla za finanční podpory projektu České grantové agentury (GAČR) 
č. 14-22978S a projektu Českého vysokého učení technického v Praze 
SGS15/050/OHK1/1T/11. Velký dík patří společnosti T-Mobile Česká republika a.s. za 
poskytnutí potřebných dat z MV spojů a podporu při vývoji aplikace pro sběr dat z MV spojů 
v potřebném časovém rozlišení. Speciální poděkování patří společnosti Pražské vodovody a 
kanalizace a.s. za poskytnutí a pravidelnou a pečlivou údržbu srážkoměrů a průtokoměrů. 
V neposlední řadě děkujeme společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. za 
poskytnutí doplňující srážkové informace ze své stále sítě srážkoměrů. 
 
SEZNAM LITERATURY 
Berne, A., Delrieu, G., Creutin, J.-D., Obled, C., (2004). Temporal and spatial resolution of rainfall 

measurements required for urban hydrology. J. Hydrol., Urban Hydrology 299, 166–179. 
doi:10.1016/j.jhydrol.2004.08.002 

Berne, A., Uijlenhoet, R., (2007). Path-averaged rainfall estimation using microwave links: Uncertainty due to 
spatial rainfall variability. Geophys. Res. Lett. 34. doi:10.1029/2007GL029409 

Fencl, M., Rieckermann, J., Sýkora, P., Stránský, D., Bareš, V., (2015). Commercial microwave links instead of 
rain gauges: fiction or reality? Water Sci. Technol. 71, 31. doi:10.2166/wst.2014.466  

ITU, (2005). ITU-R P.838-3. 
Kharadly, M.M.Z., Ross, R., (2001). Effect of wet antenna attenuation on propagation data statistics. Antennas 

Propag. IEEE Trans. 49, 1183–1191. 
Leijnse, H., Uijlenhoet, R., Stricker, J.N.M., (2008). Microwave link rainfall estimation: Effects of link length 

and frequency, temporal sampling, power resolution, and wet antenna attenuation. Adv. Water Resour. 
31, 1481–1493. 

Rieckermann, J., Lüscher, R., Kraemer, S., (2009). Assessing urban precipitation using radio signals from a 
commercial communication network, in: 8th International Workshop On Precipitation In Urban Areas. 
Prezentováno na 8th International Workshop On Precipitation In Urban Areas, St. Moritz. 

Schilling, W., (1991). Rainfall data for urban hydrology: what do we need? Atmospheric Res. 27, 5–21. 
Schleiss, M., Rieckermann, J., Berne, A., (2013). Quantification and Modeling of Wet-Antenna Attenuation for 

Commercial Microwave Links. IEEE Geosci. Remote Sens. Lett. 10, 1195–1199. 
doi:10.1109/LGRS.2012.2236074 

Thorndahl, S., Rasmussen, M.R., (2012). Marine X-band weather radar data calibration. Atmospheric Res. 103, 
33–44. doi:10.1016/j.atmosres.2011.04.023 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

 

 
 

 
 

 
PŘEDNÁŠKY 

 
SEKCE 1 

 
Odstraňování nutrientů, dopad do 

povodí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

 

 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

~ 31 ~ 
  

NITRITACE A ANAMMOX PROCES S BIOMASOU 
IMOBILIZOVANOU V PVA NOSI ČI – PROVOZ 

LABORATORNÍCH MODEL Ů 

 
Kelbich P.*, Mrákota J.**, Johanidesová I.*, Chovancová L.*, Pospíšil V.*, Krhůtková 
O.**, Benáková A.*, Říhová Ambrožová J.*, Wanner J.*, Kabeer S.*, Stloukal R.**, 

Uličník B.***, Škorvan O.**** 
 

*Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5, 
166 28 Praha 6 – Dejvice 

**LentiKat’s a. s., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 
***Satturn Holešov, spol. s r.o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov 

****Asio, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno 
E-mail: Petr.Kelbich@vscht.cz 

 
ABSTRAKT 
Uvedená práce je založena na laboratorním testování nitritace a anammox procesu, kdy 
veškerá biomasa byla imobilizována v PVA (polyvinylalkoholových) nosičích. Cílem práce 
bylo ověřit, zda lze požadovaným způsobem oba procesy provozovat. Nejprve tedy bylo 
nutné odděleně vykultivovat, zaimobilizovat a otestovat nitritační a anammox biomasu, 
následně byly imobilizáty použity v jednostupňovém a ve dvoustupňovém laboratorním 
modelu při vzájemném propojení obou procesů. 
Bylo ověřeno, že nitritační i anammox biomasu lze separátně imobilizovat do PVA a 
dosáhnout tak tímto způsobem stabilního průběhu obou procesů. Rovněž po propojení obou 
procesů byly v modelech dlouhodobě získávány stabilní a pozitivní výsledky – průměrná 
účinnost odstraňování celkového dusíku se v případě samostatně provozovaného anammox 
reaktoru pohybovala okolo 90 %. Imobilizace zajišťovala požadované zastoupení 
mikroorganismů a speciálně vyvinutý řídicí systém firmou Satturn Holešov spol. s r.o. zase 
potřebné podmínky v reaktorech. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Anammox, Biokatalyzátor Lentikats, imobilizace, laboratorní testování, nitritační bakterie. 
 
ÚVOD 
Tento příspěvek se zabývá realizací dílčí části projektu, na kterém spolupracují VŠCHT Praha 
s firmami Satturn Holešov spol. s r.o., LentiKat’s a.s. a Asio spol. s r.o. Cílem celého projektu 
je vyvinout kontejnerový reaktor pro čištění odpadních vod s vysokým obsahem 
amoniakálního dusíku, jež by fungoval dvoustupňově na principu nitritace a anammox 
procesu. Příspěvek se zaměřuje na tu část projektu, ve které byla připravena potřebná biomasa 
ve formě imobilizátu a tato pak byla provozována ve dvoustupňovém laboratorním reaktoru 
nitritace-anammox a modelu s LAMX (anammox). Originalita zvoleného řešení spočívala 
v imobilizaci biomasy do PVA nosiče. Výsledky z laboratorního reaktoru dále sloužily jako 
zdroj informací pro navazující provoz pilotního kontejnerového reaktoru. 
Jak již bylo napsáno výše, zásadní novost celého výzkumného záměru spočívá ve formě 
použití biomasy. V obou případech byla pro udržení bakterií v systému využita technologie 
firmy LentiKat’s a.s., při které je bakteriální kultura uzavřena do PVA pelet. Tento nosič 
biomasy je čočkovitého tvaru o průměru okolo 3 mm a tloušťce cca 0,3 mm. PVA díky své 
pórovité struktuře umožňuje nárůst imobilizovaných mikroorganismů uvnitř nosiče. Malé 
povrchové póry umožňují látkovou výměnu substrátů a produktů metabolických procesů. 
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Velkou výhodou této technologie je snadná regulace množství a druhového zastoupení 
požadovaných mikroorganismů v systému. Významný faktor je i ochrana imobilizovaných 
mikroorganismů proti nepříznivým vlivům. Otázkou ale zůstává, zda nebude systém příliš 
limitován difúzí a zda příslušné typy mikroorganismů přežijí proces imobilizace. 
Jak nitritace, tak i anammox proces jsou velmi citlivé a jejich stabilní provoz je velmi závislý 
na faktorech jako je například víceméně konstantní hodnota pH, striktně anoxické podmínky u 
deamonifikačních bakterií apod. V experimentech bylo proto zkoumáno, zda potenciál 
imobilizace biomasy do PVA může být využit také pro nitritační a anammox biomasu. 
Podstatou procesů nitritace a anammox je oxidace poloviny amoniakálního dusíku na 
dusitanový v procesu nitritace a následná synproporcionace směsi amoniakálního a 
dusitanového dusíku na plynný dusík v procesu anammox. Produkce dusitanového dusíku 
procesem nitritace je velmi náročná, neboť přirozeně na proces nitritace navazuje proces 
nitratace. Výsledkem je pak produkce dusičnanového dusíku, který je pro potřeby 
deamonifikačního procesu nežádoucí. Proces nitratace lze eliminovat různými způsoby, 
v tomto experimentu bylo využito potenciálu imobilizace biomasy do PVA, kdy byla 
imobilizována čistá nitritační kultura bez přítomnosti nitratačních mikroorganismů.  
 
MAT ERIÁL A METODY 
Zásadní pro realizaci dvoustupňového laboratorního reaktoru nitritace-anammox bylo 
vyřešení problematiky kultivace a imobilizace nitritační a anammox biomasy. Tento úkol řešil 
tým z VŠCHT Praha společně s firmou LentiKat’s a.s. Provozovány byly 2 modely, 
deamonifikační v laboratoři společnosti LentiKat’s a nitritace-anammox na VŠCHT. 
Komerčně dostupné inokulum čisté nitritační kultury - Nitrosomonas europaea (NCIMB 
11850) - bylo zakoupeno ze skotské sbírky mikroorganismů a následně bylo jeho sterilní 
kultivací získáno množství čisté nitritační biomasy potřebné pro imobilizaci. V dalším kroku 
provedla firma LentiKat’s imobilizaci nakultivovaného nitritanta do PVA nosiče a zahájila 
batch kultivaci s kultivačním médiem za podmínek vhodných pro jeho růst. Takto připravená 
biomasa vykazovala velmi stabilní a vysokou nitritační aktivitu.  
Větší náročnost představovalo zajištění anammox biomasy. Jelikož se nepodařilo 
v mikrobiologických bankách nalézt zdroj čisté anammox biomasy, musela být využita 
nesterilní deamonifikační biomasa z experimentu, který na VŠCHT v té době probíhal. Pro 
imobilizaci byla tedy využita směsná biomasa s obsahem nitrifikačních mikroorganismů, 
heterotrofních mikroorganismů a významným obsahem anammox bakterií (okolo 20 %). 
Biomasa byla dále kultivována jako LAMX (LentiKat’s-anammox), viz Obrázek 1. 
 

 

Obrázek 1. Anammox biomasa imobilizovaná v PVA 
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Laboratorní model LAMX 
V laboratoři firmy LentiKat’s byl od června 2014 do května 2015 provozován model 
s biokatalyzátorem LAMX (Obrázek 2). 14-litrový reaktor s obsahem 0,7 kg biokatalyzátoru 
(tzn. plnění 5 %) byl nejdříve provozován jako vsádkový (191 dní, 50 vsádek), poté byl 
uveden do průtočného režimu (162 dní). Zdroj amoniakálního dusíku tvořil fugát z odvodnění 
anaerobně stabilizovaného kalu z městské čistírny odpadních vod. Zdroj dusitanového dusíku 
byl zajištěn přídavkem syntetického NaNO2. Obvykle 2x denně byly stanovovány formy 
dusíku (amoniakální a dusitanový, příležitostně i dusičnanový) a současně byl měřen průtok, 
hodnota pH, koncentrace kyslíku a teplota v reaktoru. Ve vsádkovém režimu nebyla hodnota 
pH upravována, v kontinuálním režimu byla hodnota pH regulováno na cca 7,7. Reakční cela 
byla temperována na 30 °C. Koncentrace rozpuštěného kyslíku se průměrně pohybovala 
kolem 0,2 mg/l. 
         
 
 
 
 

 
Obrázek 2. LAMX model, 
biokatalyzátor Anammox 

 

Obrázek 3. Laboratorní reaktor nitritace – anammox 
instalovaný na VŠCHT Praha 

 
Dvoustupňový laboratorní model nitritace-anammox 
Dvoustupňový reaktor nitritace-anammox provozovaný na VŠCHT byl tvořen dvěma 
oddělenými míchanými reaktory osazenými senzorickými čidly pro monitoring a řízení 
procesů, dvěmi řídícími jednotkami pro řízení procesů a zpracovávání dat, přítokovými a 
odtokovými čerpadly a dmychadlem pro zajištění požadovaných podmínek v reaktorech. 
Uspořádání je patrné z Obrázku 3. V nitritačním reaktoru docházelo k přeměně necelé 
poloviny vstupního amoniakálního dusíku na dusitanový a následně vzniklá směs 
amoniakálního a dusitanového dusíku byla v anammox reaktoru přeměňována na plynný 
dusík. Anammox reaktor byl spuštěn o 8 týdnů později než nitritační reaktor. 
První, nitritační reaktor měl využitý objem 16,25 l. Množství aplikovaného nitritačního 
biokatalyzátoru v reaktoru činilo 1,45 kg, což odpovídá asi 9 % plnění reaktoru. Vzhledem 
k tomu, že maximální možné plnění reaktoru činí 20 %, aplikované plnění bylo necelých 
50 % z maximálního možného. 
Průtok reaktorem činil 16,7 l/d, což odpovídalo hydraulické době zdržení 23,4 h. Přítok do 
reaktoru byl připravován v laboratoři a jednalo se o roztok (NH4)2SO4 o koncentraci 
amoniakálního dusíku 360 mg/l a fugátu z odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu, který 
byl ve vstupní směsi zastoupen zhruba ze 4 %. Později byla koncentrace amoniakálního 
dusíku zvyšována až na hodnoty přes 400 mg/l. Zatížení reaktoru amoniakálním dusíkem ve 
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výsledku činilo 370 mg/(l·d), postupně se zvyšovalo na hodnoty vyšší než 400 mg/(l·d). 
Teplota směsi v reaktoru byla udržována pomocí akvarijního topítka na hodnotách blízkých 
30 °C. Hodnota pH byla udržována na hodnotách 7,6 - 7,9 řídicím systémem na základě 
odezvy pH sondy, jež dávala impulz k sepnutí dávkovacího čerpadla roztoku Na2CO3. 
Koncentrace rozpuštěného kyslíku se pohybovala v intervalu 0,35 až 0,95 mg/l, což bylo 
zajištěno opět řídicím systémem na základě odezvy kyslíkové sondy. 
Provozní objem druhého, anammox reaktoru činil 22 l. Bylo použito 0,44 kg anammox 
biokatalyzátoru, což odpovídá koncentraci 20 g/l. Plnění reaktoru biokatalyzátorem bylo tedy 
pouze 2 %. Pro dosažení maximálního plnění reaktoru by muselo být do reaktoru aplikováno 
desetkrát větší množství biokatalyzátoru. Teplota v anammox reaktoru byla také udržována 
pomocí akvarijního topítka na 30 °C. Hodnota pH byla v reaktoru automaticky udržována 
řídicím systémem na hodnotách v rozpětí 7,8 až 8,2. Koncentrace rozpuštěného kyslíku 
v anammox reaktoru upravována nebyla, anammox proces vyžaduje anoxické podmínky, tedy 
s nulovými koncentracemi rozpuštěného kyslíku. Tyto podmínky byly pouze sledovány 
pomocí kyslíkové sondy. 
Průtok nitritačním i anammox stupněm byl řízen stejným čerpadlem a činil shodně v obou 
případech 16,7 l/d. Vzhledem k většímu objemu anammox reaktoru byla hydraulická doba 
zdržení ve druhém stupni 31,6 hodin. Řízení průtoku probíhalo podle kontinuálně 
provozovaného odtokového čerpadla z anammox reaktoru. Hladiny v nitritačním a anammox 
reaktoru byly vyrovnávány podle odezvy hladinových čidel, na jejichž základě bylo spouštěno 
přítokové čerpadlo do nitritace a přečerpávací čerpadlo z nitritace do anammox reaktoru.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
Laboratorní model LAMX 
Objemové zatížení reaktoru dusitanovým a amoniakálním dusíkem bylo od zahájení kultivace 
LAMX postupně zvyšováno, a to od 47 mg Ncelk/(l·d) až na hodnoty okolo 634 mg Ncelk/(l·d). 
Průměrné koncentrace na přítoku a odtoku do/z modelu byly 176 mg/l N-NH4

+ a 198 mg/l N-
NO2

-, resp. 12,6 mg/l N-NH4+ a 24,5 mg/l N-NO2-. Průtok po dosažení cílového zatížení se 
pohyboval okolo 0,7 l/h. Hydraulická doba zdržení v reaktoru tak činila 20 hodin. Průměrná 
naměřená rychlost odstraňování dusíku (N-NH4+ + N-NO2

-) 1 kg biokatalyzátoru byla 
274 mg Ncelk/(kg BL·hod), maximální zaznamenaná aktivita LAMX imobilizátu činila 
575 mg Ncelk/(l·d). Nárůst aktivity LAMX bakterií (rychlostí odstraňování dusíku) je patrný 
z grafu na Obrázku 4. Výrazný skokový pokles aktivity v čase 1800, 2300 a 2828 hodin 
provozu modelu byl způsoben dočasným snížením přítoku a zatížení. Pokles aktivit ke konci 
provozu modelu zapříčinily technické problémy (ucpání buď přítokové, nebo odtokové 
hadičky a také přetečení modelu několikrát po sobě). V Tabulce 1 jsou shrnuta provozní i 
naměřená data modelu LAMX.  
Po celou dobu provozu docházelo k mírné produkci dusičnanového dusíku, v průměru byla 
zaznamenávána hodnota okolo 20 mg/l N-NO3

-. Bylo to způsobeno tím, že v imobilizované 
směsi mikroorganismů byly obsaženy kromě nitritačních a deamonifikačních bakterií i 
bakterie nitratační, nešlo totiž o čistou kulturu, jak již bylo zmíněno výše. 
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Obrázek 4. Vývoj rychlostí odstraňování amoniakálního a dusitanového dusíku pomocí 

LAMX bakterií, model LentiKat‘s 
 

Tabulka 1. Naměřené výsledky imobilizátu LAMX bakterií v kontinuálně protékaném 
modelu, model LentiKat’s 

Parametr Průměrná hodnota Minimum Maximum 
Průtok (Qh) 0,66 l/h 0,2 l/h 1,52 l/h 
Koncentrace rozp. kyslíku 0,19 mg/l 0,01 mg/l 0,55 mg/l 

Koncentrace N-NH4+ přítok 176 mg/l 56 mg/l 326 mg/l 
Koncentrace N-NO2- přítok 198 mg/l 63 mg/l 372 mg/l 
Koncentrace N-NH4+ odtok 12,6 mg/l 0 mg/l 69,2 mg/l 
Koncentrace N-NO2- odtok 24,5 mg/l 0,08 99 mg/l 
Rychlost odstraňování  
N-NH4

+ 
123,8 mg N-NH4

+/kg 
BL·h 

16 mg N-NH4
+/kg 

BL·h 
220,2 mg N-NH4

+/kg 
BL·h 

Rychlost odstraňování  
N-NO2

- 
150,5 mg N-NO2

-/kg 
BL·h 

15,4 mg N-NO2
-/kg 

BL·h 
268,2 mg N-NO2

-/kg 
BL·h 

Rychlost odstraňování Ncelk 
(N-NH4

+ + N-NO2
-) 

274,3 mg Ncelk/kg 
BL·h 

32 mg Ncelk/kg 
BL·h 

485,1 mg Ncelk/kg 
BL·h 

Účinnost odstraňování Ncelk 89,6 % 68,8 % 99,5 % 
Objemové zatížení Ncelk 0,36 kg Ncelk/m3·d 0,05 kg Ncelk/m3·d 0,63 kg Ncelk/m3·d 
Objemová výkonnost ϫBV 0,33 kg Ncelk/m3·d 0 kg Ncelk/m3·d 0,58 kg Ncelk/m3·d 
Hmotnostní výkonnost ϫBX 6,42 kg Ncelk/kg BL·d 0 kg Ncelk/kg BL·d 11,64 kg Ncelk/kg BL·d 
 
Dvoustupňový laboratorní model nitritace-anammox 
Dlouhodobý provoz nitritačního reaktoru dokládá graf na Obrázku 5, ve kterém jsou 
zaznamenány přítokové a odtokové koncentrace všech sledovaných dusíkových forem při 
dvou různých rozpětích koncentrace rozpuštěného kyslíku. Levá část grafu znázorňuje 
výsledky provozu při nastaveném rozsahu koncentrace rozpuštěného kyslíku 0,35 až 0,8 mg/l 
a pravá část při rozsahu 0,5 až 0,95 mg/l. Z grafu je patrné, že vždy docházelo ke stabilnímu 
nárůstu koncentrace dusitanového dusíku při stabilním poklesu koncentrace amoniakálního 
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dusíku. Objemová rychlost nárůstu koncentrace dusitanového dusíku při koncentraci 
rozpuštěného kyslíku 0,35 až 0,8 mg/l činila přibližně 144 mg/(l·d), specifická 66,7 mg/(kg·h) 
a objemová rychlost poklesu koncentrace amoniakálního dusíku se pohybovala okolo 
199 mg/(l·d), specifická okolo 92,1 mg/(kg·h). Po zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku 
se konverze amoniakálního dusíku na dusitanový dusík zvýšila, s čímž souvisela nutnost 
zvýšit vstupní koncentraci amoniakálního dusíku. Tato změna je patrná i v pravé části grafu, 
kde je možné vidět větší rozdíl mezi přítokovými a odtokovými koncentracemi dusitanového 
a amoniakálního dusíku. Objemová rychlost produkce dusitanového dusíku vzrostla na 
239 mg/(l·d), specifická na 111 mg/(kg·h) a objemová rychlost poklesu koncentrace 
amoniakálního dusíku vzrostla na 311 mg/(l·d), specifická na 144 mg/(kg·h). 
Dále je možné pozorovat, že docházelo k mírné produkci dusičnanového dusíku. Důvodem 
byla pravděpodobně kontaminace čisté kultury AOB malým množstvím kultury NOB, ke 
které mohlo dojít během kultivace či procesu imobilizace. Objemová rychlost produkce 
dusičnanového dusíku se před zvýšením koncentrace rozpuštěného kyslíku pohybovala okolo 
26,9 mg/(l·d), specifická okolo 12,5 mg/(kg·h). Po zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku 
došlo k nárůstu objemové rychlosti produkce dusičnanového dusíku na 41,0 mg/(l·d) a 
specifické na 19,0 mg/(kg·h). Nicméně nedošlo k nárůstu poměrné produkce dusičnanového 
dusíku k přeměněnému amoniakálnímu dusíku. Produkce dusičnanového dusíku byla stálá a 
pohybovala se poblíž hodnoty 13,3 % z celkového přeměněného amoniakálního dusíku. 
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Obrázek 5. Přítokové a odtokové koncentrace dusíkových forem nitritačního reaktoru před a 
po zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku, model VŠCHT 

Vysvětlivky: přerušovaná čára = změna koncentrace rozp. kyslíku a zatížení biomasy amoniakálním dusíkem, 
přerušovaná šipka = provoz pouze nitritačního modelu, plná šipka = provoz modelu v uspořádání nitritace-

anammox 

 

Průběh přítoků a odtoků navazujícího anammox stupně je doložen grafem na Obrázku 6. Do 
anammox stupně vstupoval odtok z předchozího nitritačního stupně, a proto jeho provoz byl 
nitritačním stupněm významně ovlivněn. Na průběhu anammox procesu můžeme pozorovat 
dopad změny aktivity a zatížení v prvním nitritačním reaktoru. V nitritačním reaktoru se 
změna zatížení udála ve 13. týdnu experimentu. Jelikož anammox reaktor byl zprovozněn až 
po 8 týdnech provozu nitritačního reaktoru, je tato změna v anammox reaktoru patrná po 
5. týdnu experimentu. 
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Z grafu je také patrné, že anammox biomasa v navazujícím druhém stupni byla vystavována 
kolísavým koncentracím vstupujícího dusitanového a amoniakálního dusíku. Navzdory 
tomuto nepříznivému vlivu, anammox biomasa vykazovala po celou dobu experimentu 
stabilní aktivitu. Objemová rychlost odstraňování dusitanového dusíku se pohybovala okolo 
64 mg/(l·d), specifická 133 mg/(kg·h). Objemová rychlost odstraňování amoniakálního 
dusíku se pohybovala okolo 104 mg/(l·d), specifická 217 mg/(kg·h). Podobná kinetika 
procesu byla zachována i po zvýšení zatížení systému, což je patrné v pravé části grafu na 
Obrázku 6 po 5. týdnu experimentu. Důsledkem zvýšeného zatížení došlo pouze k posunu 
přítokových a odtokových koncentrací do vyšších hodnot. Rozdíl mezi rychlostí odstraňování 
dusitanového a amoniakálního dusíku byl pravděpodobně způsoben složením použité 
biomasy. Použitá biomasa ve druhém stupni nebyla čistá anammox kultura, ale směs AOB, 
NOB a heterotrofní biomasy s významným obsahem anammox biomasy. V reaktoru tak vedle 
anammox procesu pravděpodobně probíhaly procesy nitritace i denitritace. 
Celková objemová rychlost odstraňování dusitanového a amoniakálního dusíku činila 
168 mg/(l·d), specifická pak 350 mg/(kg·h). 11,6 % dusíku z celkového množství 
odstraněného dusíku bylo přeměněno na dusičnanový dusík.  
Nebyl potvrzen významný nárůst zvyšování produkce dusičnanového dusíku. Zaznamenaná 
objemová rychlost jeho produkce se stabilně pohybovala okolo 18,5 mg/(l·d) a specifická 
38,5 mg/(kg·h). Produkce malého množství dusičnanového dusíku je spojena také se 
samotným anammox procesem. 
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Obrázek 6. Přítokové a odtokové koncentrace dusíkových forem v anammox reaktoru před a 
po zvýšení zatížení, model VŠCHT 

Vysvětlivka: přerušovaná čára = změna koncentrace rozp. kyslíku a zatížení amoniakálním dusíkem v anammox 
modelu 

 
ZÁVĚR 
Provoz obou laboratorních reaktorů (LAMX a nitritace-anammox) poskytl důležité poznatky 
o obou použitých procesech, jež budou využity nejen pro účely provozu navazujícího 
poloprovozního reaktoru nitritace-anammox. Provozem modelu s LAMX biokatalyzátorem 
bylo zjištěno, že anammox biomasu lze imobilizovat do PVA při zachování její aktivity. 
Aktivita LAMX činila až 575 mg/(l·d) celkového dusíku při plnění reaktoru biomasou 5 %. 
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Nitritační biomasa imobilizovaná do PVA vykazovala velmi dobré vlastnosti. Zjištěné 
výsledky naznačují, že po imobilizaci biomasy do PVA již nedochází k další migraci 
mikroorganismů mezi vnitřním a vnějším prostředím a nemůže tak dojít k obsazením 
imobilizátu  novou mikrobiální kulturou zvenčí. Toto tvrzení dokládá konstantní poměrné 
množství vznikajícího dusičnanového dusíku k odstraněnému amoniakálnímu dusíku, které se 
po celou dobu experimentu pohybovalo okolo 13,3 %. 
Kinetika procesu nitritace vykazovala stabilní průběh, přičemž byla zaznamenána významná 
závislost kinetiky nitritace na koncentraci rozpuštěného kyslíku. Při zvýšení koncentrace 
rozpuštěného kyslíku o 0,15 mg/l došlo ke zvýšení objemové rychlosti odstranění 
amoniakálního dusíku ze 199 mg/(l·d) na 311 mg/(l·d) při zachování přeměny amoniaku na 
dusitany. Po přechodu na vyšší koncentrace rozpuštěného kyslíku bylo nastaveno rozmezí 
mezi 0,5 až 0,95 mg/l. Kritická hodnota koncentrace rozpuštěného kyslíku, při které se proces 
nitritace s použitou imobilizovanou kulturou zastavil, byla detekována jako 0,6 mg/l. 
Anammox biomasa ve druhém stupni vykazovala navzdory kolísavému vstupnímu zatížení 
vyrovnanou aktivitu. Celková objemová rychlost odstraňování dusíku činila 168 mg/(l·d), 
poměrově ve prospěch amoniakálního dusíku. Během anammox procesu byl zaznamenáván 
vznik malého množství dusičnanového dusíku, který se po celou dobu experimentu pohyboval 
okolo 11,6 % z celkového množství odstraněného dusíku. Vznik malého množství 
dusičnanového dusíku je pro anammox proces přirozený, částečně se zde projevila také 
nesterilita použité anammox biomasy. 
Výsledky popsaných experimentů naznačují, že objemové rychlosti v obou stupních lze 
snadno korigovat. V nitritačním stupni je regulaci možné provádět úpravou koncentrace 
rozpuštěného kyslíku. V obou stupních je pak možné upravovat plnění reaktorů imobilizáty 
biomasy. Použité plnění je možné více než zdvojnásobit u nitritačního reaktoru a až 
zdesetinásobit u anammox reaktoru. 
Laboratorní reaktor nitritace-anammox je i nadále udržován v provozu a dále se testují 
možnosti regulace a nastavení systému. Do budoucna se také plánuje laboratorní testování 
dalších typů odpadních vod, které by eventuálně mohly být touto technologií čištěny. 
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ŘÍZENÍ PROCESU NITRIFIKACE A DENITRIFIKACE 
POMOCÍ M ĚŘENÍ KONCENTRACE AMONIAKÁLNÍHO A 

DUSIČNANOVÉHO DUSÍKU 

Bábíček R. 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 
E-mail: babicek@vak-hod.cz 

ABSTRAKT  
Příspěvek je shrnutím celé anabáze procesu zavádění sond pro měření amoniakálního a 
dusičnanového dusíku na čistírnách odpadních vod společnosti Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s. 
Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace pomocí měření koncentrace amoniakálního nebo 
dusičnanového dusíku není žádnou novinkou a už se používá pro řízení na hodně ČOV. Tento 
způsob řízení využíváme na několika různých typech ČOV. 
Tímto příspěvkem bych se chtěl podělit o naše vlastní zkušenosti se zaváděním tohoto 
způsobu řízení procesů v aktivačních linkách. Vysvětlit, jaké důvody nás vedli k zavedení 
tohoto způsobu řízení. Proč jsme byli nuceni si začít dělat i vlastní algoritmy řízení a jaký byl 
nakonec celkový přínos těchto sond. Pokusím se nastínit i principy řízení pomocí těchto sond. 
Část příspěvku je věnována přínosu tohoto způsobu řízení s výčtem provozních výhod pro 
naše ČOV. 
Vše je doloženo praktickými zkušenostmi z konkrétních námi provozovaných ČOV. 
Závěr příspěvku je věnován celkovému shrnutí našich provozních zkušeností i s výhledem na 
to, co chystáme v této oblasti do budoucna. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Algoritmus řízení, amoniakální a dusičnanový dusík, budoucnost, ČOV Veselí nad Moravou,  
ISE sonda. 
 
ÚVOD 
Kontrolovat a řídit procesy v aktivačních linkách pomocí měření koncentrace amoniakálního 
a dusičnanového dusíku se stává běžnou součástí řízení na větších, ale už i na menších ČOV. 
Možností, jak on-line měřit koncentrace N-NH4 a N-NO3, je už na trhu více. V různé kvalitě 
provedení a v různé míře spolehlivosti. To, jaký zvolit způsob měření, záleží dle mě hlavně na 
tom, jakou míru přesnosti od měření požadujeme. Od velmi přesných analyzátorů až po ISE 
sondy, u kterých se dle způsobu využití dá tolerovat chyba měření i 10 %.   
 
PROČ 
Důvody, proč se tímto způsobem řízení procesů zabývat, byly doposud tři. Jak se přikračovalo 
k instalaci modernějších technologií, vyvstávala i nutnost přesnějšího řízení procesů 
v aktivačních linkách. Začínalo chybět on-line měření N-NH4 a N-NO3.  
Roky 2004 - 2006: v těchto letech probíhaly na několika menších ČOV (EO do 6500) 
experimenty se snižováním obsahu rozpuštěného kyslíku v aktivaci ve fázi nitrifikace. Kyslík 
byl běžně držen na hodnotách kolem 2,5 mg/l po celý rok. V době experimentu byly hodnota 
O2 v AN postupně snižována a byl sledován vliv na odtokové parametry. Výsledkem bylo, že 
hodnotu rozpuštěného kyslíku je možno snižovat až na hodnotu 1,2 mg/l. Zjistilo se, že tato 
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hodnota je bezpečná pro období, kdy jsou teploty v AN nad 16 °C. Pro teploty nižší je nutno 
bezpečnou hladinu O2 v AN zvyšovat až po hodnotu 2,5 mg/l v období teploty v AN pod 
10 °C. Hodnoty pod 1,2 mg/l byly neudržitelné a nebylo možné je držet delší dobu, protože 
procesy nebyly pod kontrolou on-line a docházelo k narušení procesů nitrifikace. Byl zde 
předpoklad, že při on-line měření N-NH4 by bylo možno poklesnout s hodnotou O2 i níž, a 
tím udělat provoz AN ještě úspornějším. Tím vyvstal prvotní požadavek na nějakou sondu pro 
měření N-NH4 v AN. 
Rok 2007: v tomto roce byla snaha implementovat výsledky dosažené na menších ČOV i na 
větší ČOV, konkrétně na ČOV Hodonín (90 000 EO). Srovnáváním rozborů odtokových 
parametrů, hodnot denních spotřeb elektrické energie a grafů hodnot koncentrace O2 v AN se 
náhodou došlo k číslu 3,5 mg/l. Jedná se o hodnotu společnou pro parametr N-NH4 a N-NO3. 
Při dosažení této hodnoty je čistící proces na ČOV Hodonín optimální z hlediska spotřeby 
elektrické energie. V tomto bodě vznikla opět potřeba, jak vývoj N-NH4 a N-NO3 sledovat 
on-line. Shodou okolností jsem v tomto roce poprvé viděl jednoduchou kombinovanou 
iontově selektivní sondu pro on-line měření N-NH4 a N-NO3. 
Od roku 2007 se situace změnila a došlo i ke změně hodnoty 3,5 mg/l. Možným vysvětlením 
pro mě je to, že ČOV přešla na plně biologické odbourávání fosforu, což zřejmě vedlo i 
k částečné změně bakteriálního složení v AN.   
 

 
Obrázek 1. Graf znázorňující typický průběh hodnot N-NH4, N-NO3 a spotřeby elektrické 

energie v čase, platné pro ČOV Hodonín v roce 2007 
Rok 2009 – 2010: zahájení provozu nově instalovaných systémů provzdušnění Triton na ČOV 
Strážnice a ČOV Bzenec. Provzdušnění Triton – jedná se o povrchový aerátor s přídavným 
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ventilátorem. V podstatě je to lodní šroub, který je schopen provzdušňovat i míchat. Po 
zahájení provozu se došlo na to, že při provzdušnění není možno dosáhnout požadovaných 
hodnot koncentrace O2 v AN. Průměrné hodnoty se pohybovaly pod úrovní 0,5 mg/l. 
Zajímavé bylo, že odtokové parametry byly i přesto vynikající. Bohužel výrazným negativem 
byl obrovský nárůst spotřeby elektrické energie a vlastně neschopnost efektivně řídit procesy 
v AN. Příčinou nárůstu spotřeby elektrické energie byla marná snaha o dosažení hodnot O2 
v AN alespoň nad 1 mg/l. Řízení bylo jen na základy časových mantinelů a dle obsahu O2 

v AN. Opět vznikla potřeba kontrolovat a možná i řídit procesy v AN pomocí on-line sond 
N-NH4 a N-NO3. 
Výše zmíněné důvody vedly postupně k rozhodnutí začít nasazovat ISE sondy.  
 
ZAVÁDĚNÍ 
Rok 2009: byla instalována první kombinovaná iontově selektivní sonda on-line měření 
N-NH4 a N-NO3 (dále jen ISE sondy) na ČOV Hodonín. V tomto roce byl také zahájen 
experiment, jehož výsledkem měla být rozvaha o plném využití těchto sond pro automatické 
řízení procesů v AN. Sonda byla umístěna do odtokového žlabu aktivačních nádrží a byly 
sledovány hodnoty jednak na sondě a jednak na odtoku z ČOV. Porovnáním těchto hodnot 
byly obsluze nahlášeny hodnoty, které má na sondě pomocí řízení chodu dmychadel udržovat. 
Výsledkem byla optimalizace procesů v AN a celková prokazatelná průměrná denní úspora 
elektrické energie 28 %. Obsluze bylo také nařízeno nebrat v potaz, jaké hodnoty koncentrace 
O2 jsou v nitrifikačních zónách, ale jen je zaznamenávat – došlo se na to, že ze čtyř měřených 
zón má jen jedna průměrnou hodnotu O2 nad 0,5 mg/l. V ostatních zónách byla průměrná 
hodnota koncentrace O2 vždy pod 0,5 mg/l, a přesto ČOV vykazovala perfektní výsledky na 
odtoku.  
Rok 2011: Na ČOV Bzenec a na ČOV Strážnice byly umístěny kombinované ISE sondy a 
zároveň začaly na základě zkušeností z ČOV Hodonín vznikat první algoritmy řízení. Úspěch 
se bohužel nedostavil hned. Dodané sondy vykazovaly velké nedostatky v měření, které nebyl 
dodavatel schopen odstranit. Proto jsme se odhodlali k drahému řešení a nakoupili nové sondy 
od jiného dodavatele. Tyto sondy už odpovídaly našim požadavkům na přesnost, a proto bylo 
zahájeno plné ladění nových algoritmů řízení.  
Sondy byly umístěny přímo do aktivačních linek a předpokladem bylo, že budeme vždy 
informováni o stavu probíhajících procesů v AN. Tento předpoklad se vyplnil a výsledkem 
byla průměrná denní úspora elektrické energie 28 – 30 % - platné pro provzdušnění. 
Rok 2013: osazení dalších ISE sond na ČOV Kyjov, ČOV Veselí nad Moravou, ČOV 
Mistřín, ČOV Koryčany. 
 
PRINCIP ŘÍZENÍ - ALGORITMUS 
V roce 2011 byl nasazen první algoritmus řízení na ČOV Strážnice a ihned poté na ČOV 
Bzenec. Od té doby byl algoritmus neustále laděn dle nově získávaných poznatků. 
Pro řízení využíváme data ze sond umístěných přímo v aktivačních linkách nebo 
v odtokových žlabech. Neustále je sledován trend vývoje N-NH4 a N-NO3. Tento princip 
umožňuje využití ISE sond pracující s chybou až 10 % - nesledujeme přesnou hodnotu, ale 
jen vývojové trendy sledovaných parametrů.  
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Zpočátku jsme jako řídící volili rozsah hodnot N-NH4. Proběhla řada experimentů s cílem 
nalezení nejlepšího rozsahu měření. Začínali jsme s rozsahem N-NH4 6 – 8 mg/l – tento 
rozsah nepřinesl žádné úspory a naopak při zvýšeném nátoku znečištění docházelo 
k rozkolísání systému. Proto jsme volili rozsahy nižší, a to až do rozsahu 0 – 2 mg/l. Jako 
optimální pro chod byl nakonec vyhodnocen rozsah 2 – 4 mg/l N-NH4. Tento princip už 
v současné době upouštíme a využíváme ho už jen na ČOV Bzenec.  
Novější algoritmy řízení využívají hodnotu, kterou jsme si nazvali N-NH4ideál. Systém řízení 
neustále vyhodnocuje deltu změny parametru a snaží se úpravou časů nitrifikace a 
denitrifikace držet hodnotu naměřenou shodnou s N-NH4ideál. Zvláště v zimních obdobích 
dochází k tomu, že dochází k nárůstu hodnoty N-NO3 a k poklesu hodnoty N-NH4 až pod 
hodnotu stanovitelnosti. Tento problém jsme vyřešili doplněním algoritmu řízení o vyšší 
stupeň řízení – algoritmus reaguje na nárůst N-NO3 a zároveň je schopen držet hodnotu součtu 
N-NH4 a N-NO3 pod nastavenou mez. Tato mez je stanovena tak, aby hodnota Ncelk na odtoku 
nepřesáhla požadovanou hodnotu o 5 – 8 mg/l nižší než je stanovená mez na odtoku z ČOV. 
Což za předpokladu, že Norg je obvykle v maximu do 3 mg/l vede k dostatečné provozní 
jistotě dodržení odtokových parametrů.  
Občas docházelo k rozkolísání systému vlivem nátoku zvýšeného znečištění a návrat trval 
příliš dlouho. Docházelo i k tomu, že se návrat nepodařil a do systému řízení musela 
zasahovat obsluha ČOV, popř. až technolog. Tomuto rozkolísání předcházíme u nejnovějších 
algoritmů řízení tak, že jednotlivým sledovaným parametrům je přiřazena váha a systém 
neustále vypočítává vážený průměr. Proto už nebereme je čistou hodnotu ze sondy, ale 
hodnota je ovlivněna hodnotou váženého průměru.  
Jako pojistka proti „zaseknutí“ sondy slouží hraniční časy procesů nitrifikace a denitrifikace. 
Tyto hraniční časy jsme hledali více než 2 roky. Tyto časy se liší dle použitého způsobu 
provzdušnění.  
Minimální doba nitrifikace          20 min 
Maximální doba nitrifikace         70 – 90 min 
Minimální doba denitrifikace      20 min 
Maximální doba denitrifikace     120 – 240 min 
Doba 240 min pro maximální dobu denitrifikace je běžná u ČOV se systémem 
provzdušňování Triton. Pro systémy s jemnobublinnou aerací pomocí jemnobublinných 
elementů nevolíme časy delší než 120 min.  
Při teplotách nad 14 – 15°C dochází díky této optimalizaci k tomu, zvláště při provzdušňování 
systémem Triton, že v AN nevzniká N-NO3 a mě osobně se to jeví, že v AN neprobíhá 
klasická nitrifikace, ale probíhá tam řízená nitritace. Dle mého názoru nám toto umožnuje 
nedodávat do systému tolik kyslíku, a tím vzniká výrazná úspora i na straně elektrické 
energie.  
V novějších algoritmech řízení využíváme i poznatků získaných z pokusů z let 2004 – 2006 – 
pokusy se snižováním obsahu O2 v AN. V parametrech je možno měnit požadovanou hodnotu 
kyslíku v AN dle teploty v AN (viz Obrázek 2.) 
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ČOV VESELÍ NAD MORAVOU 
ČOV Veselí nad Moravou (16 000 EO) je mechanicko – biologická ČOV s usazovací nádrží, 
dvěma aktivačními obdélníkovými nádržemi a vlastním odvodněním kalů. 
    Jedná se o zatím poslední a nejnovější algoritmus řízení. Datum uvedení do plného provozu 
10. 7. 2015. Byl vypracován kompletně nový algoritmus řízení pro celou ČOV – dá se říci, že 
až na hrubé ruční česle a posun kontejneru na odvodněný kal je ČOV plně automatizovaná a 
je schopná pracovat bez zásahů obsluhy.  
Dodávku vzduchu do nitrifikace zajišťují dmychadla přes jemnobublinné elementy a 
v nejnovějším algoritmu řízení jsme byli nuceni zvolit úplně nový způsob řízení. Řízení je 
stupňovité a přepínání jednotlivých stupňů znamená snížení nebo zvýšení dodávky vzduchu 
zvláštním algoritmem pro chod dmychadel. Na ČOV jsou 3 dmychadla na dvě AN. Každá 
AN má samostatné dmychadlo, jedno je záložní. V době řízení chodu AN dle O2 jelo 
v systému každé dmychadlo do své nitrifikační nádrže. To i za optimálních podmínek 
znamenalo, že spotřeba elektrické energie byla minimálně 36 kW/ hod. Nový systém 
umožňuje chod jednoho dmychadla do obou linek AN. 
Stupňovitost řízení je v tom, že jdeme od stupně 0 až po stupeň 5 a systém se snaží udržet 
hodnotu N-NH4 u hodnoty N-NH4ideál a zároveň musí pomocí vyššího stupně řízení držet i 
hodnotu N-NO3 pod nastavenou mezí. 
Stupeň 0 – přerušovaná nitrifikace v nitrifikační nádrži – podmínkou je naměřená hodnota 
N-NH4 pod požadovanou N-NH4ideál včetně hystereze. 
Stupeň 1 – jede jen jedno dmychadlo na nižší stupeň do nitrifikace obou AN. 
Stupeň 2 - jede jen jedno dmychadlo na vyšší stupeň do nitrifikace obou AN 
Stupeň 3 – jedou dvě dmychadla na nižší stupeň, každé do své nitrifikace 
Stupeň 4 – jedou dvě dmychadla na vyšší stupeň, každé do své nitrifikace 
Stupeň 5 - jedou dvě dmychadla na vyšší stupeň, každé do své nitrifikace. Vzduch je dodáván 
i do denitrifikační nádrže. 
Původní algoritmus měl jen stupně 1 – 5. Nepředpokládal jsem, že by mohlo dojít k tomu, že 
by jedno dmychadlo stačilo pokrýt potřebu obou nitrifikací natolik, že bude možno nitrifikaci 
přerušovat. Toto se však stalo, a ihned byl proto dopsán algoritmus řízení pro stupeň O. 
Zavedení tohoto stupně mělo i velmi pozitivní vliv na hodnotu N-NO3. Tato hodnota se daří 
bez problémů držet pod nastavenou hodnotou 8 mg/l. 
Vše vypadá jednoduše, ale jednoduchost je jen zdánlivá. Za každým stupněm je samozřejmě 
skryt samostatný algoritmus chodu, včetně podmínek chodu a pojistek proti poruchám sond, 
dmychadel, čerpadel.  
Systém rozpozná poruchu sondy. Je-li sonda v poruše, přepíná se systém řízení automaticky 
na řízení AN dle kyslíku. Pro případ, že porucha sondy není specifikována v algoritmu řízení, 
jsou opět nastaveny hraniční časy procesů nitrifikace a denitrifikace. 
Tímto stupňovitým způsobem řízení se podařilo snížit spotřebu elektrické energie až o 50 % 
průměrná úspora je přes 30 % - platné pro spotřebu elektrické energie dmychadel. Ve 
spolupráci s dodavatelem dmychadel nám to umožní vytipovat a možná i koupit nové turbo 
nebo hybridní dmychadla a předpokládaná spotřeba elektrické energie by se měla ještě snížit.  
Systém je schopen bez problémů a s dostatečnou provozní jistotou udržet odtokové parametry 
ČOV. U této ČOV zatím není dostatek údajů potřebných pro plné vyhodnocení nového 
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algoritmu řízení. Přesto první výsledky naznačují, že systém povede ke stabilizaci chodu 
ČOV a také k úspoře elektrické energie. 
 

 
Obrázek 2. Základní parametry řízení nastavené při prvotním spuštění systému řízení 

 
V současné době probíhá výběr nových hybridních dmychadel. Tyto dmychadla jsou už 
osazena frekvenčním měničem a bude nutno pozměnit algoritmus řízení ze stupňovitého na 
plynulý. Slibujeme si od toho další snížení elektrické energie, ale hlavně stabilizaci procesů, 
které při stupňovitém způsobu chodu dmychadel nejsou úplně optimální. Skoky jsou příliš 
velké – vždy o 25% celkového výkonu dmychadel.  
 
VARIANTNÍ Ř EŠENÍ 
Sondy běžně instalujeme přímo do aktivací nebo do odtoků z aktivací. Dříve jsme zkoušeli i 
umístnění ISE sond na odtok z ČOV. Toto umístění se nám jevilo být logickým a proběhlo i 
několik pokusů. Problém ale nastal s tím, jak řídit efektivně procesy v AN – hodnoty pro 
řízení byly zkreslené o vlivy dosazovacích nádrží, selektoru a regeneraci. Řízení bylo 
zpožděné a v případě nátoku zvýšeného znečištění systém sice reagoval, ale došlo k jeho 
rozkolísání a neúměrně se natahovala doba návratu do normálu. Někdy to bylo i v řádu dnů.  
Proto jsme se rozhodli plně se spoléhat na řízení dle ISE sond umístěných přímo v AN, 
popřípadě v odtokovém žlabu z AN.  
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 PŘÍNOS  
Přínos tohoto způsobu řízení spatřuji v plné kontrole nad hlavními procesy probíhajícími 
v aktivační nádrži a z toho plynoucí jistoty dobrých odtokových parametrů. Bonusem je 
snížení spotřeby elektrické energie při celkové stabilizaci odtokových parametrů. 
 

Tabulka 1. Odtokové parametry a spotřeba elektrické energie na ČOV před a po zavedení 
algoritmů řízení AN dle ISE sond. 

ČOV ROK 
Odtokové parametry Spotřeba 

elektrické energie CHSKCr BSK5 NL N-NH 4 Ncelk 

Č
O

V
 S

tr
áž

ni
ce

 2009 23 2,2 4,4 3,25 9,63 624069 

2010 18 1,7 3 0,8 4,17 604103 

2011* 24,03 3,27 4,9 2,95 5,9 591885 

2012 31,06 3,22 4,11 3,39 6,5 569808 

2013** 28,18 2,68 3,05 3,53 6,97 549178 

2014 28,52 2,64 3,38 2,48 6,4 527372 

Č
O

V
 B

ze
ne

c 

2009 30 3,3 7,5 8,96 15,2 1060810 

2010 25 2,5 4,9 0,64 4,56 1126126 

2011* 27,83 2,74 5,96 3,3 6,62 1009985 

2012 29,23 2,96 4,4 4,37 7,96 863048 

2013 29,89 2,43 3,13 1,5 7,31 855649 

2014 29,95 2,59 3,18 1,7 6,61 891856 
* 2011 – rok zavedení prvotní verze algoritmu řízení 
** 2013 – rok zavedení nové verze algoritmu řízení vylepšené o nově získané poznatky 
s cílem plné automatizace chodu AN 
 
BUDOUCNOST (platná pro VAK Hodonín, a.s.) 
Budoucnost vidíme ve stálé optimalizaci našich algoritmů řízení. V roce 2017 bude ISE sonda 
plně implementována do kompletně nového systému řízení ČOV Hodonín.  
V roce 2016 bude sonda instalována i na malou ČOV (600 EO) a bude sledován přínos – bude 
to zcela nová ČOV naší vlastní koncepce – plně automatizovaná ČOV, která je teď ve fázi 
výběru zhotovitele. Cílem je vyhodnotit, vyplatí-li se tak drahé sondy instalovat i na menší 
ČOV. 
Bude nutno také zapracovat na zlepšení schopnosti systému učit se a reagovat na různé 
modelové situace – déšť, pravidelné denní nátoky zvýšeného znečištění apod. Zvláště 
v případě dešťových událostí máme problémy s rychlostí reakce – při každém dešti dojde 
k nárůstu N-NH4 a poklesu N-NO3 (tedy pokud vůbec a AN vzniká). V případě, že jedeme 
„nit ritaci“ může vlivem dešťové události dojít k jejímu narušení. Míra nárůstu se zdá být 
vyšší, čím delší je doba období bez dešťových událostí. Toto se teď budeme snažit 
zaimplementovat do nových řídicích systémů. Očekáváme od toho rychlejší reakci systému na 
dešťovou událost a snahou je taková reakce, která nepovede k narušení kvality probíhajících 
procesů, zvláště podaří-li se dosáhnout procesů nitritace. 
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ZÁVĚR 
Nikdy nevolíme na ČOV žádné univerzální řešení. Vždy se v novém algoritmu posuneme o 
stupínek výš a implementujeme do něho poznatky z fungování předchozích algoritmů. Jedná 
se vždy o spolupráci technolog, specialista IT a programátor. Algoritmy si tvoříme sami a 
vždy jsou plně na míru potřebám ČOV pro kterou jsou tvořeny. Cílem je stabilní chod ČOV 
s optimalizovanou spotřebou elektrické energie.   
Nejnovější algoritmy fungují tak, že systém je schopen samostatně reagovat i na různé 
modelové situace – déšť, pravidelné denní nátoky zvýšeného zatížení. Tedy situace, které 
dříve dokázaly systém rozkolísat a návrat do normálu trval v řádu dnů – dnes je systém 
schopen návratu do normálu v řádu hodin. 
Naše dosavadní zkušenosti nám dávají za pravdu v našem rozhodnutí používat pro měření 
koncentrace amoniakálního a dusičnanového dusíku iontově – selektivní sondy. Existují 
samozřejmě i kvalitnější a přesnější způsoby jak on-line měřit koncentrace N-NH4 a N-NO3 – 
analyzátory, optické měření, ale pro naše potřeby plně vyhovuje způsob měření pomocí ISE 
sond. 
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ABSTRAKT 
Model SWAT se pomalu stává jedním z nástrojů managementu v povodí. Jeho schopnost 
pracovat s velkým objemem dat je předností především při zpracování vodárenských povodí, 
kdy je třeba zaznamenat velké množství dat, jako jsou bodové a plošné zdroje znečištění. 
Vodní rámcová směrnice 200/60/ES i Vodní zákon č 254/2001 Sb. nařizují snižování 
znečištění povodí nitráty. Je tedy potřeba tyto látky v povodí neustále sledovat a snažit se 
redukovat jejich množství a dopad na přírodní zdroje. Hlavním úkolem je změnit management 
v povodí do podoby, která by nepřinášela nadměrné zatížení krajiny nutrienty. Model SWAT 
umožňuje simulaci různých způsobů hospodaření a jeho dlouhodobého vlivu na kvalitu vody 
v povodí.  
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Management povodí, model SWAT, nutrienty. 
 
ÚVOD  
V dnešní době zemědělství vidí prioritu zejména v oblasti finančních výnosů a méně se klade 
důraz na zachování kvality zemědělského půdního fondu a kvality krajiny. To se odráží ve 
zvýšené míře eroze a znečišťování vodárenských toků hnojivy a pesticidy. Tradiční 
zemědělství ustupuje a nastoupilo pěstění plodin pro produkci biopaliv, která přináší 
problémy z obou výše zmíněných důvodů. Je nezbytné do budoucna najít kompromis mezi 
výdělkem zemědělců a trvale udržitelným způsobem hospodaření, které nebude mít negativní 
vliv na přírodu a krajinu. 
Modelem je možné ověřit hospodaření s různými plodinami ve vztahu ke kvalitě vody, která 
opouští dané povodí. Cílem je navrhnout ideální složení plodin, které by bylo pro zemědělce 
výhodné, ale nezanechávalo by škody na krajině.  
Jedním z příkladů je povodí Trnávky. Zde se nachází velké množství jak bodových, tak i 
plošných zdrojů z nečištění. Model SWAT slouží k jejich identifikaci a v případě plošných 
zdrojů také k jejich eliminaci. Eliminací je míněna změna mezi současným stavem a stavem 
alternativním, který je navrhnut pomocí tohoto modelu. 
 
Povodí VN Trnávka 
Vodní nádrž Trnávka slouží především k zachycování splavenin, které by jinak dotekly do 
vodárenské nádrže Želivka-Švihov. Povodí VN Trnávka se rozprostírá na 339,4 km2 a nachází 
se v okrese Pelhřimov.  
V povodí se nachází několik čistíren odpadních vod. Nejvýznamnější je ČOV Pacov. Tato 
čistírna prošla rekonstrukcí a došlo k výrazné redukci znečištění.   
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Obrázek 1. Bodové zdroje v povodí VN Trnava 

 
Plošné zdroje znečištění 
Identifikace dle LPIS (Land Parcel Identification System) umožňuje zjištění množství živin na 
základě výpočtu výměry pozemku, pěstované plodiny a doporučeného maximální dávky 
hnojiva (NPK) podle nitrátové směrnice. Registr je řízen ministerstvem zemědělství (lpis.eu). 
 

 
Obrázek 2. LPIS pro povodí VN Trnava 
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Měřené profily – hydrologická část 
V povodí bylo změřeno 21 profilů hydrometrickou vrtulí. Jedná se především o hlavní přítoky 
do Trnávky a další významné toky, které mohou ovlivnit hydrologickou bilanci. Získaná 
vstupní data poslouží k získání představy o vodní bilanci a v kombinaci s koncentracemi 
nutrietů i k znečištění vodních toků. 
 

 
Obrázek 3. Měrné profily v povodí VN Trnávka 

 
Měrné profily – chemická část 
Ke zjištění chemismu vody je důležité kombinovat průtoky s koncentracemi látek. V tomto 
povodí bylo historicky změřeno 247 profilů a bylo přidáno dalších 125, aby bylo pokryto celé 
území povodí sítí odměrných profilů. Profily byly pojmenovány dle hydrologického pořadí 
toku a byly zaneseny do katalogových listů. Sledovanými látkami jsou P-PO4

3- , Ptotal, N-NO3
-, 

Nammonia, CHSK), které vypovídají o kvalitě vody. Všechna data pocházejí z terénního měření 
a na základě jejich analýzy je možná identifikace povodí ohrožených zvýšeným obsahem 
živin.  

 
Obrázek 4.  Měření živin v povodí VN Trnava 
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Pro takto velký objem dat je třeba systém katalogizace dat, což bylo vyřešeno pomocí 
katalogových listů. Tyto listy obsahují název toku, lokalitu toku, Id, polohu povodí. Dále pak 
souřadnice odběrného místa, orientační mapku, fotodokumentaci a popisek daného 
odměrného profilu. Je zde popsán průtok s datem měření, průměrný roční průtok a chemismus 
vody. Pro každý odběr je měřeno P-PO43- , Ptotal, N-NO3

-, Nammonia, CHSK. Posledním údajem 
je počasí a teplota při odběru. Pro rychlý přehled jsou katalogová data propojena s vrstvou 
GIS, kde je možné zobrazit tento list pro každé měřené místo. 
 

         

 
Obrázek 5. Příklad katalogového listu 

 
Model SWAT 
Model SWAT je fyzikálně srážko-odtokový model (Srinivasan, 2005). Jedná se o model 
kontinuální, vhodný pro studium povodí v delším časovém období. Je však více verzí a úprav, 
které dovolují například kratší výpočetní krok, než jeden den anebo spojení s jinými modely, 
jako například MODFLOW (Neitsch a kol., 2002). 
Vstupními daty do modelu je Corine, DEM (CUZK), meteorologické údaje a pedologická 
mapa. Na základě těchto dat byl spuštěn model tohoto povodí pro období let 1970 – 2015. 
Model rozdělil povodí do 23 sub-povodí, které dále rozdělil na 190 HRUs (hydrological 
response unit).  Model je určen také pro identifikaci erozního ohrožení, které je přímo spjato 
se znečištěním toku sedimenty, obsahujícími látky, které jsou během projektu sledovány 
(KUMAR 2015). 
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Obrázek 6. Povodí VN Trnava rozdělené na sub-povodí 

Kalibrace modelu 
Pro kalibraci modelu byl využit software SWAT-CUP, který je propojený s modelem SWAT 
a je upraven pro jeho kalibraci a validaci. Byla použita metoda SUFI-2 (Sequential 
Uncertainty Fitting) (Arnold, 2012). Po kalibraci proběhne nastavení nových parametrů do 
modelu a spuštění modelu s alternativním způsobem hospodaření. Takto kalibrovaný model 
může sloužit vodohospodářům k rozhodování o budoucím způsobu využití půdy (Santhi 
2001). 

 
Obrázek 7. Naměřené průtoky v průběhu let 2000 –  2013 

ZÁVĚR 
Model SWAT je ve světě běžně používaným nástrojem pro ověření BMP (Best Management 
Practice). Jeho možnosti plně dostačují druhům plodin v našem podnebí a dostupným 
biotechnickým opatřením, které snižují například i vliv eroze. Jeho využití by bylo vhodné 
převážně pro detailní plánování úprav managementu. Použitelnost tohoto modelu byla 
ověřena nejen ve fázi ověřování daných způsobů hospodaření, ale také jako predikce změny 
hospodaření s vlivem klimatických změn. 
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ABSTRAKT 
Významná část dusíku je na biologických čistírnách odpadních vod odstraňována inkorporací 
dusíku do biomasy nově narůstajícího aktivovaného kalu. V průběhu stabilizace kalů se 
organická frakce kalu rozkládá a v důsledku toho se dusík (převážně ve formě amoniakálního 
dusíku Namon) zpětně uvolňuje do kapalné fáze. S kalovou vodou vznikající při odvodnění 
stabilizovaného kalu se pak tento dusík vrací zpět do čistírenské linky, a tím dochází k jeho 
recirkulaci v rámci ČOV. Tento recirkulační proud může přinášet až 20 % aktuálního zatížení 
aktivace dusíkem a významně ovlivňuje nároky na proces nitrifikace a denitrifikace. 
Příspěvek hodnotí, jakým způsobem ovlivňují kvalita kalu a technologické parametry 
anaerobní stabilizace množství uvolněného dusíku. Pozornost je věnována také popisu 
kinetiky uvolňování dusíku.  
Experimentálně získané výsledky ukazují, že významný vliv na množství uvolněného dusíku 
má poměr primárního a sekundárního kalu, doba stabilizace a také provozní teplota 
stabilizace. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Amoniakální dusík, anaerobní stabilizace kalu, kalová voda, mezofilní, termofilní. 
 
ÚVOD  
Významná část dusíku je na biologických čistírnách odpadních vod odstraňována inkorporací 
dusíku do biomasy nově narůstajícího aktivovaného kalu, většinou ve formě bílkovin a 
aminokyselin. V průběhu stabilizace kalů se tyto látky rozkládají. První stupeň rozkladu 
bílkovin je deaminace. Uvolňování amoniakálního dusíku z bílkovin ilustruje anaerobní 
fermentace alaninu popsaná následující rovnicí: 

CH3-CHNH2-COOH  CH3-CO-COOH + NH3  CH3-COOH + CO2 + NH3 
 
V důsledku tohoto rozkladu se dusík zpětně uvolňuje do kapalné fáze, převážně ve formě 
amoniakálního dusíku (Namon je součtem dusíku z volného nedisociovaného NH3 a amonného 
iontu NH4

+). S kalovou vodou vznikající při odvodnění stabilizovaného kalu se pak tento 
dusík vrací zpět do čistírenské linky, a tím dochází k jeho recirkulaci v rámci ČOV, což 
názorně ilustruje Obrázek 1. Tento recirkulační proud kalové vody může přinášet až 20 % 
aktuálního zatížení aktivace dusíkem a významně ovlivňuje technologické požadavky na 
proces nitrifikace a denitrifikace.  
Proto se dnes stále častěji na velkých čistírnách setkáváme se separátním čištěním kalové 
vody, které zajištuje částečné nebo téměř úplné odstranění dusíku z kalové vody před jejím 
navrácením do aktivace (Jeníček et al, 2004). Využívají se k tomu jak chemické a fyzikálně-
chemické postupy například srážení ve formě struvitu, stripování, tak biologické postupy, 
z nichž nejčastější je nitritace/denitritace nebo využívání autotrofní denitritace typu 
Anammox. 
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Obrázek 1. Příklad koloběhu celkového dusíku na velké ČOV 
(BČ-biologické čištění, KH-kalové hospodářství, MČ – mechanické čištění) 

 
Pro většinu těchto procesů je na rozdíl od klasické nitrifikace/denitrifikace výhodné, když je 
koncentrace co nejvyšší. Cílem tohoto příspěvku je proto vyhodnotit, jakým způsobem 
ovlivňují kvalita kalu a technologické parametry anaerobní stabilizace množství uvolněného 
dusíku. Pozornost musí být věnována také popisu kinetiky uvolňování dusíku. 
V literatuře je možné najít spoustu dat o koncentracích Namon v kalové vodě, avšak jejich 
porovnávání je obtížné, není-li jasné, s jakou koncentrací se vstupuje do procesu anaerobní 
stabilizace. Stupeň zahuštění kalu má totiž na tuto koncentraci zásadní vliv. Je zřejmé, že čím 
vyšší je koncentrace vstupujícího kalu, tím vyšší musí být koncentrace v kalové vodě. 
Vezmeme-li v úvahu, že zahušťování kalů posune provozní koncentraci kalu z 2-3 % na 
5-6 % nalézáme zde důvod pro růst koncentrace Namon o 100 %. 
Cílem práce bylo charakterizovat uvolňování dusíku při anaerobní stabilizaci kalů zejména 
s odhledem na specifické množství uvolňovaného dusíku za mezofilních a termofilních 
podmínek a na kinetiku tohoto procesu. 
 
METODIKA 
Prováděné experimenty byly rozdělené do tří etap: 

1. Jednorázové testy fermentace samotného primárního (PK) a přebytečného (PAK) 
aktivovaného kalu bez anaerobního inokula, v psychrofilních (20 oC), mezofilních 
(37 °C) a termofilních podmínkách (55 °C). Fermentace probíhala v uzavřených 
lahvích o objemu 1 L. Doba fermentace byla 14 dnů. Míchání bylo prováděno 
manuálně jedenkrát denně (Vondrysová et al. 2007). 

2. Jednorázové testy anaerobního rozkladu PAK s inokulem v  mezofilních a 
termofilních podmínkách. Testování bylo prováděno podle standardní metodiky pro 
testy anaerobní rozložitelnosti (Dohányos a kol. 1998). 

3. Dlouhodobé kontinuální testy anaerobního rozkladu v  mezofilních (37 °C) a 
termofilních podmínkách (55 °C). Objem reaktorů 10 L, frekvence dávkování kalu 
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byla jedenkrát denně, míchání kontinuální, doba zdržení kalu v první etapě 20 dní, 
v druhé 13,3 dne. 

Analýzy kalů byly prováděny podle standardních postupů (Horáková a kol. 1986). Složení 
kalů zpracovávaných v jednotlivých experimentech uvádí Tabulka 1. 
 

Tabulka 1. Základní parametry použitých kalů (g/L) 
Vzorek Celková sušina Organická sušina 
PK - Etapa 1 56,2 41,1 
PAK - Etapa 1 58,1 41,5 
Mezofilní inokulum - Etapa 2 17,0 10,2 
Termofilní inokulum - Etapa 2 32,4 18,5 
PAK - Etapa 2 10,1 7,22 
Mezofilní kal - Etapa 3 23,2 14,0 
Termofilní kal - Etapa 3 22,8 12,7 
PAK - Etapa 3 45,0 33,4 

 
 
VÝSLEDKY 
 
Jednorázová fermentace kalů bez inokula 
Při klasických anaerobních testech je nutné dávkovat poměrně velké množství inokula, které 
obvykle obsahuje vysoké koncentrace Namon , proto byla provedena fermentace kalů bez 
inokula, která je sice v první fázi pomalejší, ale není ovlivněna vysokými počátečními 
koncentracemi Namon. 
 
Hodnoty produkcí dusíku z PAK a PK při psychrofilních (20 °C), mezofilních (37 °C) a 
termofilních podmínkách (55 °C) uvádí Tabulka 2. V prvním sloupci jako hodnoty 
specifických produkcí dusíku v mg/g (vyjádřeno jako Namon/organická sušina) v druhém jako 
teoretické koncentrace uvolněného dusíku Namon při počáteční koncentraci organické sušiny 
30 g/L. 
 

Tabulka 2. Produkce dusíku při jednorázové fermentaci kalů bez inokula 
  psychrofilní mezofilní termofilní 

  Namon 
(mg/g) 

Namon 
(mg/L) 

Namon 
(mg/g) 

Namon 
(mg/L) 

Namon 
(mg/g) 

Namon 
(g/L) 

PAK 33 996 48 1450 71 2120 
PK 13 398 16 473 24 730 
 
Jednorázové testy anaerobního rozkladu PAK 
Vzhledem k  vysokým a rozdílným koncentracím Namon v mezofilním i termofilním inokulu 
(950 a 2290 mg/L) byl na rozdíl od předchozího při tomto testu vyhodnocován nárůst 
koncentrací a ne jejich absolutní hodnoty. Výsledky tohoto testu uvádí Tabulka 3. 
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Tabulka 3. Produkce dusíku při anaerobním testu rozložitelnosti 
  mezofilní termofilní 
  Namon (mg/L) Namon (mg/g) Namon (mg/L) Namon (mg/g) 
PAK 212 73 289 93 
 
Ve srovnání s předchozími testy bez inokula, bylo podle očekávání dosaženo vyššího 
uvolňování dusíku. Výsledky opět potvrzují zvýšené uvolňování dusíku v termofilních 
podmínkách, tentokrát o 27 %. Specifická produkce dusíku v mg Namon na gram organické 
sušiny kalu byla také výrazně vyšší, v mezofilních podmínkách o 52 %, v termofilních 
podmínkách o 31 %.  
V tomto testu byla sledována rovněž kinetika odstraňování. Z grafů na Obrázcích 2 a 3 je 
vidět, že přibližně po 100 hodinách je téměř veškerý uvolnitelný Namon uvolněn do kalové 
vody. Na počátku je však uvolňování dusíku v termofilních podmínkách výrazně rychlejší.  
 

 
Obrázek 2. Průběh koncentrace Namon při jednorázovém testu v mezofilních podmínkách 

 

 
Obrázek 3. Průběh koncentrace Namon při jednorázovém testu v termofilních podmínkách 
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Pro popis procesu byla použita kinetika 1. řádu. Kinetická konstanta rozkladu dusíkatých 
látek kh, kterou je možné vyjádřit z rovnice použitého kinetického modelu, lze v tomto 
případě vypočítat jako 0,26 d-1 pro mezofilní a 1,4 d-1 pro termofilní proces. 
 
Kontinuální anaerobní stabilizace PAK, mezofilní versus termofilní  
Jednorázové testy poskytly cenné informace o uvolňování dusíku z kalu, ale reálnou situaci 
při dlouhodobém provozu anaerobní stabilizace nejlépe simuluje kontinuálně provozovaný 
model  
Po zapracování anaerobních reaktorů byly oba provozovány za naprosto identických 
podmínek, reaktory odlišovala pouze provozní teplota. Po ustálení koncentrace Namon při době 
zdržení kalu 20 dní, byla zkrácena na 13,3 dne a opět byla vyhodnocena koncentrace Namon po 
jejím ustálení. Souhrnné výsledky těchto experimentů uvádí Tabulka 4. 
 
Tabulka 4. Výsledky kontinuálního provozu laboratorních modelů anaerobní stabilizace PAK 
  mezofilní termofilní 
Doba 
zdržení 
(d)  

Namon 
(mg/l) 

Namon 
(mg/g) 

NLorg  
(g/L) 

Namon 
(mg/l) 

Namon 
(mg/g) 

NLorg  
(g/L) 

20 1523 49 14,0 1642 53 12,7 
13 1240 40 15,8 1463 47 13,7 
 
Z výsledků vplývá, že při termofilní stabilizaci se uvolňuje více Namon. Při střední době 
zdržení 20 dni se při termofilním procesu uvolnilo o 8 % Namon více. S klesající dobou zdržení 
klesá u obou reaktorů účinnost rozkladu organických látek a snižuje se také koncentrace 
uvolněného Namon avšak tento pokles je vyšší u mezofilního procesu a rozdíl mezi 
koncentracemi se tak zvýšil na 18 %. V tabulce jsou také pro srovnání s ostatními pokusy 
vypočtené specifické produkce dusíku v mg/g (vyjádřeno jako Namon/organická sušina). 
 
DISKUSE VÝSLEDKŮ 
Uvolňování dusíku z kalu je závislé na typu kalu, jeho chemickém složení a biologické 
rozložitelnosti. Organický dusík v kalu reprezentují především aminokyseliny a komplexní 
látky, jejichž stavebním kamenem jsou aminokyseliny tj. bílkoviny a nukleové kyseliny. 
Tabulka 5 uvádí na základě výsledků dlouholetých analýz kalů na VŠCHT Praha procentuální 
zastoupení dusíku v různých typech čistírenských kalů. 
 

Tabulka 5. Typický podíl dusíku v kalech 
Typ kalu Podíl N v sušině (%) 
Primární 3 
Přebytečný 9 
Směsný 5 
Vyhnilý 2,2 

 
U přebytečného kalu jsou tyto údaje v dobré shodě s daty o podílu bílkovin 
v baktériích/aktivovaném kalu: od 40-50 % (Chudoba a kol. 1990), až po 60 % (Xiaoling Liu  
et al. 2015). Při obecném předpokladu 16 % obsahu N v bílkovinách dostáváme rozmezí 6,4 – 
9,6 %. U surového kalu předpokládáme podíl bílkovin nižší, Kiyjohara et al. (2000) uvádějí 
40,3-41,2 %. 
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Chemické složení však závisí nejen na typu kalu, ale také na technologických parametrech 
čistírenské linky jako je stáří kalu, teplota stabilizace, využití koagulace a chemického srážení 
apod.  
Uvolňování dusíku z kalu je samozřejmě závislé také na biologické rozložitelnosti kalu a 
bílkovin zejména. Účinnost rozkladu organické frakce směsného surového kalu při jeho 
anaerobní stabilizaci se předpokládá okolo 50 %, přičemž rozklad primárního kalu je obvykle 
účinnější 50-80 % u přebytečného aktivovaného kalu je to naopak 30-50 %. V případě účinné 
dezintegrace přebytečného aktivovaného kalu je reálné dostat se i zde nad 50 %. 
Z uvedených dat lze odhadnout, že při kompletním rozkladu dusíkatých látek můžeme 
v kalové vodě (po stabilizaci směsného surového kalu obvyklé kvality) očekávat maximální 
koncentrace uvedené v tabulce 6 v závislosti na koncentraci směsného surového kalu, tedy na 
stupni zahuštění. Jsou uvedené také koncentrace odpovídající sedmdesátiprocentnímu 
rozkladu organických dusíkatých látek, protože takovou účinnost můžeme odhadovat na 
základě dat z Tabulky 5. 
 

Tabulka 6. Závislost stupně zahuštění kalu a uvolněného Namon 
Koncentrace kalu Namon (mg/L) 
 Teoretické maximum Maximální koncentrace 

při 70% rozkladu 
2 % 1000 700 
4 % 2000 1400 
6 % 3000 2100 

 
 
Těchto koncentrací zřejmě v reálných provozních podmínkách není dosahováno z toho 
důvodu, že rozklad není kompletní, část dusíku se inkorporuje do nově narostlé biomasy a při 
vyšších hodnotách pH může malá část Namon přejít do bioplynu a část se vysrážet jako struvit. 
Kiyohara et al. (2000) porovnávali účinnost rozkladu hlavních komponent směsného surového 
kalu tj. tuků, cukrů a bílkovin v mezofilních (35 °C) a termofilních (55 °C), výsledky shrnuje 
Tabulka 7. Jejich studie přinesla dva zásadní poznatky: 

- cukry a tuky jsou podstatně lépe rozložitelné než bílkoviny 
- rozložitelnosti těchto komponent byly v termofilních podmínkách vyšší: u tuků 

1,1 krát, u cukrů 1,7 krát a konečně u bílkovin dokonce 2,4 krát 
Zdá se tedy, že termofilní proces je zvláště výhodný pro biomasu s vysokým obsahem 
bílkovin. 
 
 

Tabulka 7. Účinnost odstranění jednotlivých složek kalu v (%) 
Teplota (°C) 35 55 
Doba zdržení (d) 10 20 10 20 
celková sušina 27,6 27,4 40,6 52,2 
organická sušina 37,7 42,1 55,3 63,5 
CHSK 40,2 43,7 61,9 61,3 
cukry 40,9 49,5 67,6 70,7 
bílkoviny 19,8 21,4 47,9 57,4 
tuky 55,6 59,3 62,0 62,7 
 
Při podobných testech Suschka a Grübel (2014) potvrdili, že při anaerobním rozkladu téhož 
aktivovaného kalu se uvolnilo v termofilních podmínkách cca o 25% Namon více než 
v mezofilních. 
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Při přepočtu jejich výsledků na specifické hodnoty lze kvantifikovat uvolňování dusíku 
v mezofilních a termofilních podmínkách takto: 0,063 a 0,079 g/g (dusík a celková sušina). 
Což relativně dobře koreluje s našimi výsledky z jednorázových testů, ale je významně vice, 
než bylo dosaženo v našem kontinuálním experimentu – viz Tabulka 8: 
 
Tabulka 8. Srovnání specifických produkce dusíku při jednotlivých testech s rozkladem PAK 

s údaji z literatury 

 Test mezofilní 
Namon (mg/g) 

termofilní 
Namon (mg/g) 

Nárůst 
(%) 

Jednorázová fermentace 
bez inokula 48 71 48 

Jednorázový testy 
anaerobního rozkladu 73 93 27 

Kontinuální  
experiment 49 53 8 

Kiyjohara et al. (2000) 20 28 40 
Suschka a Grübel (2014) 63 79 25 
Kun Luo et al. (2012) - 38 - 
 
Jen málo prací se zatím zabývalo kinetikou uvolňování Namon. Získané hodnoty konstant 
rozkladu dusíkatých látek, (0,26 d-1 pro mezofilní a 1,4 d-1 pro termofilní proces) je třeba brát 
pouze jako orientační, potvrzují výrazně vyšší rychlost u termofilního procesu, ale rozdíl je 
extrémně velký a bude jej potřeba ověřit dalšími testy. 
 
ZÁVĚRY 
Výsledky experimentů prováděných s cílem charakterizovat uvolňování dusíku při anaerobní 
stabilizaci kalů ukazují, že: 

- z přebytečného aktivovaného kalu se uvolňuje více Namon než z primárního kalu, 
- termofilní rozklad dusíkatých látek v kalech je rychlejší a účinnější než v mezofilní, 
- v termofilních podmínkách z přebytečného aktivovaného kalu uvolnilo o 8 až 48 % 

více Namon než v mezofilních podmínkách, 
- důvodem tohoto rozdílu je rychlejší a účinnější rozklad bílkovin a podobných 

dusíkatých látek v termofilních podmínkách. 
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ABSTRAKT 
Matematické modelování čistíren odpadních vod je dynamicky se rozvíjející oblastí oboru 
technologie vody. Funkční, tj. dobře nakalibrované a validované modely lze využít jak při 
ověřování projektů nových čistíren odpadních vod, tak i při řešení intenzifikací nebo řízení již 
existujících technologických linek. 
Vytvoření funkčního matematického modelu čistírny odpadních vod ovšem vyžaduje obsáhlý 
soubor relevantních dat, na jejichž základě je matematický model vytvořen a nakalibrován. 
Potřebná data jsou získávána na základě laboratorních testů a analýz v kombinaci s co možná 
nejobsáhlejším souborem informací o kvalitě čištěné odpadní vody. 
Ověření relevantnosti získaných dat lze provést na základě bilance parametru, který je 
měřitelný ve všech vstupech a výstupech z modelovaného systému. K tomuto ověření lze 
využít např. bilanci celkového fosforu. 
Příspěvek je zaměřen na podrobné zhodnocení distribuce fosforu při procesech biologického i 
chemického odstraňování fosforu na velké komunální čistírně odpadních vod.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Bilance, čistírna odpadních vod, fosfor v kalech, fosfor ve vodách, matematické modelování. 
 
ÚVOD 
Matematické modelování umožňuje rychle dospět k  posouzení aktuálního stavu čistírny a 
eventuálně předpovědět chování čistírny při změně podmínek. Matematické modely nacházejí 
v současné době široké uplatnění zejména v situacích, kdy je třeba vybrat nejefektivnější 
technologické uspořádání, ale i při návrhu optimalizace provozu, vyhodnocování následků 
havárií a v neposlední řadě školení personálu obsluhujícího čistírnu. 
Aby byl takový model technologické linky funkční a věrně popisoval reálné chování 
biologického systému, je nutno získat obsáhlý soubor relevantních dat pro jeho kalibraci. Jeho 
důležitou součástí jsou (kromě parametrů získaných laboratorními testy a analýzami) 
především informace o průtocích a k nim příslušející údaje o kvalitě čištěné vody, produkci 
kalů, množství a kvalitě kalové vody a kvalitě odtoku. Spolehlivost těchto dat je vhodné 
ověřit hmotnostní bilancí složek přiváděného znečištění. 
 
Základem pro popis aktivačních systémů matematickými modely jsou rovnice zachování  
hmoty: 

VSTUP – VÝSTUP + REAKCE = AKUMULACE  

Tyto rovnice formulují změny stavu systému (tj. koncentrace jednotlivých složek) v závislosti 
na transportních a transformačních procesech. Transportní procesy jsou charakterizovány 
schématem aktivačního systému (konfigurací reaktorů, rozdělením přítoku, typem aerace, 
způsobem odtahu přebytečného kalu apod.). Chemická struktura všech bilancovaných složek 
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zůstává během transportních procesů nezměněna. Transformační procesy jsou řízeny 
lokálními podmínkami a zahrnují změny chemické povahy jednotlivých složek. 
 
Bilanci lze tedy provést na základě vyhodnocení biochemických přeměn některého z hlavních 
polutantů, tj. uhlíku (vyjádřeného v jednotkách CHSK), dusíku nebo fosforu. Jelikož bilance 
uhlíku a dusíku jsou v procesu čištění vody otevřené (podstatná část přivedeného organického 
znečištění je biochemicky transformována na oxid uhličitý, dusíkaté sloučeniny jsou při 
využití systému biologické nitrifikace-denitrifikace převedeny na plynný dusík), bilance 
fosforu je v rámci kompletní technologické linky (tedy včetně kalové koncovky) uzavřená. 
 
Fosfor se v odpadní vodě vyskytuje ve formě orthofosforečnanů, polyfosforečnanů či 
organicky vázaný. Hydrolýzou polyfosforečnanů a rozkladem organického fosforu přejde 
nakonec veškerý fosfor do orthofosforečnanové formy (PO4

3-). 
Biologické odstranění fosforu z odpadní vody probíhá inkorporací do biomasy (2 %) a 
odstraněním v přebytečném kalu. V systémech se zvýšeným biologickým odstraněním fosforu 
(podmínkou je střídání anaerobních a oxických podmínek pro kultivaci fosfátakumulujících 
mikroorganismů, tj. čistírna odpadních vod musí mít v technologické lince zahrnutu anaerobní 
zónu) lze zvýšit obsah fosforu v biomase až na 10 %. 
Fosfor se z odpadní vody může odstranit i chemicky srážením (tvorba nerozpustných 
fosforečnanů vápenatých, železitých a hlinitých), chemický kal se stává součástí přebytečného 
kalu (Sedlak, 1991). 
 
MATERIÁL A METODY  
V rámci projektu TAČR TA03021160 „Využití modelovacího protokolu pro optimalizaci 
procesů čistíren odpadních vod a energetických úspor na nich“ je prováděn podrobný 
monitoring velké komunální čistírny odpadních vod s cílem získat potřebná data a podklady 
pro vytvoření matematického modelu technologické linky. Linka zahrnuje všechny typy 
nádrží pro kompletní biologické odstraňování organického znečištění i nutrientů (anaerobní 
nádrž, denitrifikace, nitrifikace, regenerace), pro dosažení požadovaných odtokových 
koncentrací fosforu je zde k dispozici i technologie chemického srážení železitým 
koagulantem. Informace o čištěné odpadní vodě, biocenóze aktivovaného kalu a účinnosti 
biochemických procesů jsou získávány s využitím laboratorních testů a analýz, opakovaným 
provedením 24hodinového vzorkování vstupních a výstupních proudů i odtoků z jednotlivých 
nádrží a vyhodnocením podkladů od provozovatele ČOV. Pro ověření relevantnosti dat se 
provádí bilance hmotnostních toků fosforu v technologické lince. 
Vyhodnocení distribuce fosforu v technologické lince čistírny odpadních vod bylo provedeno 
na základě stanovení koncentrace celkového fosforu v kapalných vzorcích (přítok na ČOV, 
odtok z ČOV, kalová voda, supernatanty z jednotlivých nádrží) v kombinaci s odpovídajícími 
průtoky technologickou linkou a stanovení obsahu fosforu v sušině kalu (kal z jednotlivých 
nádrží a recirkulací, primární kal, přebytečný kal). Vzorky byly odebírány jako bodové, 
kalová suspenze byla ihned na místě filtrována. Vlastní analýzy byly provedeny v laboratořích 
VŠCHT Praha. 
 
Schéma monitorované ČOV s vyznačením odběrových míst je uvedeno na Obrázku 1. 
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Obrázek 1. Schéma monitorované ČOV 

 
Analytické metody 
V kapalných vzorcích byla stanovována koncentrace celkového fosforu fotometricky podle 
normy ČSN EN ISO 6878. Vzorky kalů byly vysušeny při 105 °C a na analytickou jemnost 
upraveny na vibračním mikromlýnku Pulverisette 0 (výrobce Fritsch GmbH). Obsah 
celkového fosforu v matrici byl poté stanoven podle normy ČSN EN ISO 6878. 
  

  
Obrázek 2. Mikromlýnek 

Pulverisette 0 
Obrázek 3. Mineralizační 

aparatura 
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Stanovení celkového fosforu ve vodě 
Polyfosforečnany a některé organofosfátové sloučeniny se stanoví po hydrolytickém působení 
kyseliny sírové, kdy jsou převedeny na orthofosforečnany, které reagují s molybdenanem. 
Četné sloučeniny s organicky vázaným fosforem lze převést na orthofosforečnany 
mineralizací s peroxodisíranem. 
 
Stanovení celkového fosforu v pevné matrici 
Stanovení je založeno na extrakci stopových prvků a fosforu lučavkou královskou. K extrakci 
dochází za varu reakční směsi za použití zpětného chladiče. 
Pro určení obsahu fosforu ve vzorku se dále postupuje dle metodiky stanovení 
orthofosforečnanového fosforu. 
 
Stanovení orthofosforečnanového fosforu  
Orthofosforečnany tvoří v kyselém prostředí, za katalytického účinku antimonitých iontů, 
v přítomnosti nadbytku molybdenanových iontů žlutý heterokomplex polykyseliny 
molybdátofosforečné. Redukcí kyselinou askorbovou přechází komplex na molybdenovou 
modř. Hodnota absorbance reakčního produktu se měří spektrofotometricky ve zkumavkách 
(ČSN EN ISO 6878). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Hmotnostní bilance fosforu byla provedena na základě pětiměsíčního souboru dat 
z pravidelných analýz přitékající odpadní vody, odtoku, kalové vody a údajů o množství 
čištěných vod a o produkcích a kvalitě kalů. Výpočty byly provedeny s vědomím, že se jedná 
o rozdílné soubory dat co do kvantity dostupných údajů. Jak se dá asi předpokládat, 
nejobsáhlejší soubor dat byl k dispozici ke kvalitě a kvantitě přitékající odpadní vody a 
vyčištěné vody (viz Tabulka 1). V bilanci je počítáno s průměry vypočtenými z bezdeštných 
průtoků. Méně obsáhlý soubor dat byl k dispozici ke kvalitě a kvantitě produkované kalové 
vody, která tvoří jeden z důležitých vstupů fosforu do systému. Opět bylo počítáno 
s průměrnou hodnotou množství fosforu z tohoto vstupu. Údaje o obsahu fosforu v kalových 
výstupech lze označit za jednorázové a orientační a absence reprezentativního souboru údajů 
je tedy hlavní překážkou optimálního statistického vyhodnocení. 
Pro doplnění poznatků o obsahu fosforu v těchto proudech bylo přistoupeno k opakovaným 
odběrům vzorků kalů ze sledované čistírny odpadních vod, které byly následně výše 
popsaným způsobem podrobeny analýzám. Vzhledem k  náročnosti tohoto typu analýz, a to 
jak časových (při dodržení optimálního postupu cca 15 hodin včetně předúpravy a 
mineralizace), tak i na vybavení, nebyl v okamžiku vzniku tohoto článku k dispozici 
kompletní soubor výsledků. Ty budou prezentovány v rámci konferenčního příspěvku. 
 
Výsledek bilance vytvořené na základě dostupných historických dat je schematicky znázorněn 
na Obrázku 4, výsledky jsou shrnuty v Tabulce 2. 
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Tabulka1. Údaje o množství fosforu na přítoku a odtoku ČOV 

  PC - přítok PC - odtok průtok 
datum odběru mg/l mg/l m3/d 

3.12.2013 8,0 0,34 24750 
8.12.2013 5,9 0,18 25870 
12.12.2013 6,9 0,21 26260 
17.12.2013 7,4 0,40 26090 
22.12.2013 6,0 0,23 24250 
7.1.2014 7,6 0,17 24050 
14.1.2014 8,3 0,18 23930 
19.1.2014 6,7 0,17 23660 
23.1.2014 5,1 0,31 30640 
30.1.2014 6,4 0,55 27490 
8.2.2014 5,4 0,33 27020 
13.2.2014 6,4 0,44 25920 
20.2.2014 6,2 0,25 25690 
27.2.2014 8,2 0,20 24320 
6.3.2014 6,5 0,24 23450 
16.3.2014 7,2 0,36 22930 
20.3.2014 8,3 0,31 23040 
27.3.2014 6,5 0,22 26660 
3.4.2014 8,2 0,22 24350 
13.4.2014 6,4 0,43 25020 
22.4.2014 7,5 0,26 23010 
29.4.2014 5,6 0,25 30380 

 
 

 
Obrázek 4. Schematické znázornění bilance fosforu 
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Tabulka 2. Výsledek hmotnostní bilance na sledované ČOV 
Bilance Pc - kg/d 

OV kalová voda prim. kal přeb. kal odtok Δ 
174 69 -14 -211 -7 11 

 
 
SHRNUTÍ 
S využitím dostupných historických dat byla provedena hmotnostní bilance fosforu na 
sledované čistírně odpadních vod. Jak je patrné z výše uvedené Tabulky 2, bilancí 
vstupujících a vystupujících proudů monitorované ČOV byla zjištěna diference 11 kg/d 
v celkovém množství fosforu. Toto „chybějící“ množství tvoří méně než 10 % z celkového 
množství fosforu přiváděného do systému, což lze vyhodnotit jako dobrou shodu v distribuci 
tohoto prvku v systému a tudíž soubor použitých dat označit za relevantní.  
Jak již bylo uvedeno v textu příspěvku, některé vstupní údaje nelze považovat za dostatečně 
reprezentativní a pozitivní výsledek tedy může být dílem shody příznivých náhod. Data budou 
průběžně doplňována a na jejich základě bude provedeno další ověření bilance. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Projekt TA03021160 „Využití modelovacího protokolu pro optimalizaci procesů čistíren 
odpadních vod a energetických úspor na nich“ je řešen s finanční podporou TA ČR. 
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BRNO, ČERNOVICE – KAMÉNKY, KONCEPCE 
ODVODNĚNÍ NOVÉHO OBYTNÉHO SOUBORU A 

PŘILEHLÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH ZA SOUČ ASNÝCH 
PODMÍNEK PRO APLIKACI HDV 

 
Vítek J., Vítek R., Frajt T. 

 
JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno Židenice 

E-mail: vitek@jvprojektvh.cz, vitek.radim@jvprojektvh.cz, frajt@jvprojektvh.cz 
 
ABSTRAKT 
Příspěvek je o tom, že koncepci odvodnění např. nového sídliště podle zásad HDV ovlivňuje 
několik hledisek, jež nejsou vodohospodářská, nepřikládá se jim dostatečná pozornost, ale 
významně ovlivňují konečné parametry odvodnění, bezpečnost odvodňovaných staveb a 
obyvatel před záplavami. Je o tom, jak tyto vzdálené a zdánlivě nesouvisející vlivy změní 
srážkoodtokový děj, zatížení a funkci odvodňovacího systému, jeho provozní spolehlivost a 
bezpečnost.  
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Decentrální systém odvodnění (DSO), matematický model, míra bezpečnosti, návrhový 
průtok, odvodnění podle principů hospodaření s dešťovou vodou (HDV), s centrální retenční 
nádrží, s lokálními retenčními objekty, specifický odtok, srážkoodtokový děj, stoková síť. 
 
ÚVOD  
Předmětem tohoto příspěvku je na rozpracovaném projektu nového sídliště ukázat poznatky o 
tom, jaké následky přináší nedůsledné zavádění DSO, na základě čeho k nim může docházet a 
jak jsou některé názory o principech HDV mylné. Projekt se sice nachází v počáteční fázi 
projektové přípravy (byla dokončena DÚR první etapy) a nelze ho tedy vyhodnotit na základě 
podrobných údajů z prováděcích projektů nebo dokonce provozních zkušeností z hotového 
díla, ale tím, že se stal předmětem diplomové práce zpracovávané na Univerzitě v Exeteru 
(UK), byl navržený systém odvodnění spolu s několika variantami posouzen matematickým 
modelem a jeho výsledky vyhodnoceny a porovnány.  
 
POPIS ODVODNĚNÍ NOVÉHO OBYTNÉHO SOUBORU A CELÉ ROZVOJOVÉ 
OBLASTI V ŘEŠENÉM POVODÍ 
Nový obytný soubor (OS) a přilehlé rozvojové plochy ve stejném povodí mají celkovou 
rozlohu cca 50 ha, vzdálenost OS od řeky Svitavy cca 700m a sklonitost terénu až 8%.  
Nová zástavby bude odkanalizována oddílným stokovým systémem. Splaškové odpadní vody 
budou svedeny do jednotné stoky E03-5 v ul. Charbulově. Srážkové vody budou v území 
zadržovány prostřednictvím lokálních retencí DSO a centrálního retenčního objektu a 
regulovaně odváděny nově vybudovanou dešťovou stokou EBd do řeky Svitavy.   
V návrhu odvedení srážkové vody jsou preferována řešení blízká přírodě, vlastnický princip a 
zásadu, že odvodňovací systém musí aktivně podporovat ochranu před klimatickými změnami 
obecně, tzn. nejen ochranu před záplavami, ale i proti suchu. 
Jedná se o ukázku návrhu koncepce odvodnění podle zásad HDV, ale zároveň za 
nepříznivých podmínek nedostatečných a nejednoznačných právních předpisů v ČR, za 
nevyjasněných provozních podmínek, za komplikovaných kombinovaných vlastnických 
vztahů k parkovacím stáním, bez chybějící profesní koordinace právních i technických 
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předpisů všech oborů ve stavebnictví zohledňující principy udržitelného rozvoje, Generelem 
odvodnění města Brna (GOMB) a zásadami HDV ve městě Brně. 
 
Parametry nové zástavby 
název stavby:  Obytný soubor Černovice – Kaménky; 
rozloha sídliště:  13,8 ha; 
rozloha rozvojové plochy za Černovickou:  
 22,7 ha; 
rozloha rozvojové plochy pod Charbulovou:  
 11,7 ha; 
sklonitost území:  8 %; 
počet obyvatel:  2 754 obyvatel; 
vzdálenost od recipientu (Charbulova – Svitava):  
 cca 700 m; 
odvodnění pozemních staveb a okolního terénu:  
 stavby a terén budou odvodněny prostřednictvím DSO (průlehy 

s retenčními příkopy) s retenční kapacitou, která nebude překročena 
častěji než 1x za 5 roků a s regulací odtoku 10 l/s/ha (min. 0,5 l/s);  

odvodnění komunikací a parkovišť města a IMOSu:  
 městská parkoviště budou odvodněna přes DSO (průlehy s retenčními 

příkopy) s retenční kapacitou, která nebude překročena častěji než 1x 
za 5 roků a s regulací odtoku 10 l/s/ha (min. 0,5 l/s), vozovky z 
důvodu nedostatku ploch pro průlehy budou odvodněny dešťovou 
kanalizací do centrálního retenčního objektu s retenční kapacitou, 
která nebude překročena častěji než 1x za 5 roků a s regulátorem 
odtoku s hodnotou 10 l/s/ha; 

trubní retence RN1EBd: 
 DN 2400, délka 61m, objem 266m3, škrcení má hodnotu 10 l/s/ha; 
 (suchý poldr pro zachycení dešťové vody z vozovek, se nepodařilo 

projednat s budoucím provozovatelem Brněnskými vodárnami a 
kanalizacemi z důvodu, že na tato zařízení zatím nemá koncesi, není 
tato činnost součástí smlouvy s městem)  

hydrologické poměry: znalosti na úrovni archivních sond, zatím nedostatečné; 
zásady HDV dle GOMB a podmínek OÚPR MMB:  
 specifický odtok činí 10 l/s/ha; 
 návrhový průtok pro novou veřejnou kanalizaci, na kterou budou 

napojeny regulované odtoky z DSO novostaveb, bude vypočten 
z přítoků škrcených odtoků dle principů HDV. 

 
Koncepci odvodnění nejvíce ovlivnily následující aspekt: 
� sklonitost terénu; 
� počty parkovacích stání na veřejných prostranstvích podél vozovek;  
� rozdělení těchto parkovacích stání na ty, která budou převedeny do majetku města Brna a 

na ty, které se stanou vlastnictvím jednotlivých majitelů bytů; 
� i přes řadu nevyjasněných vstupních hledisek, která by měla patřit ke standardům v ČR 

v koordinaci profesí ve stavebnictví, v provozování DSO, ve vlastnických vztazích a 
v technických parametrech všech staveb převládala při tvorbě a projednávání ochota 
všech zúčastněných subjektů odvodnit zástavbu smysluplným a perspektivním systémem 
HDV. 
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Obrázek 1. Plocha celého odvodňovaného povodí 

 
Návrh odvodnění nové zástavby v Černovicích byl po zpracování studie v rámci diplomové 
práce posouzen prostřednictvím programového prostředku SWMM, ve kterém byl vytvořen 
podrobný srážko-odtokový model zájmového území. Matematický model obsahoval všechny 
důležité charakteristiky a komponenty původního návrhu a to včetně objektů decentrálního 
odvodnění. V rámci posouzení byly vytvořeny další dva alternativní modely reprezentující 
konvenční způsob odvodnění „s“ a „bez“ centrální retenční nádrže. 
Hydraulická spolehlivost a bezpečnost jednotlivých variant odvodnění byla stanovena pro 
srážkové události s různou intenzitou a dobou trvání. Při posouzení byly sledovány následující 
indikátory – počet přetížených úseků a uzlů, maximální úroveň hladiny ve vztahu k terénu a 
celkový objem odpadních vod, u kterých došlo k výtoku na terén. 
Vedle posouzení hydraulické kapacity byly následně u všech návrhů orientačně odhadnuty 
investiční náklady, které sloužili jako podklad pro finální porovnání jednotlivých variant 
odvodnění.  
 
ZÁVĚR 
Vyhodnocení stavby v širších souvislostech v této fázi projektu není možné. Jelikož ale 
některé dílčí informace jsou z hlediska obecného náhledu na potřeby odvodnění 
urbanizovaných území dle principů HDV jsou natolik zajímavé, proto jsme se je rozhodli 
zveřejnit dříve, než bude stavba dokončena a provozně vyhodnocena.   
 
Závěry posouzení matematickým modelem: 
1) Původní návrh stokové sítě dle výpočtu racionální metodou byl stanoven s poměrně 

velkou přesností a vyhověl posouzení pro různé doby trvání návrhové srážky.  
2) Celkový objem trubní retence původního návrhu byl podle výstupů z matematického 

modelu mírně poddimenzován. Při následných úpravách návrhu byl kromě navýšení 
retenčního objemu použit i jiný typ vírového ventilu s vhodnější Q-křivkou tak, aby bylo 
využito maximální hodnoty povoleného specifického odtoku 10 l/s/ha, konkrétně 140 l/s.  

3) Z analýzy chování systému během pěti a víceletých srážkových událostí bylo zjištěno, že 
zásadní vliv na chování trubní sítě pod centrálním retenčním objektem má přítok   
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rozvojového území Černovických teras (cca 200 l/s), což by se mělo projevit v kritériích 
pro odvodnění celé této oblasti.  

Závěry porovnání: 
1) Ze vzájemného porovnání vyšel dle očekávání nejlépe model konvenčního odvodnění bez 

retenční nádrže. Tato informace je ale z hlediska jejího praktického využití již irelevantní, 
protože tento způsob odvodnění je dle platné legislativy několik let již nepřípustný. Je 
zřejmé, že ostatní návrhy předčil v řadě sledovaných parametrů jen za cenu toho, že 
problém přívalových dešťů přenáší do stávající zástavby v nižších oblastech povodí.  

2) Jednotlivé návrhy odvodnění vykazovaly při posouzení velmi podobné výsledky při 
zatížení srážkami s nižší periodicitou (p = 0,5 – 0,1). Při vyšších periodicitách se jejich 
výkonnost rozcházela. 

3) Výsledky porovnání řešení, kde komunikace jsou odvodněny do centrální retenční 
nádrže, s původním návrhem obsahujícím DSO u všech staveb se lišily podle 
sledovaných parametrů. Lepší výkonnost odvodnění s centrální nádrží bylo možné 
sledovat pouze z hlediska počtu přetížených úseků, protože zde dochází k zatížení stok 
jako u konvenčního řešení, v ostatních parametrech se tomuto řešení s důsledným HDV 
vyrovnalo nebo bylo s objekty DSO lepším odvodněním. Posouzení je zatím 
vyhodnoceno z hlediska hydraulického zatížení systému. V dalších fázích projektu se 
budeme zabývat i provozně spolehlivostními kritérii a tam lze i podle současných 
informací z modelu předpokládat jednoznačnější výhodnost řešení DSO s důslednou 
aplikací principů HDV v bezprostřední blízkosti odvodňovaných objektů. 

4) V této souvislosti je důležité uvést, že důvodem aplikace odložené retence do nižší 
polohy v povodí se stal požadavek investora na existenci soukromých parkovacích stání 
na veřejných prostranstvích. Po tomto rozdělení nebylo možné přiřazovat objekty DSO 
dle vlastnického principu, protože pro ně nebylo podél komunikací místo. DSO zvlášť 
pro vody ze soukromých stání a zvlášť k zadržení vod z komunikací města. Tento zcela 
ojedinělý přístup z hlediska požadavků na veřejná prostranství přinutil řešitele navrhnout 
kombinaci odvodňovacích systémů, DSO s lokálními retencemi přírodního typu 
s odvodněním části staveb do centrálního retenčního objektu. A to se ukázalo při 
posuzování srážkoodtokového děje matematickým modelem pro novou a výhledovou 
zástavbu z hlediska garance nepřekročení povoleného specifického odtoku, jako velice 
problematické a provozně nespolehlivé. Důsledkem toho bude nutné pro výhledovou 
zástavbu na Černovických terasách stanovit jednoznačnější kritéria.  

5) Z hlediska investičních nákladů byl návrh odvodnění prostřednictvím DSO srovnatelný s 
návrhem konvenčního odvodnění bez retenční nádrže, což odpovídá řadě podobných 
porovnání v literatuře. Výsledek toho porovnání ale nemá v současnosti žádné využití. 
Z analýzy ale vychází jedna dosti zajímavá informace. Řešení s centrálním retenčním 
objektem, které se konvenčnímu způsobu odvodnění nejvíce blíží, ve vyhodnocení vyšlo 
jako nejdražší (cca o 25%). Tento výsledek by si měli uvědomit stavebníci obytných 
souborů, protože konvenčního odvodnění s retenční nádrží je způsob odvodnění, který je 
tak často českými developery aplikován právě z finančních důvodů.  

Informace z tohoto projektu považujeme za velice zajímavé a přínosné. Domníváme se, 
vyhodnocení nejbezpečnějších, nejspolehlivějších a nejlevnějších řešení by se mělo stát 
podkladem ke vzniku městských standardů pro veškerou výstavbu na území města Brna.  
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Centre for Water Systems, College of Engineering, Mathematics and Physical Sciences, 
University of Exeter patří poděkování za vstřícný přístup při řešení tohoto konkrétního zadání.  
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HYDRAULICKÝ MODEL REGIONÁLNÍ P ŘEPRAVY VODY 
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E-mail: pi@dhigroup.com  
 
ABSTRAKT 
DHI v letech 2012-2014 zpracovalo řadu hydraulických modelů pro systém jímání a přepravy 
vody, která vzniká při těžbě zemního plynu. Hydraulický model Centrální části obsahuje 
300km hlavních potrubních řadů, 2 úpravny vody, 15 nádrží, 49 čerpadel, 20 regulačních 
uzávěrů a více než 350 pravidel řízení. V současné době pracujeme na modelu pro Severní 
oblast. Hydraulický výpočetní model je používán pro krátkodobé (dny, týdny) a dlouhodobé 
(roky) předpovědi hladin v jímacích nádržích. Krátkodobé předpovědi jsou zaměřeny na 
podporu různých provozních opatření jako např. dočasná propojení v systému, návrh 
a výměna čerpadel, změny v infrastruktuře systému a podobně. Zároveň byly zpracovány 
doprovodné výpočetní modely pro posouzení hlavních čerpacích stanic a jejich přivaděčů na 
vodní ráz v potrubí, výpočty transportu látek usazených v regionálních nádržích a posouzení 
parametrů kvality vody. Pro potřeby dispečinku bylo vytvořeno zjednodušené uživatelské 
rozhraní tzv. „Dashboard“, který pracovníkům QGC umožnuje definovat různé (typické resp. 
předem definované) provozní situace a ovládat výpočetní model bez detailní znalosti 
hydraulického modelu.  
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Hydraulický model, kalibrace, předpovědní model, přeprava vody, systém řízení, verifikace. 
 
ÚVOD 
Společnost Queensland Gas Company (GGC) zásobuje zemním plynem 20 % obyvatel ve 
státě Queensland v Austrálii. Zemní plyn se v lokalitě Queenslandu těží od roku 1990 a více 
než 80% produkce zemního plyny pochází z uhelných ložisek. Produkce plynu QGC je 
soustředěna v lokalitě Surat Basin, kde jsou ložiska plynu umístěna v puklinách 30 cm 
vysokých a umístěna v hloubce 300-800. Při těžbě zemního plynu se produkuje značné 
množství vody, kterou je třeba čerpat do regionálních nádrží a poté přepravovat do prostoru 
centrální úpravy vody s kapacitou cca. 1.5 m3/s. Upravená voda je pak použita pro závlahy 
(předána farmářům), průmysl (tepelná elektrárna) a zbytek vody je pak vypuštěn do řeky. 
V roce 2012 proběhlo zakázkové řízení o zpracování komplexního výpočetního systému pro 
hydraulické simulace, výpočtu kvality vody a zpracování uživatelsky příjemného rozhraní pro 
práci s modelem. DHI toto řízení vyhrálo a od května 2013 na tomto projektu pracuje. 
Vzhledem k náročnosti zadání na projektu pracují společně experti DHI Australia a DHI 
Česká republika. Práce na projektu jsou rozděleny do etap, kdy jedna etapa se provádí a druhá 
etapa se připravuje. V současné době pracujeme na etapě číslo 3. 

 
HYDRAULICKÝ MODEL  
Hydraulický model byl vytvořen v programu MIKE URBAN, který využívá modifikovanou 
verzi algoritmu EPANET. Model je značně rozsáhlý, centrální a severní oblast se nachází na 
rozloze cca. 200x200 km, Obr. 1. Centrální model obsahuje vodovodní přivaděče o celkové 
délce cca. 300 km, potrubí jsou převážně vyrobena z polyethylenu o vnitřním průměru 
183-922mm, 15 hlavních jímacích nádrží, 22 čerpacích stanic a 20 regulačních uzávěrů, 
Obrázek 2. Severní model obsahuje vodovodní přivaděče o celkové délce cca. 230 km, 
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potrubí jsou převážně vyrobena z polyethylenu o vnitřním průměru 380-1180mm, 9 hlavních 
jímacích nádrží, 16 čerpacích stanic a 11 regulačních uzávěrů. V modelech je cca. 
650 pravidel řízení, která definují nejen chod čerpadel (zapnutí a vypnutí čerpadla podle 
hladiny v jímací nádrži kam se voda dopravuje) ale i regulaci množství surové vody na nátoku 
na úpravnu vody, poměr upravené vody a různých procesních vod, odstávky a rekonstrukce 
systému a podobně.  
Cílem hydraulického modelu jsou dlouhodobé předpovědi hladin v jímacích nádržích. 
V případě, že by došlo k přeplnění jímací nádrže a vodu z vrtů by nebylo možné odvádět do 
jiných nádrží, by se musela produkce zemního plynu v příslušné oblasti zastavit a to je 
situace, která by neměla nikdy nastat.  
 

 
Obrázek 1. Lokalita projektu, Centrální a Severní model regionální přepravy vody na rozloze 

cca. 200 km x 200 km 
 
Stavba potrubní sítě hydraulického modelu se prováděla na základě GIS dat, která byla pro 
stávající a plánovanou infrastrukturu v daném okamžiku k dispozici. Pravidla řízení pro 
provoz čerpacích stanic byla vytvořena podle provozních plánů tzv. „Operating philosophy“ 
a diskuzí s operátory systému. Okrajové podmínky modelu, tj. časové řady produkce vody ve 
vrtech a jejich agregace do příslušných jímacích nádrží byly vytvořeny na základě plánu 
rozvoje vrtných polí tzv. „Field development plan“, který obsahuje časovou řadu plánované 
produkce vody pro každý vrt po celou dobu životnosti vrtu (cca. 45-60 let). Tyto předpovědi 
jsou v rámci QGC pravidelně aktualizovány a po každé aktualizaci je třeba opravit vstupy pro 
výpočetní hydraulický model a výpočty opakovat. 
Pro pochopení jak celý systém funguje, bylo naprosto nezbytné uskutečnit podrobnou 
prohlídku systému a navštívit všechny významné lokality. Fotografie na obr. 3 ukazují jímací 
stanice, čerpací stanice, trvalá (elektrická) a dočasná (dieselová) čerpadla. Stavbu 
hydraulického výpočetního modelu komplikuje fakt, že v systému dochází k celé řadě ad-hoc 
situací, krátkodobým a dlouhodobým rekonstrukcím, a podobně. 

Hydraulický model 
Severní oblasti 

Hydraulický model 
Centrální oblasti 
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Obrázek 2. Hydraulický výpočetní model regionální přepravy vody (Centrální model) 

 

 
Obrázek 3. Ukázka infrastruktury systému, jímací nádrže, čerpací stanice, elektrická 

a dieselová čerpadla 
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Kalibrace a verifikace hydraulického modelu byla a je složitým a časově náročným procesem. 
Prvotní kalibrace modelu byla prováděna pro období 1.1.2014-30.6.2014. V rámci kalibrace 
jsme měli k dispozici denní hlášení o provozu systému, která sloužila pro pochopení chování 
systému a sestavení základních provozních stavů. Výsledky výpočtů byly porovnány 
s měřenými trajektoriemi hladin v nádržích a průtoky v hlavních přivaděčích systému. Proces 
kalibrace trval přibližně 2 měsíce a vyžadoval opětovné konzultace s pracovníky QGC, 
ověřování vstupních dat, korekce charakteristik čerpadel, provozních hladin a podobně. Po 
obdržení dobré schody výpočtu s měřenými daty byla kalibrace ukončena. Verifikace modelu 
pak proběhla počátkem roku 2016 a byla zpracovaná pro období 1.7.2014-31.12.2014. Během 
verifikace modelu byly provedeny dílčí korekce modelu. Další verifikace modelu byla 
provedena pro celé kalendářní období roku 2014. Výsledky kalibrace jsou zobrazeny na obr. 
4, graf zobrazuje korelace vypočtených objemů jímacích nádrží, při absolutní shodě by 
všechny hodnoty ležely na diagonále. 
 

 
Obrázek 4. Výsledky kalibrace modelu pro období roku 2014, graf zobrazuje korelace 
vypočtených objemů jímacích nádrží, při absolutní shodě by všechny hodnoty ležely na 

diagonále 
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HYDRAULICKÉ P ŘEDPOVĚDI  
Tvorba hydraulického modelu je specifická v tom, že výpočetní model musí obsahovat nejen 
stávající infrastrukturu (potrubní řady, čerpací stanice, jímací nádrže) ale i veškeré hlavní 
prvky, které budou v budoucnosti vybudovány a které je proto nutné zohlednit 
v dlouhodobých předpovědích. Dlouhodobé simulace byly nejprve vytvářené pro 3 až 10-leté 
předpovědi ale v současné době je provádíme až pro 45-leté předpovědi. Při dlouhodobých 
předpovědích je také zapotřebí uvažovat vliv srážek a výparu na objem vody v nádržích. 
Ukázka hydraulických předpovědí je zobrazena na Obrázcích. 5 a 6. Obrázek 5 zobrazuje 
časové řady hladin v nádržích, kde je dobře kolísání provozní hladiny v důsledku spínání a 
vypínání čerpadel. Na Obrázku 6 vidíme situaci, kdy u jímací nádrže ORANA 2 dojde 
k překročení maximální hladiny v důsledku zvýšeného přítoku surové vody během příštích 
let. Na základě této simulace se pak začnou připravovat protiopatření jako např. přečerpávání 
vody do jímacích nádrží, které mají větší retenční kapacitu, zvýšení kapacity úpravny vody, 
vybudování nové jímací stanice a podobně. Tato rozhodnutí jsou pak samozřejmě 
doprovázená dalšími hydraulickými a stochastickými (pravděpodobnostními) výpočty. 
 
 

 
Obrázek 5. Ukázka předpovědního modelu, grafy zobrazují časové řady průběhu hladiny 

v jímacích nádržích během simulace (předpovědi) 
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Obrázek 6. Ukázka 45-leté předpovědi, která ukazuje na riziko přeplnění jímací nádrže 

ORANA 2 pokud nedojde k protiopatřením 
 
MODEL VODNÍHO RÁZU V POTRUBÍ 
Běžné posouzení čerpacích stanic a hlavních přivaděčů na vodní ráz provádí firma Worley & 
Parsons v rámci návrhu systému. Tyto posudky jsou zaměřeny na situace, které jsou obvykle 
považovány za nejhorší možné, jako například okamžitý výpadek všech čerpadel. Výpočty 
jsou prováděny programem HAMMER (Bentley Haestad) a obsahují řadu zjednodušujících 
předpokladů, např. okamžité uzavření zpětné klapky, absence zpětného proudění čerpadlem, 
absence regulační funkce uzávěru pro udržování minimálního tlaku během neustáleného 
proudění resp. vodního rázu v potrubí a podobně. Tato zjednodušení, která jsou obvyklá při 
návrhu systému, mohou ale vést k chybným závěrům při výpočtech různých provozních stavů 
systému. Firma DHI byla proto pověřena podrobných výpočtem vodního rázu s cílem doplnit 
resp. verifikovat výpočty zpracované firmou Worley & Parsons. Pro výpočty jsme použili 
program MIKE URBAN FGDHT (DHI, Fluid Gradient Dynamics), který umožňuje podrobný 
výpočet vodního rázu v potrubí a zároveň dokáže pracovat s reálným chováním čerpadel 
(charakteristika zadaná v různých kvadrantech, tlaková nebo průtoková regulace), možnost 
zpětného průtoku než dojde úplnému uzavření zpětné klapky, modulace tlaku regulačním 
uzávěrem během vodního rázu v potrubí, kaskádové proudění v sekcích přivaděče kde 
dochází k poklesu tlakové čáry pod úroveň vzdušníku a podobně.  
Ukázky výpočtu vodního rázu jsou znázorněny na obr 7 a 8. Obr. 7 ukazuje časovou obálku 
minimálních a maximálních tlaků v přivaděči Ruby Jo – Orana, délka potrubí cca. 60km, DN 
912, při počátečním průtoku 1400 l/s a simulovaném výpadku čerpadel. 

Hladina v nádrži 
překračuje maximální 
provozní hladinu 

Kóta maximální 
provozní hladiny 
v nádrži 
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Obrázek 7. Zobrazení minimálních a maximálních tlaků v přivaděči Ruby Jo – Orana, 

délka potrubí cca. 60km, DN 912, průtok 1400 l/s 
 
Obr. 8 ukazuje časovou řadu tlakové čáry v blízkosti vzdušníku při situaci, kdy dochází k 
opětovnému otevření a uzavření ventilu při vodním rázu v potrubí, délka potrubí cca. 5.8 
km, DN 367, počáteční průtok 220 l/s simulovaném výpadku a opětovném náběhu čerpadel. 
 

 
Obrázek 8. Časová řada tlakové čáry v blízkosti vzdušníku při situaci, kdy dochází 

k opětovnému otevření a uzavření ventilu při vodním rázu v potrubí, délka potrubí cca. 
5.8 km, DN 367, průtok 220 l/s 

 
UŽI VATELSKÉ ROZHRANÍ  
Pro usnadnění ovládání předpovědního hydraulického modelu bylo vytvořeno speciální 
prostředí tzv. webová aplikace Dashboard. Dashboard podporuje zjednodušené vytváření 
scénářů, kde operátor definuje spínací hladiny pro čerpadla, noční a denní režim čerpání, 
případně definovat časová období, kdy jsou čerpadla mimo provoz z důvodu údržby. Podobně 
lze upravit produkce vody z vrtů, nominální odběry (průmysl, úpravna vody, farmáři, 
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vypouštění do řeky) a podobně. Výsledky hydraulické simulace jsou automaticky zpracovány 
a tam kde během simulace došlo k překročení některých ukazatelů (např. překročení 
maximální nebo minimální provozní hladiny) Dashboard zobrazí příslušné prvky systému 
červeně, obr. 9. Zeleně jsou pak zobrazeny jímací nádrže, čerpací stanice kde je vše 
v provozních mezích. 
 

 
Obrázek 9. Ukázka uživatelského rozhraní „Dashboard“, který slouží k přehlednému 

zobrazení výsledků hydraulické simulace (předpovědi), část Centrálního modelu 
 
ZÁVĚR  
Hydraulický výpočetní model je používán pro krátkodobé (dny, týdny) a dlouhodobé (roky) 
předpovědi hladin v jímacích nádržích. Krátkodobé předpovědi jsou zaměřeny na podporu 
různých provozních opatření jako např. dočasná propojení v systému, návrh a výměna 
čerpadel, změny v infrastruktuře systému a podobně. Dlouhodobé předpovědi slouží pro 
koncepční plánování a rozvoj systému, hospodaření s vodou. Hydraulický model je 
aktualizován firmou DHI a předání správy modelu formě QGC se zatím s ohledem na 
složitost modelu neuvažuje. Pro potřeby QGC bylo proto vytvořeno zjednodušené uživatelské 
rozhraní tzv. „Dashboard“, který pracovníkům QGC umožnuje definovat různé (typické resp. 
předem definované) provozní situace a ovládat výpočetní model bez detailní znalosti 
hydraulického modelu.  
Vytvoření výpočetního modelu nebylo jednoduché, zejména proces kalibrace a verifikace 
modelu trval déle, než jsme původně očekávali, ale model se nakonec podařilo dokončit 
a uvést do provozu. Zároveň došlo k rozšíření původního modelu Centrální oblasti o Severní 
oblast. Hydraulický model se v současné době již stal běžnou součástí provozu systému 
a splnil tak původní očekávání. 

Červeně vyznačené 
prvky nesplnily 
během simulace 
některé provozní 
požadavky  
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ABSTRAKT 
Hospodaření s dešťovou vodou decentrálním způsobem (HDV) je již delší dobu součástí 
navrhování nových staveb v České republice. Jeho aplikace ve stávající zástavbě je však stále 
omezená. Cílem příspěvku je porovnat nákladnost dvou variant opatření v povodí stokové 
sítě Horních Počernic, a to centrální retence (cRN) a decentrálních HDV zařízení. Účelem 
opatření je ochrana PČOV Čertousy tak, aby dešťový přítok na PČOV byl maximálně 600 l/s. 
Centrální retenční nádrž je navržena tak, aby byl při desetileté srážce zachycen celý přepadlý 
objem na odlehčovací komoře. Pro návrh decentrálních opatření byla provedena analýza 
povodí s ohledem na existenci zelených ploch, které by pro HDV prvky mohly být využity, a 
přilehlých staveb, z nichž by dešťové vody mohly být na zelené plochy svedeny. Rozsah 
decentrálních opatření byl stanoven tak, aby svým efektem odpovídal efektu centrální retenční 
nádrže. Ekonomické srovnání ukázalo, že z pohledu investic jsou decentrální opatření 
v daném povodí levnější než centrální dešťová nádrž. Náklady na cRN jsou cca 45,4 milionů 
Kč (+9,65 milionů Kč za výkup pozemku), oproti tomu decentrální opatření stojí cca 26,8 
milionů Kč. Provozní náklady pro obě varianty vycházejí obdobně. Na základě rozdílu mezi 
náklady na decentrální a centrální řešení lze uvažovat i o pobídkách pro odpojování 
dešťových vod od kanalizace soukromými osobami. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Analýza nákladů, hospodaření s dešťovou vodou, městské odvodnění, urbanizace. 
 
ÚVOD 
Hospodaření s dešťovou vodou decentrálním způsobem (HDV) je již delší dobu součástí 
navrhování nových staveb v České republice. Jeho aplikace ve stávající zástavbě je však stále 
omezená, a to zejména ze tří důvodů: 
• absence ekonomické motivace formou plošného zpoplatnění odvádění srážkových vod, 
• obava z ekonomické nevýhodnosti v porovnání s tradičním řešením odvádění srážkových 

vod (tj. jednotnou či oddílnou dešťovou kanalizací s využitím centrálních retencí), 
• nedůsledná aplikace § 5 odst. 3 vodního zákona (2010) ze strany stavebních úřadů, 

ostatních dotčených orgánů státní správy, ale i vlastníků, správců a provozovatelů 
veřejných kanalizací.   

 
Příspěvek je zaměřen zejména na druhý zmíněný bod a jeho cílem je porovnat nákladnost 
dvou variant opatření v povodí stokové sítě Horních Počernic ukončené na PČOV Čertousy, a 
to centrální retenční nádrže a decentrálních HDV zařízení. 
 
ZÁJM OVÉ POVODÍ 
Horní Počernice leží na severovýchodní straně Prahy a tvoří její městskou část č. 20. V 
Horních Počernicích žilo k 31. 12. 2013 celkem 15 140 obyvatel (ČSÚ, 2014). V posledních 
letech dochází k trvalému nárůstu počtu obyvatel. V zastavěné části obce je celkem 2 279 
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domů s celkem 4 943 byty, z toho více než polovina se nachází v panelových domech (ČSÚ, 
2014). Centrální část Horních Počernic je ze tří stran ohraničena rychlostními komunikacemi, 
což společně s železničním koridorem zlepšuje dopravní dostupnost a je důvodem, proč zde 
má sídlo mnoho firem. Velká část území byla zastavěna teprve před několika lety, kdy byl na 
severu lokality vybudován velký logistický komplex skladových hal, který se i nadále 
rozšiřuje. 
Územím Horních Počernic probíhá rozvodí Labe a Vltavy, tudíž se zde nacházejí i dvě 
oddělené kanalizační sítě jednotného typu. Na území povodí Vltavy se nachází PČOV 
Svépravice a k labskému povodí přísluší PČOV Čertousy. Povodí PČOV Čertousy 
s vyznačenou stokovou sítí je na Obrázku 1. 
 

 
Obrázek 1. Situace odvodnění Horních Počernic k pobočné čistírně odpadních vod Čertousy. 
Zájmové území leží v oblasti jižně od železniční trati, severní část nebyla v rámci příspěvku 

řešena 
 
Pobočná čistírna Čertousy je i přes proběhlé rekonstrukce na hranici svých kapacitních 
možností. Bylo proto nutné zastavit napojování nových producentů. Jelikož územní plán 
zahrnuje na východě městské části rozlehlé rozvojové plochy, kde se předpokládá intenzivní 
výstavba, je navýšení kapacity PČOV Čertousy podmínkou pro další plánovaný rozvoj 
městské části. Průměrný denní přítok odpadních vod na čistírnu Q24 je ve stávajícím stavu cca 
1 700 m3/d, ve výhledovém stavu je uvažováno s 4 360 m3/d. (OPV, 2014).  
Dalším problémem je nedostatečná ochrana PČOV Čertousy před nátokem dešťových vod 
(chybějící bezpečnostní odlehčení dešťových vod, převyšujících kapacitu čistírny). Cílem 
opatření je ochrana ČOV Čertousy tak, aby dešťový přítok na ČOV nepřesahoval 600 l/s 
(PVS a SWECO, 2013). 
 
METODY A MATERIÁL 
Podstatou metodického přístupu je návrh dvou variant řešení se stejným efektem (tj. dodržení 
přítoku max. 600 l/s na ČOV Čertousy), a to centrálního řešení pomocí centrální retenční 
nádrže (cRN) a decentrálního řešení pomocí objektů HDV, podporujících vsak, výpar a 
zpomalený odtok dešťové vody. Obě varianty jsou následně ekonomicky zhodnoceny a 
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porovnány. Dále je provedeno vícekriteriální hodnocení, které kromě nákladů bere v potaz i 
další důležité aspekty výstavby. 
 
Návrh centrálního řešení 
Centrální retenční nádrž (cRN) je navržena tak, aby byl při desetileté srážce (Hydroprojekt, 
2001) zachycen objem přepadlý na odlehčovací komoře, který je dostatečný k udržení nátoku 
na PČOV v úrovni max. 600 l/s. Návrh cRN byl proveden pomocí kalibrovaného 
matematického modelu v rámci Studie proveditelnosti Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – 
Čertousy (PVS a SWECO, 2013).  
 
Návrh decentrálního řešení 
Pro návrh decentrálních opatření byla nejprve provedena analýza povodí s ohledem na 
existenci zelených ploch, které by k HDV mohly být využity, a přilehlých staveb, z nichž by 
dešťové vody mohly být na zelené plochy svedeny. Důraz byl kladen zejména na stavby ve 
veřejném vlastnictví, na nichž je realizace prvků HDV nejsnadnější z hlediska 
majetkoprávního. 
Hledány byly možné plochy pro dva typy opatření, a to vsakování z budov/komunikací a 
vegetační střechy. Vsakovací objekty byly zvoleny na základě místních geologických 
podmínek - vsakovací schopnost půdy vyjádřená koeficientem vsaku kv je 2.10-6 m/s (Vrána, 
2014), hladina podzemní vody až 15 m pod povrchem území. Vhodnost zelených ploch byla 
hodnocena podle jejich dostupnosti od okolních budov, v případě komunikací byl pak 
limitujícím prvkem zelený pás podél komunikace tak, aby při aplikaci HDV nedocházelo k 
zúžení stávajícího profilu komunikace. Vegetační střechy byly uvažovány na všech plochých 
střechách veřejných budov, u kterých nebyl dostatečný prostor na vsakovací objekty. 
Technický návrh opatření byl proveden d ČSN 75 9010 (2012) a TNV 75 9011 (2013) s tím 
rozdílem, že byla uvažována srážka dle ČSN 75 9010 s 10-ti letou periodicitou. Důvodem je 
požadavek, aby návrh decentrálních opatření z hlediska jejich bezpečnosti odpovídal metodě 
návrhu cRN. 
Pro zajištění stejných podmínek obou variant pro následující ekonomické porovnání bylo 
nutné určit, jaký objem decentrálních retencí odpovídá objemu cRN. Tento poměr byl zjištěn 
pomocí srážko-odtokového modelu SWMM, kdy byly na povodí schematizovaném na 8 
dílčích povodí provedeny simulace centrální a decentrální varianty tak, aby přítok na ČOV 
byl v obou případech stejný. Lze očekávat, že potřebný objem decentrálních opatření bude 
mírně vyšší z důvodu kratší doby dotoku k decentrálním retencím, a tím i menší transformaci 
odtokové vlny. 
 
Analýza a srovnání nákladů 
Investiční náklady byly stanoveny podle cen ÚÚR (ÚÚR, 2012). V případě, že v ceníku ÚÚR 
nebyly ceny uvedeny, byly stanoveny na základě ceníků a diskuzí s realizačními firmami. 
Investiční náklady na vybudování cRN obsahují zemní práce, dopravu, retenční 
železobetonový objekt, vybudování přelivného objektu (odlehčovací komory) na stokové síti, 
přívodní potrubí, technologické vybavení, výtlačné potrubí a potrubí bezpečnostního přepadu 
odvádějící vodu při přesažení kapacity cRN do místního rybníka, oplocení, základní 
monitoring a kamerový systém. K nákladům na cRN byly ještě připočteny náklady na výkup 
pozemku, který není ve vlastnictví města a zbudování příjezdové cesty. Investiční náklady na 
vybudování decentrálních objektů HDV obsahují odstranění zpevněných povrchů (kde je to 
relevantní), zemní práce, dopravu, speciální konstrukční vrstvy objektů, revizní šachty, osetí, 
přívodní žlaby a orientačně též změnu vedení vnitřní kanalizace v budovách. 
Provozní náklady u obou typů opatření byly posuzovány pro stejnou dobu provozu 50 let a 
zahrnují v obou případech personální náklady na inspekci, drobné opravy a obnovu 
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technologických zařízení s kratší životností. Náklady na obnovu stavební části cRN ani 
stavebních částí decentrálních opatření HDV nebyly v rámci posouzení uvažovány, lze však 
předpokládat, že budou mírně až středně výhodnější v případě decentrálního odvodnění.  
Při ekonomickém hodnocení byla použita metoda čisté současné hodnoty s roční 
diskontovanou mírou 5% (Maun, 2015). 
 
Vícekriteriální hodnocení 
Při výběru vhodné varianty opatření je často nutné zohlednit i jiné faktory, než pouze 
investiční a provozní náklady. Proto bylo přistoupeno k vícekriteriálnímu hodnocení metodou 
pořadí a s využitím vah jednotlivých kritérií. Využití této metody má sice slabiny v 
subjektivním stanovení pořadí a vah, přesto však slouží pro získání ucelenějšího obrazu při 
rozhodování. Byla zvolena následující kritéria: 

• složitost přípravy (váha 0,10) – kolik času je nutné věnovat dojednání s majiteli 
pozemků, projektování objektů a jejich odsouhlasení, 

• finanční náročnost: 
o investiční náklady (váha 0,25), 
o provozní náklady (váha 0,15), 

• vliv na odvodňovací systém a místní koloběh vody (váha 0,15), 
• vliv opatření na okolí: 

o pozitivní vliv na okolí (váha 0,10) – jak ovlivní obyvatele výstavba a provoz 
zařízení, 

o negativní vliv na okolí (váha 0,10) – jak ovlivní obyvatele výstavba a provoz 
zařízení, 

• poruchovost (váha 0,15) – jak velké je riziko selhání objektu v průběhu provozu. 
 
Váhy jednotlivých kritérií byly stanoveny na základě zkušeností. Jelikož nejdůležitějším 
kritériem je cena, byla skupině zahrnující investiční a provozní náklady přiřazena váha 0,4. 
Výše investičních nákladů při rozhodování obvykle lehce převyšuje kritérium provozních 
nákladů, proto byla investičním nákladům přiřazena váha 0,25 a provozním 0,15. Váha 0,15 
byla přiřazena též poruchovosti a vlivu na funkci odvodnění v lokalitě. Ostatní kritéria byla 
ohodnocena vahou 0,10.  
 
 
VÝSLEDKY 
 
Centrální řešení 
Navržený objem cRN je 2 468 m3 (PVS a SWECO, 2013). Nádrž je navrhována v lokalitě 
Třebešovská (Obrázek 2). 
 
Decentrální řešení 
V zájmovém povodí bylo nalezeno 20 ucelených souborů budov, ze kterých lze srážkové 
vody odpojit od jednotné kanalizace (Obrázek 3). Většina odpojených vod je řešena pomocí 
vsaku do podloží, pouze v ojedinělých případech je využito kombinace vsaku s regulovaným 
odtokem. 
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Obrázek 2. Navrhované umístění centrální retenční nádrže 

 

 
Obrázek 3. Potenciál HDV v zájmovém povodí. Velkými číslicemi 1-20 jsou značeny celky 
budov k odpojení, indexy V, P, Z a K pak značí objekty občanské vybavenosti (V), obytné 

domy (P), zelené plochy (Z) a komerční plochy (K) 
 
V povodí  lze potenciálně odpojit 4,011 ha zpevněných ploch tvořených budovami a 
souvisejícími zpevněnými plochami, odpovídající vsakovací zařízení mají úhrnný objem 2290 
m3. Tam, kde není dostatečný prostor pro povrchové vsakování, jsou vsakovací prvky 
umístěny do podzemí (zhruba 50% celkového objemu). Poměr Ared/Avsak, definující 
hydraulické zatížení vsakovacího zařízení, se u jednotlivých objektů pohybuje v rozmezí 4 až 
6, čímž je zaručena jejich dostatečná životnost. 
Z hlediska liniových vsakovacích prvků podél silnic byly vybrány ulice, které splňovaly 
prostorové nároky na příčný profil s umístěním zeleného pásu, případně umožňují vytvoření 
vsakovací rýhy. Z celkové délky ulic v zájmovém povodí, která činí 13 km, je pro aplikaci 
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HDV vhodných 3,815 km a částečně vhodných (vsak by musel být kombinován 
s regulovaným odtokem) 4,215 km. Celkový retenční prostor vsakovacích zařízení u ulic 
vyhodnocených jako vhodné je 1 126 m3. 
Zelené střechy byly navrženy na 0,454 ha, a to zejména tam, kde je problematické umístění 
vsakovacího zařízení a střecha je plochá. Akumulační prostor vegetačních střech byl počítán 
pro extenzivní typ (10 cm substrátu, suchomilná flóra) a odpovídá 295 m3. 
Celkový potenciál povodí z hlediska zadržení vody pomocí HDV zařízení je tedy 3 711 m3. 
Jedná se o potenciál tzv. dostupný, jehož realizace je plně, či z většiny v rozhodovací 
pravomoci města. V ostatních případech je pro realizaci potřeba motivační prvek, zpravidla ve 
formě ekonomické pobídky. 
 
Potřebný objem decentrálních retencí, odpovídající svým efektem efektu cRN, byl 
simulačním výpočtem určen na 2 670 m3, což je dle předpokladů mírně větší hodnota než 
objem cRN stanovený na 2 468 m3. Celkový potenciál povodí pro decentrální řešení je však 
větší, proto bylo nutné rozsah decentrálních objektů vstupujících do posouzení nákladů snížit 
tak, aby obě varianty byly srovnatelné. Z porovnání nákladů byly vyloučeny vegetační 
střechy, protože bez detailního statického posouzení nelze stanovit náklady na jejich realizaci. 
Dále byla vyloučena část ulic tak, aby celkový součet retenčního potenciálu u budov a zbytku 
ulic odpovídal požadovaným 2 670 m3. Do porovnání nákladů tak vstupují vsakovací zařízení 
podél ulic v délce 1,290 km. 
 
Analýza a srovnání nákladů 
Investiční náklady na realizaci cRN jsou 45,371 mil. Kč. K této částce je nutno uvážit i cca 
9,645 mil. Kč na výkup potřebného pozemku pro cRN a přístupovou cestu. Cena za nákup 
pozemku řešení pomocí cRN významně ekonomicky znevýhodňuje a je místně specifická, 
proto v dalším srovnání nebude uvažována. Provozní náklady za uvažovanou dobu životnosti 
jsou 22,153 mil. Kč. 
Investiční náklady vsakovacích zařízení jsou 24,402 mil. Kč v případě budov, a 7,139 mil. Kč 
v případě ulic. Celkové investiční náklady objektů HDV jsou tedy 31,541 mil. Kč. Provozní 
náklady za uvažovanou dobu životnosti jsou 21,529 mil. Kč. 
Ekonomické srovnání prokazuje, že z pohledu investičních nákladů jsou decentrální opatření 
v daném povodí o cca 30% levnější než centrální dešťová nádrž. Investiční náklady na 1 m3 
zadržené vody v cRN jsou 18,4 tis. Kč, oproti tomu u decentrálních opatření je to 11,8 tis. Kč. 
Přitom provozní náklady s použitím diskontní sazby 5% p.a. vycházejí pro obě varianty 
přibližně podobně (21,5 mil. Kč u decentrálních opatření, resp. 22,15 mil. Kč u cRN pro 
stejnou dobu životnosti 50 let). Je však nutno přiznat, že určení provozních nákladů HDV 
opatření je zatíženo větší nejistotou pro prozatímní nedostatek zkušeností v této oblasti. 
 
Multikriteriální analýza 
Lze odhadnout, že projektově se snadněji bude připravovat jedna dešťová nádrž, než desítky 
roztroušených zařízení včetně jejich napojení. 
Výpočet nákladů ukázal, že investiční náklady jsou nižší u decentralizovaného řešení. 
Provozní náklady vycházejí podobné, proto jsou obě varianty označeny stejným pořadím. 
Vli v na odvodňovací systém a lokální koloběh vody je jednoznačně na straně decentrálního 
systému, který nejenom vrací vody do místního koloběhu, ale zároveň odlehčuje celou 
stokovou síť na rozdíl od cRN, jejíž efekt je patrný pouze pod odlehčovací komorou. 
Negativní vliv na okolí během výstavby se u dešťové nádrže neočekává tak velký jako u 
decentralizovaných HDV prvků. Během provozu může lidem nedaleko dešťové nádrže vadit 
zápach (což může významně zbrzdit i výkup a stavbu cRN), pořadí je proto v tomto kritériu 
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uvažováno jako vyrovnané. Pozitivní vliv je jednoznačně na straně HDV objektů, protože 
nejen zlepšují místní mikroklima, ale jsou ve většině spojeny i s obnovou místní zeleně. 
Poruchovost je ovlivněna zejména složitostí zařízení. HDV objekty jsou navrženy jako tzv. 
low-tech, nevyžadující kromě pravidelné kontroly a sekání žádné strojní zařízení. Dešťové 
nádrže jsou sice jištěny dvojitým systémem čerpadel, ale stále je tu riziko výpadku proudu či 
jiné havárie. 
Výsledky vícekriteriálního hodnocení jsou uvedeny v Tabulce 1 a ukazují, že i při zohlednění 
více kritérií vychází jako výhodnější varianta decentralizovaného řešení pomocí HDV 
objektů. 
                                                                                                                                                                                              

Tabulka 1. Výsledky vícekriteriálního hodnocení 

KRITÉRIUM VÁHA 
POŘADÍ VÁŽENÉ POŘADÍ 

cRN HDV cRN HDV 
Složitost přípravy 0,10 1 2 0,100 0,200 
Investiční náklady 0,25 2 1 0,500 0,250 
Provozní náklady 0,15 1,5 1,5 0,225 0,225 
Vliv na odvodňovací systém a místní 
koloběh vody 

0,15 2 1 0,300 0,150 

Negativní vliv opatření 0,10 1,5 1,5 0,150 0,150 
Pozitivní vliv opatření 0,10 2 1 0,200 0,100 
Poruchovost 0,15 2 1 0,300 0,150 
VÝSLEDNÉ POŘADÍ 1,775 1,225 
 
DISKUZE  
Ušetřené náklady při aplikaci decentrálního řešení lze využít pro další rozvoj udržitelného 
hospodaření s vodou v lokalitě. 
Jednou z možností, která se nabízí, je obdoba projektu, ve kterém Horní Počernice zdarma 
zapůjčily vlastníkům zahrad u rodinných domů zahradní kompostéry. Tyto kompostéry byly 
po skončení projektu při splnění základních podmínek na tyto občany zdarma převedeny. 
V případě vodního hospodářství by bylo možné stejným způsobem nabídnout bezplatné 
zapůjčení dešťových akumulačních nádrží, využitelných pro zálivku zahrady. Uvažujeme s 
objemem cca 4 m3 na jeden rodinný dům. Průměrná cena takto velkých nádrží na trhu se 
pohybuje okolo 30 tis. Kč (Stránský a Vrkoč, 2013), z ušetřených peněz (v tomto případě 
počítáno i s cenou pozemku pro cRN) by tedy bylo možné pořídit zásobní objem více než 3 
000 m3 s tím, že by tuto pobídku mohlo využít až 780 rodinných domů. Při uvažování plochy 
střechy rodinného domu 130 m2 a využití 80% ročního srážkového odtoku by bylo možné 
využít ročně pro závlahu (či jiné využití) cca 45 tis. m3, což pro porovnání tvoří cca 10% 
roční spotřeby vody v domácnostech v Horních Počernicích. Význam tohoto opatření je 
zřejmý zejména v obdobích sucha. 
Další možností jsou např. pobídky pro místní podnikatelské subjekty, které nespadají do 
výjimky ze zpoplatnění srážkových vod. Zde by městská část mohla podpořit odpojení 
dešťových vod od kanalizace s podmínkou spolufinancování ze strany podnikatelského 
subjektu např. ve výši 7-10 leté platby za odvádění dešťových vod. Příkladem může být 
střední firma sídlící v objektu s 300 m2 redukované plochy, která ročně odvádí na stočném za 
dešťové vody cca 5600 Kč. Zbudování povrchového vsakovacího objektu s retenčním 
prostorem 15 m3 u této firmy by dle průměrných místních cen vyšlo na cca 150 tis. Kč, z toho 
2/3 by tvořila dotace města. Otázkou je, zda by toto řešení nebylo na úkor ceny stočného 
v lokalitě. 
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Nabízí se též využití dotačního titulu OP ŽP 2014-2020, prioritní osa 1, program 1.3 Zajistit 
povodňovou ochranu intravilánu, aktivita 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v 
intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. 
Potenciál možných opatření pro snížení odtoku z území a zvýšení retence dešťové vody 
v povodí se bude významně zvyšovat v souvislosti s očekávaným zavedením plošného 
zpoplatnění odvádění srážkových vod, případně také se zavedením zpoplatnění přepadů 
z odlehčovacích komor. Přímá ekonomická motivace (dle principu znečišťovatel/producent 
platí) se autorům jeví jako přímější a efektivnější v porovnání s motivací dotační. 
 
ZÁVĚRY 
Z výše uvedených zjištění lze vyvodit následující: 

- v dané lokalitě Horních Počernic je investičně výhodnější pro řešení existujícího 
problému aplikovat decentrální systém HDV, 

- provozní náklady vycházejí pro centrální i decentrální variantu obdobně, 
- vícekriteriální hodnocení také preferuje variantu decentrálního HDV, 
- při nižších investičních nákladech decentrálních opatření na systému odvodnění lze 

ušetřené prostředky (či alespoň jejich část) věnovat na podporu udržitelného řešení 
srážkových vod v lokalitě, a to nejenom vzhledem k přetížení stokové sítě, ale také (a 
zejména!) k řešení problematiky suchých období. 

 
Decentrální řešení je výhodnější i z hlediska očekávaného vývoje legislativy, neboť při 
očekávaném zavedení plošného zpoplatnění odvádění srážkových vod budou tohoto poplatku 
ušetřeni, naopak při aplikaci centrálního řešení bude nový poplatek občanům účtován. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Za poskytnuté podklady děkujeme zejména Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. a firmě 
SWECO, a.s. Dále patří poděkování Magdaleně a Kateřině za inspirativní atmosféru 
vytvořenou při smažení vynikajících srbských pálivých paprik. 
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ABSTRAKT 
Tato práce posuzuje současný stav dosazovací nádrže na Ústřední čistírně odpadních vod v 
Praze a hledá optimální tvar vtokového objektu pro zlepšení funkce nádrže. Posouzení i 
optimalizace jsou prováděny pomocí 2D a 3D matematického modelování (CFD). Účinnost 
nádrže, a tím i její vliv na životní prostředí, je stanovena přepadem nerozpuštěných látek. 
Funkčnost optimalizace je ověřena terénním měřením, které je porovnáno s matematickým 
modelem. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Čistírna odpadních vod, dosazovací nádrž, matematické modelování proudění kapalin (CFD), 
nerozpuštěné látky. 
 
ÚVOD 
Dosazovací nádrž je jeden z posledních objektů na ČOV a tak se její účinnost přímo projevuje 
na vnosu znečištění do životního prostředí. Návrh podle normy ČSN udává celkovou velikost 
nádrže pro správnou funkčnost, ale nedává návod pro zvýšení účinnosti pomocí vhodného 
vnitřního uspořádání. Tento návrh správného usměrnění proudu je velice náročný a 
individuální pro jednotlivé nádrže na různých ČOV a proto zpravidla vyžaduje výzkum. 
V současné době počítačů je vhodné tento výzkum provést pomocí matematického 
modelování, které je časově méně náročné a bez starostí s modelovým měřítkem kalu při 
oproti fyzikálnímu modelování a značně méně finančně náročné oproti výzkumu na místě. 
Základem věrohodnosti matematického modelování je také ověření výsledků a to nejlépe 
pomocí měření na skutečném dílu [1]. 
 
DOSAZOVACÍ NÁDRŽE NA Ú ČOV 
K separaci aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody slouží na ÚČOV osm starých a čtyři 
nové dosazovací nádrže. Jedná se o kruhové nádrže, radiálně protékané. Staré dosazovací 
nádrže mají průměr 43 m a hloubku u vnější stěny 2,5 m. Aktivační směs natéká středovým 
vtokovým objektem ve tvaru osmihranu. Usazený kal je stírán ke středu nádrže shrabováky 
zavěšenými na otočném jednoramenném pojezdovém mostě do kalové jímky, odkud 
gravitačně odtéká do čerpací stanice vratného a přebytečného kalu. Vyčištěná voda natéká do 
mezikruhového ocelového odtokového žlabu, neseného na betonových sloupech, který je 
propojen s obvodovým sběrným odtokovým žlabem, odkud odtéká do podzemního 
betonového žlabu. V r. 2009 byly zahájeny úpravy jednotlivých starých dosazovacích nádrží 
pro stírání a odtah plovoucích nečistot spočívající v instalaci norných stěn na odtokové žlaby, 
stíracích lišt, dvou jímek s čerpadly pro odtah plovoucích nečistot v obou mezikružích a 
zařízení pro automatické čištění norných stěn. Ty byly v r. 2009 nainstalovány na všech DN 
(akce ukončena v prosinci) [2] [3]. 
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MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ 
Výzkum vtokového objektu bude proveden pomocí matematického modelování v programu 
ANSYS Fluent. Testování variant bude nejdříve ve 2D a poté se výsledná varianta odzkouší 
ve 3D s čistou vodou a nakonec s kalem. Simulace ve 2D není přesná pro rychlost a kal, 
protože se jedná o radiální nádrž. Proto simulace proběhne pouze s čistou vodou, pro najití 
nevhodnější geometrie „kšiltu“. Poté bude odzkoušena ve 3D s čistou vodou pro prověření 
hydrauliky celé nádrže, hlavně jestli v ní nevznikají mrtvé prostory nebo zkratkové proudění. 
Nakonec proběhne simulace ve 3D s kalem. Pomocí tohoto postupu se sníží výpočetní čas na 
minimum, neboť 2D výpočty jsou cca 100 – 500x rychlejší než 3D a výpočet proudění s 
čistou vodou je přibližně 5 – 10x rychlejší než s kalem. 
 
Pro určení vhodné varianty sledujeme několik podstatných prvků proudění: 

• Maximální rychlosti – vypovídají o plynulosti proudu, snaha je tedy o co nejnižší 
hodnotu. Proudění v usazovací a kalové části by mělo být laminární. Maximální 
rychlost v nádrži se doporučuje do 0,6 m/s, při větších rychlostech je možnost 
deflokulace biologických vloček 

• Mi nimalizace vratných proudů – při pohledu na vtokovou část je nutné, aby proud 
plynule navazoval v zatáčkách na sebe a nevytvářel zbytečné vratné proudy, čímž 
vytváří mrtvé prostory a zvyšuje maximální rychlost 

• Rovnoměrné výtokové pole – snahou je, aby proud při opouštění vtokové části vytékal 
rovnoměrně (po výšce) a co nejvíce vodorovně. Hlavním účelem vtokového objektu je 
nasměrování proudu do nádrže, aby nátok neovlivňoval kalovou část a nezvířil již 
usazený kal 

 
Výsledná varianta poté bude prověřena na: 

• Mi nimalizaci mrtvých prostorů v nádrži – snahou je využít celý prostor nádrže, tak 
aby nevznikalo zkratkové proudění v jedné části a prostory, kde voda neproudí v druhé 
části 

• Mi nimalizaci přepadu kalu do odtoku 
 
Simulace pro optimalizaci „kšiltu“ budou provedeny pro maximální průtok nádrží, jelikož při 
tomto stavu nádrž vykazuje výrazně zhoršenou účinnost. Simulace s kalem poté proběhne pro 
maximální i pro průměrný průtok a bude porovnána se stávajícím stavem a dalšími možnými 
variantami. [4] [5] [6] [7]. 
 
2D model 
Varianty výzkumu jsou řazeny podle pořadí, v jakém byly simulovány. Nejsou seřazeny podle 
pozice „kšiltu“, ale podle vývoje, jakým se výzkum ubíral. 
Poslední simulace, tedy varianta 6, byla vybrána jako nejlepší. Poloha „kšiltu“ zajišťuje 
vhodné proudění s minimem mrtvých prostorů a vírů. Rychlosti v této variantě nejsou sice 
nejmenší, ovšem nejsou ani výrazně vyšší než u ostatních variant. Směr proudu na výstupu 
z vtokové části se jeví podle vizuálního hodnocení jako nejpřijatelnější. 
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Obrázek 1. Nahoře vlevo Varianta 1, nahoře vpravo Varianta 2, dole vlevo Varianta 5, dole 

vpravo Varianta 6 – konečná varianta s optimálním prouděním 
 

 
3D model s čistou vodou 
Model byl sestrojen pouze pro ¼ dosazovací nádrže z důvodu úspory výpočetního času. 
Nádrž je perfektně symetrická podle dvou os a v nádrži není žádný element, který by proudění 
v nádrži stáčel. 

 

 
Obrázek 2. Porovnání 2D modelu s 3D modelem 
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Porovnání 3D modelu s 2D modelem ukázalo výbornou shodu v proudnicích a tím 
oprávněnost použití jednoduššího 2D modelu pro optimalizaci. 
Model ukazuje využití celého objemu nádrže. Rychlosti jsou nejvyšší ve vtokové části, 
maximální rychlost je zde 0,49 m/s, to je menší, než kritických 0,6 m/s pro deflokulaci. Na 
konci vtokové části jsou rychlosti již pod 0,2 m/s a neměly by tak rušit sedimentující kal. 

3D model s kalem 
Dosazovací nádrž s výtokovým kuželem a „kšiltem“ vykazuje menší hodnoty přepadu kalu 
než nádrž bez této úpravy nátoku. Vizuálně je také poznat, že u nádrže bez úpravy dochází 
k zvíření usazeného kalu u nátoku, kdežto u nádrže s úpravou k tomu nedochází. 
 
 

 
Obrázek 3. Porovnání 3D geometrie s realitou 

 
 

Tabulka 3. Koncentrace kalu v mg/l na přepadu z nádrží 
 

Nádrž bez úpravy 
Nádrž s výtokovým kuželem 

a „kšiltem“ 

Průměrný průtok 20,1 16,8 

Maximální průtok 90,6 72,7 
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Obrázek 4. Řez nádrží bez úpravy s kalem pro maximální průtok 

 
 

 
Obrázek 5. Řez nádrží s upraveným vtokovým objektem a kalem pro maximální průtok 

 
Měřící kampaň 
Nerozpuštěné látky byly měřeny kontinuálně pomocí sond Solitax a Hach-Lange pracujících 
na principu měření zákalu a jeho přepočtu na nerozpuštěné látky. Přepočet probíhal podle 
továrního nastavení. Zpřesnění dat proběhlo po ukončení měřící kampaně a to přepočtem 
pomocí kalibrační křivky sestavené z odběrů zpracovaných v laboratoři. Celkem bylo 
uskutečněno 67 odběrů, které byly provedeny v různých dnech a časech pro postihnutí co 
nejvíce možných průtoků. Stanovení nerozpuštěných látek probíhalo v laboratoři ČVUT podle 
normy ČSN na stanovení těchto látek a to filtrací a následným sušením vzorku. 
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Obrázek 6. Průběh výšky kalového mraku a nerozpuštěných látek při zvýšeném průtoku 

 
Měření ukázalo, že v bezdeštném období je přepad nerozpuštěných látek porovnatelný. Na 
rekonstruované nádrži s novým vtokem DN 1 byla v tomto období koncentrace 
nerozpuštěných látek na přepadu vyrovananá. Na DN 3 byla koncentrace s nižším průtokem 
menší než na DN 1, s rostoucím průtokem stoupala přibližně na stejnou hodnotu jako DN 1. 
Při dešťovém průtoku se ukázala výhoda rekonstrukce DN 1, kdy byl na konci kampaně 
zaznamenán výplach kalu z nádrže DN 3. Událost je znázorněna na Graf 4. Při stejném nátoku 
na obě nádrže je vidět rozdílné chování kalového mraku, který jde na DN 3 výrazně rychleji 
nahoru než u DN 1, kde je mrak velice stabilní. V grafu je vynesena vzdálenost mraku od 
hladiny, čili č ím menší hloubka, tím je mrak blíže u hladin. 
 
Porovnání modelu s realitou 

 

Tabulka 4. Porovnání modelu s měřením rekonstruované DN 1 
Přepad kalu DN 1 (mg/l) Průměr Max hodnoty 

Matematický model průměrný průtok 16,8  

Matematický model maximální průtok 72,7  

Měření průměrný průtok 7,6 12,4 

Dešťová událost 26.3. 12,3 21,8 

Dešťová událost 29.3. 10,2 13,2 
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Tabulka 5. Porovnání modelu s měřením rekonstruované DN 3 

Přepad kalu DN 1 (mg/l) Průměr Max hodnoty 

Matematický model průměrný průtok 20,1  

Matematický model maximální průtok 90,6  

Měření průměrný průtok 6,7 11,2 

Dešťová událost 26.3. 21,7  85,4 

Dešťová událost 29.3. 42,5  103,1 

 
Hodnoty přepadu kalu vypočtené 3D modelem a změřené se neshodují. Model byl totiž 
kalibrován na shodu vlastností kalu, aby jeho sedimentace probíhala v modelu shodně s 
realitou. Matematický model je statický, simulace je provedena v ustáleném stavu, proto 
nemůže nikdy postihnout skutečné dynamické chování dosazovací nádrže při dešti. 
Matematický model také nezahrnuje vliv shrabováku, který je ve skutečnosti poměrně 
podstatný pro celkovou účinnost nádrže. Výsledný přepad kalu v matematickém modelu je 
poměřen s výsledky předchozího výzkumu a je porovnán s výsledky měřící kampaně. 
 
ZÁVĚR 
Pro optimalizaci funkce dosazovací nádrže byla provedena simulace proudění v nádrži. 
Hlavním cílem byla minimalizace přepadu nerozpuštěných látek, a jak se později ukázalo, 
hlavní optimalizace byla na vtokovém objektu. Simulace probíhala v programu ANSYS 
Fluent ve 2D s čistou vodou, hledala se varianta s minimálními rychlostmi a vírovitostí a 
správným směrem proudu, aby nedocházelo k zvíření již usazeného kalu. Po nalezení 
nejvhodnější pozice s čistou vodou ve 2D byla tato varianta odzkoušena ve 3D s čistou vodou 
i ve 3D se simulací kalu a byla porovnána s dalšími variantami rekonstrukce. 
Matematický model předpovídal výrazné zlepšení funkce dosazovací nádrže, proto bylo na 
ÚČOV v Praze přistoupeno k rekonstrukci jedné nádrže a následnému měření, které probíhalo 
na rekonstruované nádrži i na jedné nerekonstruované. Měřeny byly nerozpuštěné látky na 
odtoku, průtok a výška kalového mraku. Z měření vyplynulo, že rekonstrukce přinesla jasné 
zlepšení funkce nádrže hlavně při zvýšených průtocích, kdy při měřící kampani nedošlo k 
výplachu kalu z rekonstruované nádrže, kdežto na nerekonstruované k němu došlo. Zlepšení v 
přepadu nerozpuštěných látek bylo i v případě zvýšeného průtoku, kdy k výplachu nedošlo. 
Naopak při nízkém průtoku došlo k mírnému zvýšení přepadu nerozpuštěných látek na 
rekonstruované nádrži. To je způsobeno nejspíše usměrněním proudu, kdy nový vtokový 
objekt proud nasměruje do nádrže a využije její celý objem, kdežto nerekonstruovaný objekt 
proud nenasměruje do celého objemu nádrže a významné proudění a sedimentace probíhá 
uprostřed nádrže. U nízkého průtoku je tím dosažena lepší účinnost, protože kal dobře 
sedimentuje u vtokového objektu a k přepadovým žlábkům se nedostává, ovšem za zvýšeného 
průtoku jsou u nátoku velké rychlosti a vírovitost, kal tak nemůže sedimentovat a kapacita 
dosazovací nádrže je vyčerpána mnohem dříve než u rekonstruované nádrže, kde je objem 
využit lépe. 
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM SYSTÉMU 
MIKE URBAN ONLINE 

 
Beneš O.*, Pösinger P.**, Ingeduld P.***, Kolovrat O.***, Pryl K.***,  

Širmer K.*** 
 

*VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
**Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 

***DHI, a.s. 
 
ABSTRAKT 
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. ze skupiny VEOLIA ve spolupráci se 
společností DHI, a.s. v roce 2013 implementovala systém MIKE URBAN Online pro 
dynamické modelování Skupinového vodovodu Horka. Model pracuje v on-line režimu 
s parametry zdroje pitné vody, potrubním systémem, 38 vodojemy a 9 čerpacími 
stanicemi. Vlastní systém řízení výkonu jak zdroje, tak i jednotlivých čerpání je nyní 
plně algoritmizováno a je součástí modelu. Implementovaný hydraulický model je 
provozován ve dvou režimech - v plně automatickém on-line režimu se v periodě 
10 minut počítají výsledky hydraulických charakteristik (průtok, tlak,…), které jsou 
následně prezentovány přímo v horizontálním plánu potrubního systému na centrálním 
dispečinku. Režim off-line, který je možné spouštět jak automaticky, tak na vyžádání, je 
zaměřen na předpovědi (den, týden). Režim off-line vychází ze stavu režimu on-line a 
nastavených pravidel řízení jednotlivých objektů potrubní sítě. V rámci projektu byly 
realizovány následující aktivity: stavba matematického modelu a jeho modifikace 
v rámci jednotlivých scénářů; výpočet ustáleného proudění a kvaziustáleného proudění;  
příprava modelu pro posouzení hydraulického rázu ve vybraných oblastech systému; 
kalibrace a verifikace modelu; implementace systému on-line a konečně zaškolení 
provozu. 
Implementace on-line modelu přinesla vlastníkovi i provozovateli systému řadu 
významných výhod. Pro dispečink jsou nyní dispozici jak měřená data, tak i veškeré 
výsledky hydraulického posouzení, podkladová data a výpočetní metody integrované 
přímo v modulu Online Monitor -  Poradce (např. následky odstávek, trasování apod. 
včetně vizualizace dat a reportingu). Systém také umožňuje sledování hydraulických 
veličin v místech, kde není reálné měření nebo posouzení vývoje zákalu vody dle 
rychlosti vody v potrubí. Pro vlastníka infrastruktury je zásadní výhodou ověření 
realizace provozních návrhů na potrubní síti a posouzení systému ve výhledu s ohledem 
na analýzu nedostatků a jejich optimalizaci. V neposlední řadě se osvědčilo operativní 
posouzení doby zásobování z jednotlivých vodojemů v době výpadku elektrické 
energie. 
 
ÚVOD 
Základním prvkem celého řešení je matematický model systému Skupinového 
vodovodu Horka. Z vodárenské nádrže Horka systém zásobuje pitnou vodou města a 
obce na území okresu Sokolov a z malé části také Cheb a Karlovy Vary. Potrubní 
systém modelu (délky 120 km, dimenze DN 100 – 600 a skladby materiálu zejména 
ocel, litina, azbestocement a PVC) vyhodnocuje zásobování vodou z Úpravny vody 
Horka do 38 vodojemů. Na trase je 9 čerpacích stanic, odkud se voda čerpá celkem 23 
čerpadly do příslušných vodojemů, které nelze zásobovat gravitačně. Čerpací stanice 
jsou řízeny podle stavu hladin příslušných vodojemů. Provozní průtok čerpadly se 
orientačně pohybuje od 5 do 160 l/s a výstupní tlak od 50 do 220 m. Některé čerpací 
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stanice pracují s proměnnými otáčkami jednotlivých čerpadel. Řízení otáček je úkolem 
algoritmů, které je regulují dle požadovaného výstupního tlaku. Hydraulický model je 
provozován ve dvou režimech. V plně automatickém režimu on-line se v periodě 
10 minut počítají výsledky hydraulických charakteristik (průtok, tlak,…), které jsou 
následně prezentovány přímo v horizontálním plánu potrubního systému na centrálním 
dispečinku. Režim off-line, který je možné spouštět jak automaticky, tak na vyžádání, je 
zaměřen na předpovědi (den, týden). Režim off-line vychází ze stavu režimu on-line a 
nastavených pravidel řízení jednotlivých objektů potrubní sítě. 
V rámci projektu byly realizovány následující aktivity: 
1. Stavba matematického modelu a jeho modifikace v rámci jednotlivých scénářů - 

výpočet ustáleného proudění, kvaziustáleného proudění (den, týden). 
2. Příprava modelu pro posouzení hydraulického rázu ve vybraných oblastech systému. 
3. Kalibrace a verifikace modelu. 
4. Implementace systému on-line. 
5. Zaškolení provozu. 
 
MIKE URBAN ONLINE SYSTÉM 
MIKE URBAN Online systém (dále jen Online systém) je softwarový prostředek, který 
umožňuje propojení výpočetního systému MIKE URBAN se systémem řízení a provozu 
vodárenských systému SCADA v reálném čase. Modelem lze simulovat hydraulické 
parametry vodovodní sítě, kvalitativní parametry a simulovat předpovědi chování 
systému. Online systém je určen pro podporu rychlých rozhodnutí dispečerem, 
předpovědi chování systému, doplnění dat hydraulického posouzení v místech bez 
měření, automatické simulace. Matematický model pro Skupinový vodovod Horka je 
vytvořen v aplikaci MIKE URBAN. Správa jednotlivých variant modelu je řízena 
nástrojem „Správce scénářů“ tak, aby se udržela vzájemná logika a kompatibilita stavby 
variant z hlediska výpočtu, nastavení pravidel řízení jednotlivých objektů, topologie, 
odběrů apod. Varianty modelu, které byly připraveny pro hydraulické posouzení, jsou 
orientovány jak do minulosti, současnosti, tak do budoucnosti. 
 

 
Obrázek 1. Základní schéma implementace systému MIKE URBAN Online 

 
Online systém získává naměřená data ze systému SCADA a na jejich základě provádí 
automatickou aktualizaci hydraulického modelu a výpočet tlakových, průtokových, 
ekonomických a kvalitativních parametrů. Vypočtené výsledky lze ukládat jak 
v systému dispečinku, tak v modulu Online Monitor, který by vytvořen pro prezentaci 
výsledků přímo v horizontálním plánu Skupinového vodovodu Horka. 
Velmi významným parametrem je stav kalibrace matematického modelu. Kalibrací 
modelu se rozumí posouzení reálně naměřených a vypočtených dat ve vybraných 
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kontrolních profilech potrubního systému. V těchto místech se v reálném čase 
vyhodnocuje stav kalibrace v podobě alarmových hlášení. Alarmy je možné kontrolovat 
jak v tabelární podobě, tak v tematické mapě v modulu Online Monitor. 
Na obr. 2. je ukázka prezentace alarmových hlášení stavu kalibrace (vlevo) a prezentace 
okrajových (vstupních data pro výpočet - červená) a kontrolních (modrá) podmínek 
přímo v horizontálním plánu potrubního systému včetně prezentace vypočtených a 
naměřených dat v popiscích (vpravo). 
 

      
Obrázek 2. Mapa stavu kalibrace - Alarmy (vlevo) a okrajových a kontrolních 

podmínek (vpravo) 
 
NASTAVENÍ, OVLÁDÁNÍ A KONTROLA SYSTÉMU 
V systému, ve kterém jsou definovány přenosy dat ve velkém objemu mezi dispečinkem 
SCADA a jednotlivými moduly Online systému, bylo zapotřebí připravit nástroje pro 
automatickou přípravu datové komunikace, pro ovládání a kontrolu chodu systému 
Online. Za tímto účelem byl vytvořen nástroj Online Manager v prostředí Internet 
Explorer, který je určen pro: 

A/ Správu, nastavení a kontrolu procesů systému Online. 
B/ Získání nápovědy, podpory a přístupu k dokumentaci. 

Výhody tohoto nástroje vnímá především dispečer, kterému se významně práce se 
systémem zjednodušuje a zpřehledňuje s ohledem na jeho omezenou znalost všech 
detailů systému Online.  

 
Obrázek 3. Online Manager – nástroj pro správu, nastavení a kontrolu systému Online 
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PREZENTACE VÝSLEDKŮ 
Prezentací výsledků hydraulického posouzení bylo vyřešeno pomocí integrace modulu 
Online monitor do systému Online. Tento modul byl navržen tak, aby bylo možné 
provádět prezentaci informací jak podkladních map, tak ostatních dostupných 
prostorových dat (digitální model terénu, letecké snímky, plány rozvoje apod.), vlastní 
topologii potrubí a objektů včetně jejich zadaných parametrů v matematickém modelu a 
napočítaných výsledků hydraulického posouzení. Pomocí extenze aplikace MIKE 
URBAN do prostředí aplikace ArcMap je možné nastavit propojení na matematický 
model s výsledky hydraulického posouzení, naměřených dat v databázi SCADA a 
umožňuje jejich prostorové tematické prezentace v horizontálním plánu aplikace 
ArcMap a to dynamicky v reálném čase. 
 

 
 

Obrázek 4. Online Monitor – prezentace dat a výsledků v reálném čase v prostředí 
ArcMap 

 
Na Obrázku 4 je prezentace topologie potrubí pro Skupinový vodovod „Horka“ na 
podkladní polohopisné mapě v aplikaci ArcMap. Pomocí extenze aplikace MIKE 
URBAN je možné vytvořit tematické mapy vyhodnocení průtoku, tlaku, rychlosti apod. 
na potrubní síti a sledovat dynamiku hydraulických veličin v reálném čase. 
 
VÝSTUPY A PŘÍNOSY SYSTÉMU 
Integrace systému MIKE URBAN Online do prostředí aplikace ArcMap umožňuje 
prakticky neomezenou tvorbu mapových výstupů a záleží pouze na požadavku 
dispečera, managementu a provozu, které data a jak je prezentovat a reportovat. 
 

Tabulka 1. Sumarizace přínosů modelu 
Název 
scénáře Přínos pro provoz 

Online -
posouzení a 
analýza 
současného 
stavu 

• Zkalibrovaný model systému v reálném čase je stále k dispozici. 
• Pro rozhodnutí dispečera, který jedná na základě svých zkušeností, jsou k 

dispozici jak naměřená data z dispečinku, tak všechny výsledky hydraulického 
posouzení, podkladní data a výpočetní metody integrované přímo v modulu 
Online Monitor -  Poradce (následky odstávek, trasování apod. včetně vizualizace 
dat a reportingu). Tyto možnosti významně zvyšují připravenost provozu reagovat 
jak na nečekávané události, tak systém dynamicky optimalizovat. 
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Název 
scénáře Přínos pro provoz 

• Detailní analýza současného stavu (…, odstávky, havarijní stavy). Výsledky 
analýz potvrdí či vyvrátí očekáváná rizika v době nestandardního režimu 
a pomáhají s přípravou provozních opatření. 

• Prezentace výsledků hydraulického posouzení přímo v horizontálním plánu – 
analýza tematických map výsledků a podkladů v širších souvislostech a to v 
reálném čase. 

• Sledování hydraulických veličin v místech, kde není reálné měření. 
• Posouzení zákalu vody dle rychlosti vody v potrubí. 
• Tvorba profesionálních předpřipravených mapových výstupů (ESRI) jak 

pro dispečera, tak pro provoz na úrovni, která převyšuje současné standardní 
výstupy. Hydraulických výsledky je možné prezentovat společně s podkladní 
mapou, ortofoto, katastrální mapou, popisky na míru, DMT, … 

Minulost 
• Analýza nestandardních provozních situací, které proběhly v minulosti 

(havárie,…). 
• Verifikace provozních návrhů na potrubní síti. 

Předpověď 

• Posouzení systému ve výhledu (den - týden) – analýza nedostatků a jejich 
optimalizace 

• Posouzení návrhů rozvojových aktivit provozu 
• Analýza výsledků scénáře a jeho využití zejména v rámci dispečerských her je 

dostatečným podkladem pro rozhodnutí, jakým způsobem optimalizovat rozvoj 
systému tak, aby se doba zásobování v době výpadku el. energie významně 
prodloužila jak v rámci celého systému, tak individuálních oblastí zásobování. 

• Generátory pravidel řízení jednotlivých objektů umožňují volnost jejich nastavení 
(podpora experimentů v rámci tzv. dispečerských her). 

Výpadek el. 
energie 

• Posouzení doby zásobování z jedn. vodojemů v době výpadku el. energie. 
• Sledování pořadí výpadků jedn. VDJ v čase. 
• Posouzení slabin systému zásobování v době výpadku el. energie 

 
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM SYSTÉMU 

 
Online manager 
Správce systému vnímám jako velmi praktický a v zásadě nezbytný nástroj efektivní 
správy systému ONLINE. Správce jedním tlačítkem vykoná sled procesů, umožňuje 
rychlý přístup k potřebným souborům. Nyní když se seznamuji se systémem, často 
využívám nápovědu k jednotlivým částem systému, která byla vytvořena i na základě 
mých požadavků. Zásadní vlastností ONLINE Manageru je jeho otevřenost a 
editovatelnost v programovém balíčku MS Office, kde si ho může každý snadno 
přizpůsobit. 
 
Online systém 
Předností ONLINE systému je, že mi umožňuje snadno připravit modely pro analýzy 
nestandardních provozních stavů, předpovědí, simulace úloh typu „Co se stane když“ 
apod. Nemusím tak pracně připravovat hydraulický model, zadávat aktuální potřeby 
jednotlivých odběratelů, nastavení průtokových armatur a mohu se soustředit na vlastní 
zadání úlohy. 
 
Online monitor – nástroj poradce 
Řešitel (poradce) je soubor nástrojů vyvinutých pro podporu analýzy systémů 
zásobování a distribuce pitné vody. Je nápomocen uživatelům ke kontrole výsledků 
hydraulických simulací, porozumění nedostatků v systému či vylepšení návrhů a 
operací. Řešitel (poradce) je k dispozici v menu „WD-Tools“ a obsahuje následující 
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funkcionality: 
 Odstavení řadů s poruchou – umožňuje uživateli vybrat v modelu potrubní sítě 

potrubí „s poruchou“ a následně nalézt všechny uzávěry v jeho okolí, které je 
zapotřebí uzavřít, aby byla možná oprava označeného „poškozeného“ potrubí. 
Funkcionalita umožňuje pracovat s jakoukoliv vrstvou, která obsahuje uzávěry a 
je načtena v programovém prostředku MIKE URBAN. Vrstva uzávěrů tedy 
nemusí být přímo součástí databáze modelu. 

 Výměna poškozeného uzávěru včetně vyhodnocení významu všech poškozených 
uzávěrů 

 Výměna poškozeného potrubí včetně vyhodnocení významu všech poškozených 
potrubí 

 Analýza problematických míst systému 
 

Odstavení řadu s poruchou 
Provozovatel potřeboval vyřešit otázku tlakových poměrů v síti při poruchách 
v kritických uzlech, kdy bude nutno Sokolov zásobovat jižní větví soustavy namísto 
severní. Výsledky simulace vyvrátí či potvrdí dohady pracovníků provozu a umožní 
lepší přípravu provozních opatření (nouzové zásobení vodou, výměnu sekčních armatur 
případně jejich doplnění apod.). 
Vynikající schopností poradce je identifikace armatur přímo sousedících s místem 
poruchy. Tato schopnost nabývá na důležitosti pro ty, kteří neznají síť zcela dokonale. 
Jistě nalezne uplatnění po začlenění městských sítí do hydraulického modelu. 
Pracovníci provozu totiž ne vždy přesně lokalizují armaturu. Pokud jsou všechny prvky 
hydraulického modelu zaneseny dokonale, pak je schopnost identifikovat armaturu 
velmi významnou pomocí. 

 
Obrázek 4. Schéma SVH – standardní stav 
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Obrázek 5. Schéma SVH – nouzové zásobování 

 

Obrázky 6 a 7. Odstavení řadů s poruchou  a výsledky simulace – detail – tlakové 
poměry v m v.s. 

Simulace interpretuje hranice dopravních možností při náhradním zásobování. Limit 
510 m n.m. 

 

 
Obrázek 8. Výsledky simulace – detail – tlakové poměry v m v.s. 

 
Analýza problematických míst systému 
Analýza problematických míst systému pomáhá porozumět výsledkům simulací, 
analyzovat možné problémy, anomálie, kritická místa a podobně. K dispozici jsou 
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následující předdefinované tematické mapy: 
 Jednotková ztráta – k určení problémů s kapacitou potrubí 
 Obousměrného průtoku potrubí – k určení problémů s kvalitou vody 
 Provozních tlakových poměrů, tlak, rychlost a jiné anomálie 

Poradce umožňuje rychlou analýzu sítě. Identifikuje parametry její kapacity, tlakové a 
rychlostní poměry včetně fluktuací parametrů. Význam tohoto nástroje poroste se 
zvyšující se složitostí sítě. Poradce umožní rychle ověřit správnost parametrů nově 
připojených oblastí. 

 

Obrázek 9. Analýza problematických míst systému - jednotková tlaková ztráta 
v m∙km-1 

Obrázek 9 potvrzuje nikoliv překvapivě velkou kapacitu systému, což je poplatné době 
projekce a výstavby vodárenské soustavy. S tím pak samozřejmě koresponduje snížení 
ztrát odpovídající poklesu rychlosti proudění a zvýšení doby zdržení. 
 
Další praktické využití hydraulického modelu 
 
Výpočet zpětného rázu 
Na základě malé empirie pracovníků provozu s regulací armatur na skupinovém řadu, 
došlo v návaznosti na vysokou rychlost uzavírání šoupěte k vyvolání zpětného 
hydraulického rázu, jehož následkem byl vznik poruchy, která se projevila 1,5 km proti 
toku vody.  
Hydraulický model byl využit k výpočtu zpětného rázu pro stanovení nejvyšší přípustné 
rychlosti sekvenčního uzavírání armatury. Tato hodnota byla implementována do 
monitorovacího a řídicího systému jako nepřekročitelný limit. Výsledky byly zaneseny 
rovněž do základních provozních reglementů konkrétního regionálního řadu pro tzv. 
řízení „na ruku“ – místní ovládání.  
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Obrázek 10. Podélný profil – min/max hydrod. tlakové čáry a podtlaky při uzavření 
armatury  

Odkalení 
Hydraulický model bude možné výhledově využít pro stanovení průtočného množství 
vody a tím i času potřebnému k odkalení určité části řadu s ohledem na kvalitu vody. 
Kvalitu odkalené vody pak určuje míra NTU na zákaloměrech, které jsou rovnoměrně 
osazeny po celém skupinovém vodovodu.  Výsledky simulace nám umožní lépe se 
připravit na tuto situaci. Určí se množství a doba k vytvoření rezervního objemu vody 
v příslušných VDJ, tak aby nedošlo ke zhoršení kvality vody v přivaděčích do VDJ. 
Výsledky budou také sloužit jako podklad pro rozhodování při výrobě vody. 
Obdobně lze stanovit maximální možné průtočné množství vody potřebné pro doplnění 
VDJ po poruše řadu, tak aby nedošlo k ohrožení kvality vody v soustavě opět 
s návazností na výrobu vody. 
 
Identifikace hydraulických kapacit v obci Lomnice 
V obci Lomnice se po připojení nové zástavby RD vyskytl problém na rozvodné síti. Při 
zvýšených odtocích z VDJ neúměrně klesal tlak ve spotřebišti. Na základě 
definovaných odběrů (+ 8 l∙s-1) v obci jsem vytvořil tematickou mapu tlakových 
a průtokových poměrů se zohledněním výsledků měrné kampaně. Porovnáním 
naměřených a vypočtených hodnot byl zjištěn rozdíl, na jehož základě se identifikoval 
a lokalizoval zdroj problémů. Bylo nalezeno poškozené šoupě, které nešlo plně otevřít. 
Při tvorbě modelu jsem použil nástroj umožňující přiřadit hodnotu nadmořské výšky 
všem uzlům z digitálního modelu terénu (rastrová vrstva). Výrazně jsem si ušetřil práci. 
Rozdíl mezi takto vloženými výškami a geodeticky zaměřenými nebyl velký. Běžně 
dosahoval 0–3 m, výjimečně 5 m. 
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Obrázek 11. Lomnice – tlakové [m v.s] a průtokové poměry [l∙s-1] v síti s vyznačením 
směru proudění 

 

Obrázek 12. Lomnice – detail tlakových [m v.s] a průtokových poměrů [l∙s-1] v síti vč. 
směru proudění  

Identifikace skrytých úniků 
Další možností vstupu do hydraulického modelu je import dat ze SCADA, kde je 
vyhodnocováno mj. i noční minimum. Porovnáním naměřeného nočního minima 
s jednotkovými úniky identifikujeme lokality se skrytými úniky. Další možností je 
okamžité srovnání hydrodynamických tlakových čar vypočtených modelem a skutečně 
naměřených mezi definovanými uzly sítě. 

 
Monitoring transportu sedimentů 
Na skupinovém vodovodu jsou osazeny zákaloměry v jeho základních uzlech, které 
trvale monitorují pohyb nerozpuštěných látek v distribučních trasách včetně obsahu Cl-. 
Pro jednotlivé úseky celé soustavy byly modelem definovány kritické (iniciální) 
rychlosti proudění pro vznos zákalových mraků, které následně přejímá řídicí systém. 
Tyto informace jsou pak nezbytné pro řešení havarijních situací, kdy je potřeba např. 
zvýšit rychlosti proudění, případně při odkalování viz výše. 

 
Monitoring kvality vody 
Vzhledem k osazeným zákaloměrům se sdruženou funkcí měření Cl- můžeme 
kontinuálně vyhodnocovat bakteriologické znečištění vody, kdy model vyhodnocuje 
doby zdržení v síti a jednotlivých vodojemech soustavy. Navrhuje následně změny ve 
výrobě a distribuci vody v celé soustavě. Tyto hodnoty pak vstupují do okrajových a 
řídících podmínek dispečerského systému. 
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Tvorba mapových výstupů 
Proti starší verzi programu (MIKE NET) je nová (MIKE URBAN) vybavena prvky 
programu ArcMap (GIS). Čímž je zjednodušena tvorba vysoce kvalitních a 
vypovídajících mapových podkladů, které pak beze zbytku splňují jak náročné 
požadavky provozovatele, tak přehledové požadavky vlastníka. Výstupy lze 
interpretovat na fotogrammetrických snímcích nebo na různých mapových podkladech. 
Volitelnost doplnění map dalšími doprovodnými podrobnostmi z GIS (ArcMap) je pak 
samozřejmostí. 
Přispívá to také k rychlejšímu zpracování a pochopení výsledků simulace, identifikaci 
chyb aj. Díky tomuto propojení lze např. z digitálního modelu terénu (DMT) snadno a 
rychle získat výškopis nutný pro tvorbu jakéhokoliv modelu potrubní sítě v oblasti, 
kterou DMT pokrývá. 

 
ZÁVĚRY 
V současné době je systém plně integrován do systému dispečinku jako standardní 
nástroj. Díky společnosti VEOLIA a VOSS s r.o. se vytvořila přímo pracovní pozice 
Správce systému online na hlavní pracovní poměr. Správce systému má za úkol nejen 
provádět správu systému a provádět analýzu a optimalizaci výsledků hydraulického 
posouzení, ale také systém rozšiřovat. V rámci zahájení činností byl finalizován 
matematický model obce Lomnice a byl integrován do systému MIKE URBAN Online. 
K již tak bohaté funkcionalitě systému Online byly realizovány další funkcionality jako 
např. webový klient, plně automatický systém reportu a notifikace alarmů jak na 
dispečink, tak do mobilních telefonů. 
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VÝSKYT MIKROPOLUTANT Ů V ODPADNÍCH 
A PODZEMNÍCH VODÁCH 

 
Váňa M., Hrkal Z., Rozman D. 

 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 
E-mail: miroslav_vana@vuv.cz, zbynek_hrkal@vuv.cz, david_rozman@vuv.cz 

 
ABSTRAKT 
V příspěvku jsou publikovány první výsledky řešeného výzkumného projektu Norských fondů, 
který se zabývá odstraňováním mikropolutantů pomocí nových technologií v ČOV a přírodními 
atenuačními procesy v horninovém prostředí po zasáknutí. 
Součástí příspěvku jsou výsledky z reálné lokality ve středních Čechách, kde jsou stanovovány 
koncentrace mikropolutantů na přítoku a na odtoku z ČOV, z jednotlivých zasakovacích 
objektů, z vrtů a z jímaných vodních zdrojů, které jsou lokalizovány pod ČOV. Podzemní voda 
je zde používána přímo, bez úpravy, pro lidskou spotřebu. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Čistírny odpadních vod, čištění odpadní vody, mikropolutanty, podzemní vody, specifické 
polutanty, výsledky výzkumu. 
 
ÚVOD 
Letošní suché a horké počasí zvýšilo zájem o jakost a vydatnost zdrojů vody pro lidskou 
potřebu, a to ať pro přímé využívání na pití, vaření, hygienu, ale též pro závlahy v zemědělství 
či pro použití v průmyslu.  
Pokles průtoku vody v řekách je naprosto zřejmý. Průtok v mnoha řekách se pohybuje na hranici 
10 % běžného průtoku v tomto aktuálním ročním období. Ale ani zdroje podzemní vody nejsou 
nevyčerpatelné – na mnoha místech vyschly studny a prameny, ve kterých se voda držela, i 
když už ostatní zdroje byly vyčerpány.  
 
Jednou z možností obnovy zdrojů podzemní vody je infiltrace povrchové nebo vyčištěné 
odpadní vody. V ČR se infiltrace povrchové vody používá ve formě tzv. břehové infiltrace již 
od konce 19. století a od 60. let 20. století i v podobě klasické řízené umělé infiltrace v Káraném. 
V dobách, kdy se tato technologie obnovy zásob podzemní vody začala používat, bylo toho o 
mikropolutantech známo poměrně málo. Při dnešních možnostech analytické techniky jsme 
schopni stanovovat mikropolutanty na úrovni desítek až jednotek nanogramů na litr. Tím se ale 
objevil zcela nový, neřešený problém chování mikropolutantů v hydrosféře a posouzení jejich 
dopadu na ekosystémy. Ve VÚV TGM, v.v.i., se touto problematikou již nějakou dobu 
zabýváme a studujeme možností snížení obsahu cizorodých látek v zasakované vodě na 
minimum. 
 
SLEDOVANÁ LOKALITA A JEDNOTLIVÉ ANALYTY 
Pro studium možností řešení tohoto problému jsme zvolili obec ve středních Čechách, ve které 
je zdravotnické zařízení a odpadní vody z tohoto zařízení jsou čištěny společně s odpadními 
vodami z obce na ČOV. Vyčištěné odpadní vody jsou zasakovány, neboť v této lokalitě není k 
dispozici žádný vhodný recipient. 
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Monitoring migrace farmak na sledované lokalitě byl zahájen v listopadu 2014 a probíhá 
v pravidelných intervalech. Celkem je sledováno 32 farmak (viz Tabulka 1), které jsou 
analyzovány v laboratoři podniku Povodí Vltavy v Plzni (sledovány jsou pouze primární látky, 
ne jednotlivé meziprodukty). 
 

Tabulka 1. Sledovaná farmaka 

Sledovaná látka 
Označení 
v CAS 

databázi 
Charakteristika 

Atenolol 29122-68-7 
Antihypertenzivum, betalytikum – betablokátory 
kardioselektivní s krátkodobým účinkem. Používá se 
perorálně a výhradně na lékařský předpis. 

Bezafibrát 41859-67-0 
Hypolipidemikum ze skupiny fibrátů, snižující hladinu 
tuků v krvi.  

Kofein 58-08-2 
Alkaloid, který příznivě stimuluje centrální nervovou 
soustavu a srdeční činnost. 

Klarithromycin 81103-11-9 

Makrolidové antibiotikum se středně širokým  
spektrem účinku na různé bakteriální druhy. Jeho 
účinek je dán schopností blokovat tvorbu bakteriálních 
bílkovin, což vede k zastavení množení bakterií. Podání 
perorálně a intravenózně. Výdej je vázán na lékařský 
předpis. 

Diklofenak 15307-86-5 

Analgetikum a nesteroidní protizánětlivé léčivo 
(NSAID). Cca 70 % se používá jako masti (volně 
prodejné), mimo Evropu je většina používána 
perorálně. Spotřeba v ČR cca 20 tun/rok. 

Erythromycin 114-07-8 Makrolidové antibiotikum. 
Furosemid 54-31-9 Diuretikum. Podání perorálně nebo intravenózně. 
G Sulfamerazin 127-79-7 Antibiotikum. 
Gabapentin 60142-96-3 Antiepileptikum. 
Gemfibrozil 25812-30-0 Hypolipidemikum ze skupiny fibrátů. Podání perorálně. 
Hydrochlorothiazid 58-93-5 Diuretikum. Podání perorálně. 

Chloramfenikol 56-75-7 
Antibiotikum. Užívání ve formě masti nebo 
intravenózně. Pouze na lékařský předpis. 

Ibuprofen 15687-27-1 
Nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID). Většinou je 
užíván perorálně. Spotřeba v ČR cca 200 tun/rok. 

Iopamidol  
Rentgenové diagnostikum. Látka používaná 
v radiodiagnostice jako látka tzv. rentgenokontrastní. 

Iopromid 73334-07-3 
Rentgenové diagnostikum. Látka používaná 
v radiodiagnostice jako látka tzv. rentgenokontrastní. 

Karbamazepin  298-46-4 
Antiepileptikum, antidepresivum apod. Používá se 
výhradně perorálně a výhradně na lékařský předpis. 
Spotřeba v ČR cca 7,5 tun/rok. 

Ketoprofen 22071-15-4 
Nesteroidní antiflogistikum, které je vybaveno silnou 
protizánětlivou, analgetickou a antipyretickou 
aktivitou. 

Metoprolol 37350-58-6 Kardioselektivní beta-blokátor. 
Naproxen 22204-53-1 Nesteroidní antiflogistikum. 
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Tabulka 1. Sledovaná farmaka – pokračování 

Sledovaná látka 
Označení 
v CAS 

databázi 
Charakteristika 

Paracetamol 103-90-2 
Analgetikum a antipyretikum. Nejčastěji je užíván 
perorálně. Nejčastěji se užívá v tabletách a ve formě 
čípků (volně dostupné), na předpis v infuzním roztoku. 

Penicilin 1406-05-9 
Beta-laktamové antibiotikum. Použití perorální nebo 
intravenózní. Dostupné pouze na lékařský předpis. 

Roxithromycin 80214-83-1 
Makrolidové antibiotikum. Použití perorální. Dostupné 
pouze na lékařský předpis. 

Sacharin 81-07-2 Neenergetické náhradní sladidlo. 
Sulfamethazin 57-68-1 Antimikrobiální působení. 
Sulfamethoxazol 723-46-6 Antimikrobiální působení. 
Sulfanilamid 63-74-1 Antimikrobiální působení. 

Sulfapyridin 144-83-2 
Derivát pyridinu a sulfanilamidu používaný v malých 
dávkách při některých dermatitidách. 

Tramadol 27203-92-5 
Syntetické centrálně působící analgetikum patřící mezi 
slabé opioidy. Použití perorální.  

Triclocarban 101-20-2 
Syntetická antimikrobiální látka užívaná ve velké míře 
v čisticích přípravcích, produktech osobní péče, 
humánních a veterinárních léčivech a v průmyslu. 

Triclosan 3380-34-5 
Biocidní a konzervační složka používaná hojně 
v produktech osobní péče, v čisticích přípravcích 
a průmyslu. 

Trimetoprim 738-70-5 
Bakteriostatické antibiotikum používané především 
v prevenci a léčbě infekcí močových cest. Nejčastěji je 
užívám perorálně. 

Warfarin 81-81-2 

Antikoagulant určený k prevenci a léčbě 
tromboembolismu a komplikací s tím spojených. 
Nejčastěji je užívám perorálně. 
Vydáván pouze na lékařský předpis.  

 
Monitorovací síť se skládá z deseti odběrných bodů, které postupně dokumentují koncentrace 
jednotlivých farmak na cestě od zdroje, kterým je kanalizace v obci, až po studny v obci, která 
leží níže (viz Obr. 1 a 2). Charakteristika jednotlivých bodů odběru je uvedena v Tabulce 2. 
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Obrázek 1. Schéma monitorovací sítě – letecký pohled 

 
Tabulka 2. Charakteristika bodů odběru, kde jsou odebírána farmaka 

Označení bodu odběru Charakteristika vodu odběru 

1 
Přítok ČOV – charakterizuje obsahy farmak v odpadní vodě 
z obce a odpadních vod ze zdravotnického zařízení. 

2 Odtok z ČOV. 
3 Strouha před prvním zasakovacím rybníčkem. 
4 Přítok do prvního zasakovacího rybníčku. 
5 Třetí zasakovací rybníček. 

6 

Odtok z třetího zasakovacího rybníčku. Rozdíl koncentrací 
mezi monitorovacími body tři a šest dokumentuje procesy, 
které probíhají v prostoru mezi odtokem z čistírny odpadních 
vod a prostorem, kde dochází k definitivnímu zasáknutí vody 
do podzemí. 

7 

Monitorovací vrt pod třetím posledním zasakovacím 
rybníčkem. Tento bod podává informace o chování farmak po 
průchodu nesaturovanou zónou a cca 100–300 m v nasyceném 
prostředí. 

8–10 
Charakterizují koncentrace farmak po průchodu cca 1 km 
kolektoru. Představují důsledek nejrůznějších degradačních 
procesů, ředění, sorpce atd. 

 

 
Obrázek 2. Schéma monitorovací sítě v řezu 
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Současně s odběry vzorků na stanovení sledovaných farmak jsou v měsíčních intervalech 
odebírány a analyzovány parametry základní chemie (pH, elektrická konduktivita, koncentrace 
rozpuštěného kyslíku, CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky, oxidy dusíky a celkový fosfor), a to 
především v profilu od odtoku z čistírny odpadních vod až k odtoku z posledního (třetího) 
vsakovacího objektu. Cílem sledování bylo podchytit základní chemické charakteristiky 
vyčištěné odpadní vody v průběhu roku a výsledky porovnat se stanovovanými koncentracemi 
farmak. 
 
ZÍSKANÉ PRŮBĚŽNÉ POZNATKY 
Dosavadní výsledky řešení je možné shrnout do následujících sdělení: 
 
1) Z výše uvedených 32 sledovaných farmak se pouze čtyři dosud neobjevila v sledovaném 
systému. Jedná se o Iopamidol, Gemfibrozil, Bezafibrát a Roxithromycin. Tato farmaka se 
nevyskytují ani v sedimentech zasakovacích rybníčků. Všechna ostatní léčiva se v různých 
koncentracích, časových obdobích a sledovaných objektech alespoň jednou objevila 
v detekovatelném množství. 
 
2) V absolutních koncentracích jsou nejvyšší obsahy detekovány v sedimentech zasakovacích 
rybníčků, přičemž výrazně vyšší obsahy jsou registrovány v prvním rybníčku, u třetího obsahy 
klesají. Ve většině případů (Karbamazepin, Sulfapyridin, Diclofenak, Triclocarban, Triclosan 
nebo Hydrochlorothiazid) obsahy v sedimentech prvního rybníčku přesahují o několik řádů 
analyzované koncentrace na přítoku do čistírny odpadních vod. To svědčí o faktu, že tato 
farmaka se sorbují na usazené kaly a mohou fungovat jako sekundární zdroj kontaminace. Na 
druhé straně obsahy například Kofeinu jsou sice vysoké, pohybují se v desítkách µg/kg, 
nicméně na přítoku do ČOV jsou koncentrace ještě o řád vyšší. Otázkou zůstává, jak se Kofein 
v těchto koncentracích do sedimentů dostal, když čistírna odpadních vod tuto látku eliminuje 
s velmi vysokou účinností (blížící se 100 %). 
 
3) Z hlediska typu farmak jsou nejvyšší koncentrace na přítoku do čistírny odpadních vod 
analyzovány u Sacharinu (dosavadní průměrná hodnota 49,5 µg/l), Kofeinu (dosavadní 
průměrná hodnota 230 µg/l), Ibuprofenu (dosavadní průměrná hodnota 21,5 µg/l) 
a Paracetamolu (dosavadní průměrná hodnota 54 µg/l). 
 
4) Účinnost eliminace farmak z odpadní vody na čistírně odpadní vody je velmi individuální 
a farmaka můžeme rozdělit do tří skupin. První představují látky, které stávající technologie 
čištění v dosud sledované krátké časové řadě odstranila pod mez stanovitelnosti (viz Tabulka 3). 

 
Tabulka 3. Farmaka, která byla odstraněna pod mez stanovitelnosti (ng/l) 

Látka 
Průměrná koncentrace  

přítoku na ČOV 
Průměrná koncentrace  

na odtoku z ČOV 
Iopromid 135 <50 
Atenolol 1880 <10 
Ketoprofen 415 <10 
Trimetoprim 66 <10 
Naproxen 317 <50 
Triclocarban 32 <10 
Triclosan 245 <20 
Penicilin  15 <10 
Sulfamerazin 12 <10 
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Druhou skupinu představují látky, u kterých průchodem čistírnou odpadních vod dochází ke 
snížení koncentrací sledovaných farmak, a to různou účinností (viz Tabulka 4). Zatímco 
v případě Paracetamolu, Kofeinu, Ibuprofenu, Metoprololu, Erythromycinu a Clarithromycinu 
účinnost čištění přesahuje 95 %, u zbývajících tří látek je účinnost nízká. U Gabapentinu je 
účinnost okolo 80 %, ale s ohledem na vysoké vstupní koncentrace je odtoková koncentrace 
cca 2 000 ng/l. V případě Diklofenaku je efektivita čištění 51 %, u Warfarinu dokonce jen 28 %. 

 
Tabulka 4. Farmaka, která byla na ČOV částečně eliminována 

Látka 
Průměrná koncentrace 

na přítoku do ČOV 
(ng/l) 

Průměrná koncentrace 
na odtoku z ČOV 

(ng/l) 

Účinnost čištění 
(%) 

Paracetamol 54 450 25 99,9 
Kofein 230 000 75 99,9 
Ibuprofen 21 500 42 99,8 
Metoprolol 1 920 55 97,1 
Erythromycin 283 12 95,7 
Clarithromycin 3 405 143 95,8 
Gabapentin 11 100 2 160 80,5 
Diklofenak 1 250 610 51,2 
Warfarin 86 62 27,9 

 
Třetí skupina farmak prochází čistírnou odpadních vod prakticky beze změny, stávající 
technologie biologického čištění na tento typ znečištění nereaguje (viz Tabulka 5). Ve většině 
případů dokonce v některých obdobích registrujeme v odtoku vyšší hodnoty než v přítoku. 

 
Tabulka 5. Farmaka, na které technologie čistírny odpadních vod byly neúčinné (ng/l) 

Látka 
Průměrná koncentrace  

přítoku na ČOV 
Průměrná koncentrace  

na odtoku z ČOV 
Karbamazepin 2850 2900 
Sulfamethoxazol 275 197 
Sulfamethazin <10 12 
Sulfapyridin 55 122 
Furosemid 240 260 
Hydrochlorothiazid 175 2850 
Tramadol 1800 2150 
Sulfanilamid <50 80 

 
5) Průchod nesaturovanou zónou a atenuační procesy v kolektoru zřejmě mají velký vliv 
na pokles farmak v podzemní vodě. Analýzy z monitorovacího vrtu, který je situovaný 100 m 
za posledním zasakovacím rybníčkem, ukazují, že obsahy naprosté většiny farmak se dostávají 
pod mez detekce. Zásadní výjimku představuje pouze Karbamazepin, jehož koncentrace se 
prakticky nezměnily a víceméně zůstávají na úrovni registrované v odpadních vodách před 
čistírnou. Z dalších farmak, která se objevují v podzemní vodě v monitorovacím vrtu, jsou nízké 
koncentrace Sulfamethoxazolu, Hydrochlorothiazidu, Gabapentinu, Tramadolu 
a Sulfanilamidu. 
 
6) Průchodem kolektoru dochází po dalších 750 metrech k dalšímu snižování koncentrací 
farmak. Ve studni na návsi v obci po směru proudění podzemních vod byl jen jednorázově 
detekován mírně zvýšený obsah Kofeinu (120 ng/l). Jediným farmakem, které zřejmě tuto 
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vzdálenost systematicky překonává, byť ve velmi snížené koncentraci, je Karbamazepin. Ten 
se pravidelně objevuje ve studni u kravína a studni č.p. 28. Všechna ostatní farmaka jsou 
u všech sledovaných objektů v obci pod mezí detekce. 
 
7) Výsledky sledování parametrů základní chemie jsou uvedeny v Tabulce 6. 

 
Tabulka 6. Parametry základní chemie od přítoku na ČOV až k vrtům v obci (mg/l) 

Označení BSK5 CHSKCr NL N-NH4 
Průměr přítok ČOV 290 586 240 44,6 
Průměr odtok ČOV <3 69 4,80 0,125 
Průměr 1/2 strouhy <3 37 21,0 0,093 
Průměr nátok do I. 19,8 69 42,6 6,1 
Průměr nátok do II. 9,7 46 13,4 2,9 
Průměr nátok do III. 11,0 47 20,1 1,09 
Průměr odtok z III. 17,6 90 59,8 0,190 
Vrt 100 m pod  0,5 <7 2,8 0,633 
Studna obec pod <0,5 <7 2,4 <0,05 

 
Tabulka 6. Parametry základní chemie od přítoku na ČOV až k vrtům v obci (mg/l) – pokrač. 

Označení NO3 N-NO3 Ncelk. Pcelk. 
Průměr přítok ČOV 1,9 0,429 55,0 12,0 
Průměr odtok ČOV 226 51,0 57,3 7,6 
Průměr 1/2 strouhy 168 38,0 46,0 7,4 
Průměr nátok do I. 152 34,3 46,8 7,5 
Průměr nátok do II. 121 27,3 35,0 6,2 
Průměr nátok do III. 80 18,1 24,0 4,7 
Průměr odtok z III. 58 13,1 16,9 1,7 
Vrt 100 m pod  96 21,7 24,2 <0,025 
Studna obec pod 93 21,0 23,0 0,028 

 
Z výše uvedených hodnot je patrné, že hodnoty BSK5 a CHSKCr kolísají, což je způsobeno 
především oživením jednotlivých zasakovacích rybníčků a rozdílnými koncentracemi 
nerozpuštěných látek (NL), zvláště u CHSKCr. 
Významné je snižování koncentrací celkového dusíku a celkového fosforu, kde dochází vlivem 
samočistících procesů ke zlepšování kvality zasakovaných vyčištěných odpadních vod. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Tento příspěvek vznikl s podporou Norwegian Financial Mechanism 2009–2014  ID 7F14341 
AQUARIUS Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska 
zátěže živinami a farmaky v malých povodích. 
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ABSTRAKT 
Technologie AnMBR – anaerobního membránového reaktoru je po letech vývoje v současné 
době aplikována na čištění řady průmyslových odpadních vod. Hlavní oblasti využitelnosti jsou 
v odpadních vodách s vysokou koncentrací CHSK, nerozpuštěných látek a tuků. Jde tedy 
zejména o odpadní vody z potravinářského průmyslu. 
 
 Celkový počet průmyslových instalací překročil dvě desítky a desítka dalších je ve výstavbě. 
Veolia Water Technologies ovládá zhruba třicet procent současného trhu s touto technologií. Z 
prvních provozních výsledků je patrné potvrzení hlavní přednosti této technologie, kterou je 
vysoká účinnost odstranění CHSK (více než 98%) v anaerobním stupni a tedy i vysoká kvalita 
permeátu. Tento fakt umožňuje efektivně kombinovat AnMBR s dalšími procesy s nízkými 
provozními náklady. Jedná se zejména o odstraňování dusíku a fosforu. Není třeba zdůrazňovat, 
že díky velmi nízké koncentraci zbytkového znečištění permeátu (nerozpuštěné látky do 1– 2 
mg/l) existují široké možnosti využití pro recyklaci vody. 
 
Tento příspěvek seznamuje s principy této nové technologie, shrnuje hlavní milníky vývoje, 
mapuje oblast vhodných aplikací a informuje o prvních dlouhodobých provozních výsledcích. 
V neposlední řadě shrnuje výhody a nevýhody AnMBR.  
 
KL ÍČOVÁ SLOVA 
Anaerobie, AnMBR, bioplyn, membrány, permeát. 
 
ÚVOD 
Počátek úsilí o vývoj anaerobní membránové technologie lze datovat do osmdesátých a 
devadesátých let minulého století. V tomto období bylo vyvinuto nemalé úsilí různými firmami 
a institucemi o vyvinutí systému, který by bylo možné uvést na trh a komerčně aplikovat. Lze 
si připomenout například „Membrane Anaerobic Reactor System“ (MARS) firmy Dorr Oliver, 
„Anaerobic Digestion Ultrafiltration“ (ADUF) vyvíjený Stellenbosch Univerzitou a Japonský 
vládní program „Aqua Renaissance“. Všechny tyto projekty byly ale neúspěšné, a to díky 
kombinaci několika faktorů. Mezi tyto faktory patřila jednak vysoká cena takové investice, ale 
i technické problémy jako ucpávání membrán a stabilita biologického procesu. 
 
První komerčně úspěšnější AnMBR projekty na úrovni poloprovozních aplikací byly 
realizovány až po roce 2000 firmou Kubota v Japonsku. Tyto systémy o hydraulické kapacitě 
0,1 – 2,5 m3/h zpracovávaly odpadní vodu z různých odvětví potravinářského průmyslu a 
lihovarské výpalky. Na základě těchto úspěšných projektů firma ADI v roce 2008 instalovala 
první systém v průmyslu pro odpadní vodu z výroby salátových dressinků. Membránová část 
tohoto systému byla založena na deskových ponořených membránách s hydraulickou kapacitou 
12,5 m3/h. ADI pak dále instaloval ještě 2 tyto systémy. 
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V roce 2008 byl také zkonstruován první anaerobní membránový reaktor s využitím dutých 
vláken v tlakové variantě. Tato poloprovozní aplikace zpracovávala odpadní vody z výroby 
sýrů a také syrovátku. Membránová část tohoto systému využívala ultrafiltračních membrán 
firmy Pentair (tč Norit). Na základě tohoto úspěšného projektu firmy VEOLIA (BIOTHANE) 
a PENTAIR společně vyvinuly AnMBR systém s nízkou spotřebou energie pod obchodní 
značkou MEMTHANE.  Do dnešního dne bylo zkonstruováno 8 těchto systémů v různých 
průmyslových aplikacích.  
 
Po roce 2012 a úspěchu prvních průmyslových aplikací se vývoji této technologie začalo 
věnovat více firem. Jde zejména o výrobce membrán, kteří testují různé typy a uspořádání 
membrán.  
 
PRINCIP TECHNOLOGIE AnMBR 
Anaerobní membránový reaktor se v principu skládá ze dvou základních částí. První částí je 
anaerobní reaktor, ve kterém probíhají rozkladné reakce a tedy přeměna znečištění organickými 
sloučeninami na bioplyn. Druhá část je pak membránová sekce, kde dochází k separaci 
vyčištěné vody a anaerobního kalu.  
Jako u každé průmyslové aplikace důležitou součástí celého systému je i předčištění a co 
nejlepší možné vyrovnání nátoku. Předčištění se obvykle skládá z velmi jemných sít pro 
odstranění nerozpuštěných částic. Typ a velikost otvorů sít závisí zejména na typu použitého 
membránového systému a uspořádání nátoku z reaktoru na membrány. Vyrovnání 
hydraulického i látkového zatížení se dociluje vhodně dimenzovanou vyrovnávací nádrží. Dále 
jsou podle typu různých proudů odpadních vod navrhovány i předřadné jednotlivé vyrovnávací 
nádrže nebo havarijní nádrže. Zkušenosti z prvních aplikací prokazují, že pro průmyslové 
odpadní vody je i přes větší flexibilitu biologického systému pracujícího se suspendovanou 
biomasou oproti vysokozátěžovým granulovaným systémům, správně navržená vyrovnávací 
nádrž nezbytná. 
 
Anaerobní reaktor je u AnMBR navrhován jako kompletně míchaný reaktor se suspendovanou 
biomasou. Míchání reaktoru je obvykle řešeno mechanickými míchadly s motorem umístěným 
vně reaktoru, jde o míchadla s horním vstupem s motorem umístěným na střeše reaktoru nebo 
míchadla s bočním vstupem s motory umístěnými na plášti reaktoru. Dále je obvykle řešen 
ohřev reaktoru externí recirkulací přes výměník tepla. V okruhu této externí cirkulace jsou pak 
také měřeny různé parametry jako teplota, pH, ORP apod.  
Z procesního hlediska jde tedy o model ideálně míchaného reaktoru. Reakce zajišťuje kultura 
anaerobních bakterií. Bakterie jsou v podstatě volně plovoucí, nejsou imobilizované do granulí 
ani na jakýkoliv pevný nebo pohyblivý nosič. Objemové zatížení CHSK se pohybuje v rozmezí 
od 4 – 10 kg CHSK na 1 m3 aktivního objemu reaktoru za 1 den.  Je to tedy nižší objemové 
zatížení než u vysokozátěžových systémů s granulovanou biomasou (15 – 30 kg 
CHSK/m3·den), ale naopak vyšší než reaktory typu CSTR.  
 

Bioplyn je odváděn z akumulačního prostoru pod střechou reaktoru do plynového hospodářství, 
které je řešeno vždy individuálně dle požadavků zařízení, které využívá bioplyn k produkci ať 
už tepelné nebo elektrické energie. Plynový prostor reaktoru je také napojen na membránovou 
sekci. Toto napojení je nutné pro vyrovnání tlaků při operacích, které jsou prováděny 
v membránové sekci zejména v souvislosti s čištěním membrán. 
Membránová sekce může být zkonstruována v několika různých variantách dle typu použitých 
membrán.  
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Základem úspěchu této technologie je několik nesporných výhod v porovnání s jinými 
anaerobními systémy. První výhodou je dosahovaná vysoká účinnost odstranění CHSK  
Základními dvěma typy jsou ponořené membrány a membrány v tlakovém uspořádání. V obou 
případech jde o ultrafiltrační membrány.  
 
Instalace ponořených membrán vyžaduje speciální nádrž pro membrány. Tato nádrž musí být 
plynotěsná a propojená s plynovým prostorem reaktoru. Membrány jsou pak ponořené pod 
hladinou vody a bioplyn je využíván k jejich propírání tak, aby se zabránilo usazování 
nerozpuštěných částic na povrchu membrán a tak snížení fluxu (průtoku na jednotku plochy – 
LMH – litrů na metr čtvereční za hodinu). Směs z reaktoru je cirkulována přes membránovou 
nádrž, část tohoto cirkulačního proudu pak tvoří odtok, který je pod mírným podtlakem čerpán 
přes membránovou stěnu dovnitř membrán a následně potrubím do nádrže permeátu. Ponořené 
membrány mohou být jak deskového typu, tak i ve formě dutých vláken. Průmyslové reference 
jsou ovšem zatím známy pouze s membránami deskového typu. U tohoto typu konfigurace 
membrán je pak dosahováno fluxu mezi 2,5 – 4,5 lmh při transmembránovém tlaku (TMP) 0,29 
bar a koncentraci kalu 23 g/l. Základním problémem tohoto systému jsou pak při takto nízkých 
fluxech velké plochy membrán nutné pro zajištění filtrace daného průtoku. Další obtíží je 
potřeba zvyšovat tlak bioplynu na propírání membrán. Vzhledem k tomu, že bioplyn je většinou 
poměrně značně kontaminovaný sulfanem, použitá dmychadla nebo kompresory musí být 
z nejlepších dostupných materiálů tak aby odolala korozi způsobené v kondenzátu vznikající 
koncentrovanou kyselinou sírovou. Další možností je použít již odsířený a eventuálně vysušený 
bioplyn, což však při poměrně vysokém průtoku, který propírání membrán vyžaduje, klade 
vysoké nároky na provozní náklady spojené s odsiřováním bioplynu. V neposlední řadě je u 
takového systému poměrně složitá manipulace s membránami. Pokud dojde k jakékoliv 
události, která vyžaduje vyjmutí membrán z nádrže, znamená to odstavení systému a otvírání 
nádrže, která obsahuje bioplyn, což je komplexní operace. 
 
 

 
Obrázek 1. Uspořádání AnMBR s ponořeným membránovým systémem; 1 - čerpadlo nátoku 

na reaktor, 2 – anaerobní reaktor; 3 – čerpadlo cirkulace směsi, 4 – dmychadlo bioplynu na 
propírání membrán, 5 – nádrž membrán, 6 – čerpadlo permeátu, 7 – čerpadlo přebytečného 

kalu 
 

Membrány v tlakovém systému mohou být uspořádány ve dvou variantách. První varianta je 
uspořádání v sérii. Toto uspořádání je také historicky první používané. Jednotlivé membránové 
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moduly jsou horizontálně uložené a napojené postupně za sebou s maximálním počtem osmi 
modulů v jedné sérii. Směs z reaktoru je čerpána do modulů za vysokého tlaku (3 – 7 bar) 
podávacími čerpadly a dále je pomocí cirkulačních čerpadel vytvořena požadovaná rychlost 
proudění 2 – 4 m/s. Tato rychlost je nutná pro hydraulické propírání vnitřního povrchu 
membrány, protože filtrace probíhá v dutých membránách zevnitř ven. Dosahované fluxy jsou 
kolem 14 lmh při TMP 0,15 bar a koncentraci kalu – směsi 20 g/l. Nevýhodou tohoto systému 
jsou poměrně vysoké nároky na spotřebu elektrické energie čerpadly.  
 
 
 

 
Obrázek 2. Uspořádání AnMBR s tlakovým membránovým systémem v sériovém 

uspořádání ; 1 - čerpadlo nátoku na reaktor, 2 – anaerobní reaktor; 3 – čerpadlo nátoku na 
membrány, 4 – cirkulační čerpadlo, 5 – membránové sestavy, 6 – čerpadlo přebytečného kalu 

 
Druhá varianta uspořádání tlakových membrán byla vyvinuta zejména s cílem redukce 
provozních nákladů na spotřebu elektrické energie. V této variantě jsou moduly uspořádány 
paralelně a rychlost proudění u povrchu membrány je 0,5 – 1,5 m/s. V tomto uspořádání je 
nutné zařadit zpětný proplach membránového povrchu po každém filtračním cyklu. Z tohoto 
důvodu je také nutné instalovat malou nádrž na permeát. V této nádrži se udržuje zásoba 
vyčištěné vody pro zpětný proplach. Zpětný proplach pak nahrazuje propírací efekt dosahovaný 
u sériového uspořádání vysokou rychlostí proudění u povrchu membrány. Energetická 
náročnost u paralelně uspořádaného systému se snižuje oproti sériově uspořádanému až o 60%. 
Dosahované fluxy jsou kolem 25 lmh při TMP 0,15 bar a koncentraci kalu 12 g/l. 
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Obrázek 3. Uspořádání AnMBR s tlakovým membránovým systémem v paralelním 

uspořádání ; 1 - čerpadlo nátoku na reaktor, 2 – anaerobní reaktor; 3 – čerpadlo nátoku na 
membrány, 4 – membránové sestavy, 5 – čerpadlo zpětného proplachu, 6 – nádrž na permeát, 

7 - čerpadlo přebytečného kalu 
 
Z výše uvedených systémů se paralelní uspořádání tlakových membrán jeví z dostupných 
informací jako nejspolehlivější a nejméně náročné na provozní náklady obecně a také 
vyžadující nejnižší počáteční investici.    
 
VYBRANÉ PRŮMYSLOVÉ APLIKACE 
Z dostupných informací jsou dále vybrány a představeny některé projekty realizované firmami 
Veolia (Biothane) a Pentair.  
 
První projekt v mlékárenském průmyslu v Evropě byl realizován ve Velké Británii v letech 
2012 a 2013. Cílem instalované technologie bylo čištění odpadních vod z nové mlékárny 
s kapacitou zpracování miliardy litrů mléka za rok. Zákazník ARLA Foods kladl důraz pří 
výstavbě tohoto nového závodu na využití nejmodernějších technologií a dále na minimalizaci 
celkového dopadu na životní prostředí včetně maximálně efektivního využití všech dostupných 
zdrojů energie a tedy i energie obsažené ve znečištění odpadních vod. Z tohoto důvodu byl 
vybrán proces Memthane. 
 
Odpadní voda po předčištění na velmi jemných sítech je čerpána do vyrovnávacích nádrží 
s možností využití havarijní nádrže. Po vyrovnání hydraulického a látkového zatížení je 
odpadní voda čerpána na vlastní anaerobní reaktor o objemu 675 m3. Obsah reaktoru je 
cirkulován přes sérii uspořádaných tlakových membránových systémů s kapacitou produkce 
permeátu 500 m3/den. Získaný bioplyn je spalován v kogeneračních jednotkách a produkovaný 
kal odvodněn na odstředivce.  
 
Technologie byla uvedena do provozu v září 2013 inokulací rozmělněným granulovaným 
kalem. Reaktor je provozován za mezofilních podmínek. Jak je znázorněno na Obrázku 4 a 
Obrázku 5. Během prvního roku provozu byla dosažena průměrná účinnost odstranění CHSK 
v anaerobním stupni 99,5 % při objemovém zatížení okolo 6 kg CHSK / m3·den. Koncentrace 
nižších mastných kyselin na odtoku nikdy nepřekročila 2,5 meq/l, což je jasná indikace stability 
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procesu. Průměrný flux byl 14,7 lmh při TMP 0,15 bar. K zajištění tohoto TMP bylo prováděno 
CIP čištění membrán každé 4 týdny. 
 
 

 
Obrázek 4. Graf průběhu účinnosti během prvního roku provozu AnMBR ARLA 

 
 

 

 
Obrázek 5. Vstupní a výstupní koncentrace CHSK během prvního roku provozu AnMBR 

ARLA 
 
 
Dalším projektem, ve kterém byla úspěšně aplikována technologie AnMBR je čištění směsných 
odpadních vod z výroby čokoládových tyčinek MARS a masových konzerv pro domácí zvířata. 
Tento projekt byl realizován v letech 2013 a 2014. Cílem je za co nejnižších provozních nákladů 
vyčistit 970 m3 odpadních vod za den s koncentrací CHSK až 20 000 mg/l a to včetně odstranění 
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dusíku a fosforu s požadavkem na recyklaci části vyčištěných odpadních vod. Po předčištění a 
vyrovnání nátoku byl navržen AnMBR proces s paralelně uspořádanými tlakovými 
membránami pro odstranění CHSK. Vysoká kvalita permeátu umožnila jako následný krok 
aplikaci deamonifikace jako metody odstranění dusíku s nízkými provozními náklady a 
posledním krokem je aerobní MBR pro dosažení kvality vody, která může být finálně upravena 
na reversní osmóze a recyklována.  
 
Technologie byla uvedena do provozu v prosinci roku 2014. Za prvních 8 měsíců provozu byla 
dosažena průměrná účinnost anaerobního stupně na odstranění CHSK 99%. Průběh je 
znázorněn na Obrázku 6. Vstupní koncentrace CHSK se pohybuje na úrovni 15 000 mg/l a 
výstupní  do 150 mg/l CHSK. Koncentrace nižších mastných kyselin na odtoku nikdy 
nepřekročila 2,5 meq/l, což je jasná indikace stability procesu. Průměrný flux byl 23 lmh při 
TMP 0,072  bar. CIP čištění membrán proběhlo zatím dvakrát za celou dobu provozu. 
 
 

 
Obrázek 6. Vstupní a výstupní koncentrace CHSK během prvního roku provozu MARS 

Polsko 
 
 
ZÁVĚR 
Výše popsané aplikace technologie AnMBR prokazují, že během posledního desetiletí se 
podařilo vyvinout tento proces do fáze plných průmyslových aplikací. Jednoznačně se 
potvrzuje vysoká účinnost na odstranění CHSK a s tím spojená výborná kvalita vyčištěné 
odpadní vody díky využití membránové separace. Zpočátku poměrně vysoké provozní náklady 
spojené zejména s provozováním membránových sekcí se daří postupně snižovat. Je nutné si 
ovšem uvědomit, že jsou zde limity využití jako u každé anaerobní technologie spojené 
s nutností následného odstranění nutrientů. Pouze spojení s novými metodami odstranění 
zejména dusíku jako je deamonifikace nebo srážení na struvit s následným termickým 
rozkladem umožňuje širší aplikaci této technologie. 
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ABSTRACT 
Industrial wastewaters containing persistent or toxic pollutants is impossible to treat on 
biological wastewater treatment plant. Such type of waters are also colour wastewaters. In this 
case Advanced Oxidation Processes (AOPs) are used for the treatment. This article reviews 
recent progress in our utilization of new AOPs methods for the azodyes removal, such 
as Ostazine Yellow H-R, Ostazine Violete H-3R, and Acid Blue 113, which are frequently used 
in textile, food, polymer, pharmaceutical or paper industry. An attempt is made to estimate the 
extent of decolourization and degradation of model dye wastewaters by the use of classical 
Fenton reaction and Fenton-like reactions (FLRs) in which the zero-valent iron (Fe0), iron 
powder and zero-valent aluminium (Al0) were used. In all mentioned AOPs systems the 
oxidative species is hydroxyl radical (HO•). Initial dye concentration in all cases was 
100 mg·L−1 and achieved colour removal was high (>95 %). The changes in Chemical Oxygen 
Demand (CODCr) before and after treatment process were also investigated. Finally, the 
respirometric tests on activated sludge and toxicity tests (OECD Guidelines 208: „Terrestrial 
plants, Growth tests“) were carried out.   
 
KEYWORDS  
Azodyes, Fenton reaction, hydroxyl radical, iron powder, toxicity, zero-valent aluminium, 
zero-valent iron.  
 
ÚVOD 
Synteticky vyrábané farbivá sú v dnešnej spoločnosti často používaným chemickým výrobkom 
a to najmä v textilnom, kozmetickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle a pri výrobe 
plastov. Celosvetovo sa spotrebuje ročne až 7·105 až 1·106 ton rôznych druhov farbív, z ktorých 
až 60 – 70 % tvoria azofarbivá. V uvedenej práci boli skúmané možnosti odstránenia často 
používaných azofarbív v textilnom a potravinárskom priemysle z modelových vzoriek 
priemyselných odpadových vôd, akými sú Ostazine Yellow H-R, Ostazine Violete H-3R a Acid 
Blue 113 (Santhy a Selvapathy, 2006). Tieto farbivá aj napriek rôznym pokročilým metódam 
čistenia odpadových vôd, napríklad založené na báze sorpcie, vstupujú v množstve 10 – 20 % 
do životného prostredia (He a kol., 2012). Nakoľko obsahujú ťažko biologicky rozložiteľné 
aromatické cykly, predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie a môžu pôsobiť toxicky 
na biocenózu (Suganya Josephine a kol., 2015). Rovnako ich prítomnosť vo vodách spôsobuje 
zvýšenie biochemickej spotreby kyslíka (BSK) a farebnosť zhoršuje prestup slnečného žiarenia 
do vôd, čím nepriamo znižuje koncentráciu rozpusteného kyslíka vo vodách (Shirzad-Siboni 
a kol., 2014). Súčasne môžu farbivá vo vodách spôsobovať vznik fotodynamického efektu, pri 
ktorom vznikajú radikálové medziprodukty (Reactive Oxygen Species, ROS), ktoré inhibujú 
samočistiace biologické procesy (Prousek, 2013). 
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Dobrými metódami, ako efektívne odstrániť azofarbivá z odpadových vôd sú  AOPs procesy. 
Tieto sú definované ako procesy schopné produkovať vysokoreaktívne radikálové 
medziprodukty, najmä hydroxylový radikál (HO•). Veľmi jednoduchou možnosťou ako 
vyprodukovať HO• je práve použitie Fentonovej reakcie (FR). Tá spočíva v reakcii železnatých 
iónov s peroxidom vodíka za vzniku hydroxylového radikálu (1). FR prebieha najlepšie pri 
optimálnom  pH v rozmedzí 3 – 4. 
 
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO• + HO− (1) 
 
V súčasnosti je známych viacero modifikácií klasickej FR, v ktorej sa ako zdroj železnatých 
iónov používajú rôzne formy železa, prípadne sa železnaté ióny nahradia iónmi iných kovov. 
Takéto reakcie nazývame Fenton-like reakciami (FLR). Predkladaná práca sa zaoberá s FLR 
modifikáciami, ktoré využívajú ako zdroj železnatých iónov kovové železo (Zero-Valent Iron, 
ZVI), ďalej práškové kovové železo (pZVI) s obsahom kremíka (Fe:Si - 85:15) a nového AOPs 
systému pracujúceho na báze kovového hliníka (Zero-Valent Aluminium, ZVAl). V reakciách 
s využitím ZVI a pZVI dochádza v oblasti nízkych hodnôt pH ku kontinuálnej produkcii 
železnatých iónov (2), ktoré môžu následne reagovať vo FR (1) (Prousek a Priesolová, 2002). 
Systém využívajúci kovový hliník (ZVAl/H+) je schopný v kyslej oblasti pH za prístupu 
vzdušného kyslíka produkovať peroxid vodíka (3) a ten následne pomocou FLR premieňať 
jednoelektrónovým prenosom na HO• (4) (Bokare a Choi, 2009). Konverziu vyprodukovaného 
peroxidu vodíka možno urýchliť prídavkom železnatých alebo železitých iónov (Liu a kol., 
2011). Po pridaní Fe3+ iónov (ZVAl/H+/Fe3+) prebehne v prvom kroku redukcia týchto iónov 
na železnaté (5), ktoré potom môžu reagovať rýchlejšie s vyprodukovaným peroxidom vodíka 
Fentonovou reakciou (1). Redukcia železitých iónov na železnaté hliníkom je možná kvôli 
nižšiemu oxidačno-redukčnému potenciálu páru (Al3+/Al 0 = –1,66 V) ako páru 
(Fe3+/Fe2+ = 0,771 V) (Gažo a kol., 1981). 
 
Fe0 + 2 H+ → Fe2+ + H2 (2) 
2 Al0 + 6 H+ + 3 O2 → 2 Al3+ + 3 H2O2 (3) 
Al 0 + 3 H2O2 → Al3+ + 3 HO• + 3 HO− (4) 
3 Fe3+ + Al0 → 3 Fe2+ + Al3+ (5) 
 
EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
Použité chemikálie 
Azofarbivá (Ostazine Yellow H-R, Ostazine Violete H-3R, Acid Blue 113, čistota >99 %)  
pochádzali od firmy Sdružení dechtových barviv Praha (Česká republika). Základné roztoky 
farbív boli pripravené do 2 l odmerných baniek a skladované v laboratórnych podmienkach pri 
teplote (20 ± 1°C). Charakteristiky jednotlivých farbív sú uvedené spolu so štruktúrnymi 
vzorcami v Tabuľke 1. Kyselina sírová (koncentrácia 96 %) a hydroxid sodný (čistota >98 %) 
boli zakúpené od firmy MikroCHEM (Slovenská republika). Nonahydrát síranu železitého 
(Fe2(SO4)3·9 H2O) a heptahydrát síranu železnatého (FeSO4·7 H2O) boli čistoty p.a.. Železný 
prach (Fe:Si, 85:15) bol zakúpený od spoločnosti MikroCHEM (Slovenská republika). Zdrojom 
kovového železa bol odpadový železný drôt upravený do tvaru špirály. Ako zdroj hliníka bola 
použitá odpadová hliníková fólia (alobal), ktorá bola nastrihaná na plátky s rozmermi 5×5 mm. 
Peroxid vodíka (koncentrácia 30 %) bol zakúpený od spoločnosti CentralChem (Slovenská 
republika). Siričitan sodný (Na2SO3, čistota >95 %) bol zakúpený od spoločnosti Reanal 
(Maďarsko). Chemikálie pre stanovenie chemickej spotreby kyslíka (K2Cr2O7, HgSO4, AgSO4) 
boli čistoty p.a.. Pri všetkých pokusoch bola použitá deionizovaná voda. 
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Tabuľka 1. Základné charakteristiky použitých farbív 
 Ostazine Yellow H-R Ostazine Violete H-3R Acid Blue 113 

Skratka OYHR OVH3R AB113 
Sumárny 
vzorec 

C21H16Cl2N8O10S3 C25H17Cl2N7O14S4 C32H23N5O6S2 

Zastúpenie 
prvkov 

C(35,65%) H(2,28%) 
Cl(10,02%) N(15,84%) 
O(22,61%) S(13,60%) 

C(35,81%) H(2,04%) 
Cl(8,46%) N(11,69%) 
O(26,71%) S(15,29%) 

C(60,27%) H(3,64%) 
N(10,98%) O(15,05%) 

S(10,06%) 
Druh 

farbiva 
azofarbivo azofarbivo diazofarbivo 

Molová 
hmotnosť 
[g·mol−1] 

707,50 838,61 637,68 

CAS 160300-77-6 12239-45-1 3351-05-1 

Absorbanci
a 

[nm] 
494 555 574 

Štruktúrny 
vzorec 
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Použité zariadenia 
Miešanie reakčných zmesí bolo zabezpečené elektromagnetickým miešadlom Heidolph MR 
Hei Standard (250 RPM) s magnetickými miešadielkami potiahnutými teflónom. Hodnoty pH 
boli stanovované pH metrom HANNA Instruments 2002-02. Pre stanovenie zostatkovej 
koncentrácie farbív bol použitý jednolúčový spektrofotometer SPEKOL 11 a kyveta s hrúbkou 
1 cm.  Vlnové dĺžky jednotlivých farbív sú uvedené v Tabuľke 1. Koncentrácia rozpusteného 
kyslíka pri respirometrických testoch bola meraná kyslíkovou sondou HACH LANGE HQ30d. 
 
Reakčné podmienky 
Pre degradáciu uvedených farbív bolo použitých päť rôznych postupov. Všetky experimenty sa 
uskutočnili v 500 ml Erlenmeyerových bankách, ktoré boli kvôli zabráneniu prístupu svetla 
zabalené v alobale. Počiatočná koncentrácia jednotlivých farbív bola vždy 100 mg·l−1 a objem 
degradovaného roztoku bol 300 ml.  
Pri klasickej FR bol použitý nasledovný postup: pH roztoku farbiva bolo upravené na hodnotu 3 
použitím 5%-ného roztoku kyseliny sírovej. Ďalej bolo pridaných v 0., 1. a v 2. hodine reakcie 
0,1 g FeSO4·7 H2O a vždy po jeho rozpustení aj 0,1 ml 30 % peroxidu vodíka. 
Pri FLR reakcii so železnou špirálou bol použitý nasledovný postup: Do roztoku farbiva bolo 
pridaných 0,05 ml koncentrovanej kyseliny sírovej. Železná špirála sa aktivovala v 20%-nej 
kyseline sírovej a po opláchnutí deionizovanou vodou bola ponorená do reakčnej zmesi. Po 
iniciačnom čase (5 minút) bolo do zmesi v 0., 1. a v 2. hodine reakcie pridaných 0,4 ml peroxidu 
vodíka. 
Pri FLR reakcii s FeSi bol použitý nasledovný postup: Do roztoku farbiva bolo pridaných 
0,05 ml koncentrovanej kyseliny sírovej. Ďalej bolo pridaných v 0., 1. a v 2. hodine reakcie 
0,023 g FeSi a 0,4 ml peroxidu vodíka. 
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Pri FLR reakcii s kovovým hliníkom (ZVAl/H+) bol použitý nasledovný postup: Do roztoku 
farbiva boli pridané 2 ml koncentrovanej kyseliny sírovej. Ďalej bolo pridaných 0,5 g hliníka 
postrihaného na plátky s rozmermi 5×5 mm. 
Pri FLR reakcii s kovovým hliníkom s katalytickým prídavkom železitých iónov 
(ZVAl/H +/Fe3+) bol použitý rovnaký postup ako v prípade systému ZVAl/H+ a navyše bolo 
pridaných 4,5 mg Fe2(SO4)3·9 H2O. 
 
Uskutočnené analýzy 
Stanovenie farebnosti, podľa ktorej bola vyhodnocovaná miera degradácie farbiva, bolo 
uskutočňované každú hodinu vždy pred prídavkom ďalších reagentov. Množstvo odoberanej 
vzorky bolo 10 ml. Vzorka sa zneutralizovala na pH = 7 a vzniknutá zrazenina Fe(OH)3, 
Fe(OH)2 alebo Al(OH)3, v závislosti od použitého systému, sa oddelila od roztoku filtráciou.  
V základných roztokoch farbív ako aj v roztokoch po reakciách boli uskutočnené merania 
CHSKCr modifikovanou semimikrometódou podľa (Horáková a kol., 2007). V prípade FR 
a FLR reakcií s využitím ZVI a pZVI bola analýza CHSKCr uskutočnená až z výsledných 
reakčných roztokov po 3. hodine reakcie a v prípade systémov ZVAl v 2., 4., 6., 8. a 24. hodine. 
Respirometrické testy boli uskutočnené rovnako so štandardnými roztokmi farbív ako aj vo 
výsledných reakčných roztokoch. Bola meraná respiračná rýchlosť aktivovaného kalu 
pochádzajúceho z mestskej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni v Bratislave. Koncentrácia 
kalu pri testoch bola 1,36 g·l−1 a objem dávkovanej vzorky bol 25 ml. Pred pridaním vzorky ku 
aktivovanému kalu sa zvyškový peroxid vodíka odstránil malým prídavkom Na2SO3, nakoľko 
by svojim rozkladom výrazne ovplyvnil koncentráciu rozpusteného kyslíka. Testy boli 
uskutočnené a vyhodnotené podľa postupu uvedeného v práci (Čech a kol., 1984) 
Všetky štandardné roztoky spolu s reakčnými roztokmi obsahujúcimi farbivo boli podrobené aj 
testom toxicity podľa metódy opísanej v OECD Guidelines 208: “Terrestrial plants, Growth 
tests“ na semenách Sinapsis Alba (horčica biela). Semienka, ktoré boli najskôr vizuálne 
skontrolované a nevhodné vylúčené, sa ukladali do Petriho misiek s priemerom 17 cm, v 
ktorých bol vložený v celej šírke filtračný papier. Semienka boli ukladané v geometrickom 
usporiadaní, po 50 ks do každej Petriho misky a následne zaliate 50 ml roztoku vzorky. Test sa 
vykonával v troch paralelných stanoveniach. Doba testu bola 72 hodín. Ten istý test bol urobený 
aj s vodovodnou pitnou vodou, ktorá sa použila ako štandard ku ďalším výpočtom (OECD, 
1984). 
  
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Štandardné roztoky farbív 
Štandardné roztoky všetkých troch použitých farbív obsahovali 100 mg·l−1 farbiva. Boli 
uskutočnené merania hodnoty CHSKCr, na základe ktorých bolo zistené, že farbivá sú len veľmi 
slabo oxidovateľné. Na týchto roztokoch boli rovnako vykonané testy toxicity podľa OECD na 
semiačkach horčice bielej a respirometrické testy na aktivovanom kale. V prípade testov OECD 
bola zistená inhibícia v raste korienkov v porovnaní s pitnou vodovodnou vodou vo všetkých 
troch prípadoch. Rovnako toxicky sa správali použité farbivá aj voči aktivovanému kalu, kedy 
znížili pôvodnú (endogénnu) respiračnú rýchlosť kalu aj o desiatky percent (Tabuľka 2). 
Z výsledkov teda vyplýva, že dochádza k postupnému usmrcovaniu kalu a teda, že roztoky 
uvedených farbív sú toxické ako pre suchozemské rastliny, tak aj pre biocenózu vo vodách, 
prípadne pre biologický stupeň čistiarní odpadových vôd. 
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Tabuľka 2. Toxický vplyv základných roztokov farbív 
 Ostazine Yellow H-R Ostazine Violete H-3R Acid Blue 113 

Chemická spotreba kyslíka 
CHSKCr [mg·l−1] 120 39 97 

Testy toxicity podľa OECD 
Inhibícia [%] 25,11 54,09 85,15 

Respirometrické testy 
Inhibícia [%] 2,23 21,13 3,20 

 
Fentonova reakcia 
Fentonova reakcia je vďaka svojej veľkej oxidačnej sile používaná v mnohých prípadoch ako 
AOPs metóda na odstránenie perzistetných polutantov vôd. Rovnako dobre môže byť však 
využitá aj na zníženie alebo úplné odstránenie farebnosti farebných priemyselných odpadových 
vôd (Prousek a kol., 1997). Hydroxylový radikál atakuje azoskupinu obsiahnutú v molekule 
farbiva podľa mechanizmu (6, 7), čo má za následok odfarbenie roztoku. V predkladanej práci 
boli úspešne odstránené tri rôzne druhy azofarbív, pričom jedno z farbív bolo diazofarbivo. 
Počiatočné koncentrácie boli 100 mg·l−1. Súčasne s úplným odstránením farebnosti došlo aj 
k výraznej zmene hodnoty CHSKCr. V prípade farbiva OYHR a AB113 došlo k jej poklesu 
a v prípade farbiva OVH3R k jej nárastu. V prípade prvých dvoch farbív dochádza k rozkladu 
molekuly na menšie fragmenty (8) a k ich následnej mineralizácii (9). V prípade OVH3R 
dochádza iba k rozkladu na menšie a lepšie oxidovateľné fragmenty, čo vedie k nárastu hodnoty 
CHSK. 
 
R1−N=N−R2 + HO• → R1(HO)N−N•−R2 (6) 
R1(HO)N−N•−R2 + O2

 → R1(HO)N−N(O−O•)R2 → → R1−NO + R2−NO2
 (7) 

Farbivo + HO• → rozkladné produkty (8) 
Rozkladné produkty + HO• → CO2 + H2O (9) 
 

Tabuľka 3. Súhrn charakteristík výsledných roztokov farbív po degradácii pomocou FR 
 Ostazine Yellow H-R Ostazine Violete H-3R Acid Blue 113 

Účinnosť degradácie [%] 
Po 1. hodine 66,77 100,00 82,25 
Po 2. hodine 100,00 100,00 90,60 
Po 3. hodine 100,00 100,00 92,45 

Chemická spotreba kyslíka 
CHSKCr [mg·l−1] 62 161 56 

Testy toxicity podľa OECD 
Inhibícia [%] 52,82 80,34 75,93 

Respirometrické testy 
Stimulácia [%] 22,49 32,85 79,84 

 
Testy toxicity podľa OECD vykazovali vo všetkých stanovovaných roztokoch po degradácii 
pomocou FR  vyššiu mieru inhibície ako pôvodné štandardné roztoky farbív. Ako bolo zistené, 
príčinou by mohla byť aj samotná zasolenosť roztokov alebo produkty vznikajúce pri oxidácii 
farbív. Toxické vplyvy vznikajúcich produktov ako sú formaldehyd alebo metanol nemusíme 
však uvažovať pri respirometrických testoch, nakoľko sú  tieto produkty vhodným substrátom 
pre aktivovaný kal, čo sa prejavilo stimuláciou respiračnej rýchlosti kalu až o niekoľko desiatok 
percent (Tabuľka 3).  
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Fenton-like reakcia s kovovým železom 
Táto modifikácia klasickej FR patrí medzi najsilnejšie AOPs (Prousek a Priesolová, 2002). To 
sa ukázalo ako u účinností odfarbenia roztokov v čase, kedy už po prvej hodine boli dosiahnuté 
najvyššie miery odfarbenia z pomedzi všetkých použitých systémov, ako aj v hodnotách 
CHSKCr po ukončení degradačného procesu. Tieto hodnoty boli najnižšie zo všetkých 
použitých systémov, čo svedčí o tom, že dochádza k značnej mineralizácii vzniknutých 
medziproduktov a teda k najväčšej produkcii hydroxylových radikálov. Súčasne s týmto faktom 
sa môže na odstránení farebnosti a CHSKCr podieľať aj koagulácia iniciovaná FLR, nakoľko 
pri tejto reakcii dochádza k uvoľňovaniu väčšieho množstva železa ako v prípade klasickej FR. 
Toto železo je v konečnej fáze v procese neutralizácie vyzrážané vo forme hydroxidu 
železnatého a železitého, ktoré majú adsorpčné vlastnosti (10, 11) a tak prispievajú k ďalšiemu 
odstráneniu organického znečistenia a teda aj k zníženiu výslednej hodnoty CHSKCr. Miera 
toxicity pri OECD testoch opäť vykazovala zvýšené hodnoty oproti štandardu, no roztoky sa 
ukázali byť ako vhodné substráty pre aktivovaný kal (Tabuľka 4).  
 
Fe2+ + 2 OH− → Fe(OH)2     (tmavo-zelená zrazenina) (10) 
Fe3+ + 3 OH− → Fe(OH)3     (hnedo-oranžová zrazenina) (11) 
 

Tabuľka 4. Súhrn charakteristík výsledných roztokov farbív po degradácii pomocou FLR 
s využitím kovového železa 

 Ostazine Yellow H-R Ostazine Violete H-3R Acid Blue 113 
Účinnosť degradácie [%] 

Po 1. hodine 100,00 100,00 92,18 
Po 2. hodine 100,00 100,00 98,94 
Po 3. hodine 100,00 100,00 99,54 

Chemická spotreba kyslíka 
CHSKCr [mg·l−1] 27 27 56 

Testy toxicity podľa OECD 
Inhibícia [%] 62,08 77,24 61,82 

Respirometrické testy 
Stimulácia [%] 47,57 25,03 38,92 

 
Fenton-like reakcia s práškovým železom 
Na základe dobrých skúseností s FLR systémom využívajúcim kovové železo sme vyskúšali 
použiť aj práškové železo s 15%-ným obsahom kremíka. Táto prášková forma má výhodu 
v rýchlej separácii nespotrebovaného železného prachu z roztoku pomocou magnetu. Systém 
sa však neukázal tak účinný, nakoľko dochádzalo k pomalšiemu odfarbovaniu roztokov a podľa 
hodnôt CHSKCr, dochádzalo iba k rozpadu pôvodnej molekuly farbiva na menšie fragmenty, 
nie však k mineralizácii. Tento systém by však mohol byť použitý pri procesoch, kde nie je 
potrebná veľká oxidačná sila – napríklad pri získavaní chemikálií z prírodných polymérnych 
materiálov (Škulcová a Hrdlička, 2014). Testy toxicity podľa OECD vykazovali opäť inhibičné 
účinky, no pri farbive AB113 bola toxicita výsledného roztoku najnižšia zo všetkých 
sledovaných systémov. Pri respirometrických meraniach došlo k najvyššej stimulácii 
respiračnej rýchlosti aktivovaného kalu, nakoľko fragmenty po rozpade molekúl farbiva sa 
javia ako veľmi dobrý substrát (Tabuľka 5). 
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Tabuľka 5. Súhrn charakteristík výsledných roztokov farbív po degradácii pomocou FLR 
s využitím práškového železa 

 Ostazine Yellow H-R Ostazine Violete H-3R Acid Blue 113 
Účinnosť degradácie [%] 

Po 1. hodine 53,22 73,03 83,78 
Po 2. hodine 90,52 88,98 94,03 
Po 3. hodine 97,71 93,94 94,47 

Chemická spotreba kyslíka 
CHSKCr [mg·l−1] 369 91 277 

Testy toxicity podľa OECD 
Inhibícia [%] 81,52 77,37 17,78 

Respirometrické testy 
Stimulácia [%] 57,68 77,15 140,85 

 
Fenton-like reakcia na báze kovového hliníka 
Hlavnou výhodou systémov na báze kovového hliníka je samovoľná produkcia peroxidu vodíka 
v systéme. Nevýhodou je silne kyslé prostredie a dlhé reakčné časy. V tomto prípade došlo 
k úplnému odfarbeniu roztokov až po 24 hodinách reakcie. V prípade farbiva OVH3R možno 
hovoriť o úplnom odfarbení (>95 %) po 6-ich hodinách. Účinnosť odfarbenia a zmenu hodnoty 
CHSKCr znázorňuje Obrázok 1. Pri farbive AB113 bolo sledované už po 1. hodine reakcie až 
56%-né odfarbenie, čo bolo však zapríčinené koagulačným efektom Al3+ iónov, po čiastočnom 
rozpustení kovového hliníka. 
 

 
Obrázok 1. Účinnosť odfarbenia systémami ZVAl/H+ a ZVAl/H+/Fe3+ a zmena hodnoty 

CHSKCr 

 

Testy toxicity podľa OECD ukázali pri oboch systémoch využívajúcich kovový hliník 100%-nú 
inhibíciu, čo môžeme pričítať veľkej zasolenosti roztoku, prípadne toxickým účinkom hlinitých 
iónov (Hrdlička a Prousek, 2015). Tak ako v prípade použitia práškového železa sa aj tu ukázala 
vysoká stimulácia respiračnej rýchlosti aktivovaného kalu, nakoľko pri vysokých hodnotách 
CHSKCr predpokladáme iba rozpad molekúl farbiva na menšie fragmenty, nie mineralizáciu 
(Tabuľka 6).  
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Tabuľka 6. Miera stimulácie respiračnej rýchlosti aktivovaného kalu pri systémoch 
využívajúcich kovový hliník a kovový hliník s katalytickým prídavkom železitých iónov 

 Ostazine Yellow H-R Ostazine Violete H-3R Acid Blue 113 
 ZVAl ZVAl/Fe3+ ZVAl ZVAl/Fe 3+ ZVAl ZVAl/Fe 3+ 

Stimulácia [%] 90,91 93,58 57,23 147,65 76,18 65,02 
 
ZÁVER 
Všetky popísané AOPs systémy sa javia ako vhodné na použitie pre čistenie farebných 
odpadových vôd, nakoľko vždy došlo k viac ako 95%-nému odfarbeniu. Navyše sa takto 
predupravené vody môžu lacnejšie dočistiť na biologickom stupni čistiarne odpadových vôd.  
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ABSTRAKT 
Ve zvláštní zprávě Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti 
(EMCDDA) z roku 2009 byl popsán obecný princip nového přístupu k monitorování 
a zpřesňování odhadu prevalence a užívání drog v populaci metodou epidemiologie odpadních 
vod. V České republice je tato metoda aplikována v projektu Stanovení množství nelegálních 
drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách – nový nástroj pro doplnění 
údajů o spotřebě drog v České republice. Do projektu bylo zapojeno celkem 25  českých 
měst, odebráno bylo více než 2500 slévaných vzorků odpadních vod. Odběrové kampaně byly 
sedmidenní. Ve všech analyzovaných vzorcích byly nezákonné drogy nalezeny. Nejvyšší byly 
nálezy metamfetaminu (MAMD, pervitin), které v některých případech překračovali 10 000 
ng/l vody. Ve srovnání s Evropou jsou v průměru tyto hodnoty několikanásobně vyšší než 
v evropských městech s nejvyššími nálezy této drogy (Helsinky, Turku, Oslo). U ostatních drog 
(extáze, amfetamin, kokain) se jejich spotřeba z pohledu analýzy odpadních vod pohybuje na 
evropském průměru nebo spíše pod ním. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Amfetamin (AMP), epidemiologie odpadních vod (sewage epidemiology), extáze (MDMA), 
kalkulace spotřeby nelegálních drog, kokain, marihuana (THC), metamfetamin (pervitin, 
MAMD). 
 
ÚVOD 
Epidemiologie odpadních vod (sewage epidemiology) se začala rozvíjet na přelomu tisíciletí 
poté, co Daughton a Termes (1999 a 2001) poprvé využili sledování kontaminace nezákonných 
drog (především kokainu) v populaci pomocí analýzy komunálních odpadních vod a 
následného zpětného přepočtu. V praxi tento přístup použil poprvé Zuccato et al. (2005) 
v povodí řeky Pád. Použití tohoto přístupu ke sledování spotřeby drog bylo v dalších letech 
velmi diskutováno, např. v publikacích Zuccato et al. (2006, 2008), Castiglioni et al. (2006) 
a nastal rychlý rozvoj dalších postupů a výzkumu v této oblasti. Epidemiologie odpadních vod 
byla použita např. ve Španělsku (Huerta-Fontela 2007), v Paříži a na území Francie (Nefau 
et al. 2013), ve Švédsku (Östman et al. 2014),  v Chorvatsku v Záhřebu (Terzic et al. 2010), 
v Katalánii ve Španělsku (Boleda 2009), v USA ve státě New York (Subedi 2014), v Austrálii 
(Irvine et al. 2011) či ve Finsku (Kankaanpaä 2014). Velmi zajímavá srovnávací studie proběhla 
v roce 2011 v 19 evropských městech (Kevin et al. 2012) a pokračování v letech 2012 a 2013 
(Ort et al. 2014). Celkem bylo do studie zapojeno 42 evropských měst z 21 zemí, včetně České 
republiky. Epidemiologie odpadních vod se za dobu své existence stala rozvíjejícím se 
multidisciplinárním oborem, na kterém se podílí analytická chemie, fyziologie, biochemie, 
technologie odpadních vod, environmetální inženýrství i konvenční epidemiologie. 
 
V České republice je tento přístup aplikován v rámci projektu Stanovení množství nelegálních 
drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách – nový nástroj pro doplnění údajů o 
spotřebě drog v České republice (identifikační číslo projektu VG 20122015101) se zkráceným 
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názvem DRAGON. Tento projekt je řešen v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České 
republiky v letech 2010 -2015 (BII/2 – VS) a je financovaný formou dotace z rozpočtové 
kapitoly Ministerstva vnitra České republiky. 
 
POUŽITÉ POSTUPY A METODY 
Schematický přehled epidemiologického přístupu je na Obrázku 1. 
 
 
 

 
Obrázek 1. Schematický přehled epidemiologického přístupu k odhadu celkové spotřeby 

drog ve sledované lokalitě 
 
 
Sledování probíhalo v lokalitách, které byly vybrány po konzultaci s Národním monitorovacím 
střediskem pro drogy a drogové závislosti a s Národní monitorovací centrálou. V roce 2013 to 
byly Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Český 
Těšín, Orlová, v roce 2014 dále Karlovy Vary, Cheb, Aš, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, 
Liberec, Jablonec nad Nisou, Pardubice, Hradec Králové, Jihlava, Opava, Olomouc, Zlín, Nový 
Jičín a Bruntál. 
 
24-hodinové slévané vzorky byly odebírány především na přítoku na ČOV po hrubém 
předčištění. Tam, kde to podmínky na stokové síti dovolovaly, byly odběry prováděny 
i v uzlových bodech kanalizační sítě. Příklad z Ostravy je uveden na Obrázku 2. 
 
Odebrané vzorky byly uchovávány v chladu a bezprostředně po odběru zpracovávány, případně 
zamraženy. Zmrazené vzorky byly uloženy při -20 °C. Před vlastní analýzou byly vzorky 
přefiltrovány přes nylonový membránový filtr a po přídavku směsného roztoku interních 
standardů analyzovány kapalinovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií s on-
line SPE prekoncentrací. Ze získaných výsledků koncentrací jednotlivých drog byl proveden 
odhad celkové spotřeby drogy v daném odběrovém profilu.  
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Odhad celkové spotřeby vyplývá ze vztahu 
 

Spotřeba (g/den) = M (ng/l) × průtok (l/den) × PF, 
 
kde: 
spotřeba = denní spotřeba zvolené drogy; 
M = koncentrace látky (metabolitu dané drogy, případně drogy nezměněné), ze které výpočet 
vychází; stanovené na nátoku na ČOV, 
průtok = průtok odpadní vody ČOV za den;  
PF = přepočítávací faktor, který se stanoví jako poměr molekulárních hmotností zvolené drogy 
a specifické látky (metabolitu nebo nezměněné drogy) násobený průměrnou procentuální 
metabolizací drogy na zvolený metabolit, příp. nemetabolizaci - prochází-li droga tělem 
částečně nezměněna.  
 
Tyto výpočty mohou být ovlivněny řadou faktorů, způsob metabolizace se u jednotlivých osob 
může lišit např. v závislosti na věku a pH moči, některé látky jsou metabolizovány na stejné 
metabolity jako předepisované farmakologické přípravky. Pokud se k přepočtu používá 
původní mateřská droga, nelze jednoznačně určit, zda droga byla použita či přímo zlikvidována. 
Všechny tyto faktory pak mohou vést k nadhodnocení či podhodnocení výsledků. 
 
 

 
Obrázek 2. Uzlové body na kanalizační síti v Ostravě 

 
 
Byly sledovány tyto nezákonné drog a jejich metabolity  

• 3,4-methylendioxymethamfetamin (MDMA - extáze) 
• Amfetamin (AM) a Metamfetamin (MAMF - pervitin) 
• Kokain (CO) a jeho metabolity benzoylecgonine (BE) a Cocaethylen (CE) 
• Heroin (HER) a jeho metabolit Morfin (MOR) a 6-acetylmorfin (ACE) 
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• 11-nor-9-karboxy-delta-9-THC (Cannabis , marihuana) 
• LSD 
• Metadon a jeho metabolit 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP) 
• Buprenorfin  

Na následujících grafech jsou uvedeny příklady spotřeby drog v některých aglomeracích. 
 
 

 
Obrázek 3. Spotřeba extáze (MDMA) v Plzni v roce 2013. Sobota je označena světle šedou 

barvou, neděle šrafováním. 
 
 
Z Obrázku 3 je zřejmé, že extáze je typickou víkendovou drogou. Nejvyšší hodnoty byly 
zaznamenány o víkendových dnech. Po dobu druhé odběrové kampaně ve dnech 12. – 18. 6. 
2013 stoupla spotřeba MDMA až 6krát. V této době se v Plzni konal hudební festival Summer 
City Fest 2013. Plzeň je ve spotřebě extáze na třetím místě za Prahou a Brnem. Graf se 
spotřebou extáze v Praze je na Obrázku 4. 
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Obrázek 4. Spotřeba extáze (MDMA) v Praze v roce 2013. Sobota je označena světle šedou 

barvou, neděle šrafováním. 
 
Praha je v rámci republiky také na prvním místě ve spotřebě kokainu (Obrázek 5), následuje 
Plzeň a Ústí nad Labem. 
 

 
Obrázek 5. Spotřeba kokainu v Praze v roce 2013 

 
Spotřeba pervitinu (MAMF) byla v roce 2013 nejvyšší v Ústí nad Labem (Obrázek 6) a 
v Ostravě (Obrázek 7). Některé hodnoty měřené v Ostravě jsou extrémně vysoké. Nelze je však 
jednoduše vyloučit, neboť v dané lokalitě můžeme předpokládat i kontaminaci odpadních vod 
z nezákonných varen této drogy. Ještě vyšší extrémní hodnoty (106 000 ng/l) byly v roce 2014 
nalezeny na Chebsku. I zde lze předpokládat, že se jednalo o kontaminaci z nezákonné varny. 
Tuto domněnku podporují i extrémní nálezy efedrinu, který se k výrobě pervitinu používá. 
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Obrázek 6. Spotřeba pervitinu v Ústí nad Labem v roce 2013. 

 
 

 
Obrázek 7. Spotřeba pervitinu v Ostravě v roce 2013 

 
 
ZÁVĚR 
Z výsledků získaných v rámci projektu i ze zkušeností z ostatních evropských 
i mimoevropských lokalit vyplývá, že epidemiologie odpadních vod je jednoznačně vhodným 
nástrojem ke sledování spotřeby drog v monitorované lokalitě. Prostřednictvím této metody lze 
sledovat trendy ve spotřebě jednotlivých drog – meziroční, roční nebo týdenní a dobře 
identifikovat místa s jejich zvýšenou spotřebou. Lze tedy konstatovat, že hlavní cíl projektu, tj. 
získat komplexní přehled o spotřebě drog v České republice a tím zpřesnit oficiální statistiky o 
spotřebě nezákonných drog, bude splněn. 
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ABSTRAKT 
Feráty jsou sloučeniny železa ve vysokém oxidačním stavu – Fe(IV), Fe(V) a Fe(VI), vykazují 
silné oxidační účinky, jejich finálním produktem po reakci jsou netoxické železité oxidy a 
oxohydroxidy, které mohou působit jako koagulant. Laboratorní testy na úrovni základního 
výzkumu prokázaly aplikační potenciál ferátů v oblasti čištění vod (např. odstranění kovů, 
triazinových pesticidů, endokrinních disruptorů, kyanidů, chemických bojových látek). 
Technologie výroby ferátů v množství dostatečném pro průmyslové využití byla úspěšně 
zvládnuta v rámci řešeného projektu NANOBIOWAT (Centra kompetence, TAČR), proto jsou 
hledány pro tyto nové látky vhodné průmyslové aplikace. Jednou z možností praktického 
využití ferátů je odstraňování arsenu z vody. V roce 2014 a 2015 byly realizovány laboratorní 
testy se dvěma zdroji podzemní vody s přirozeně zvýšenou koncentrací As (první zdroj cca 60 
µg/l, druhý zdroj cca 100 µg/l), které jsou, či mohou být využívány pro výrobu pitné vody. 
Testováno bylo 5 šarží ferátů (čtyři od firmy LAC s.r.o., jedna šarže od firmy Bochemie a.s.), 
různé koncentrace ferátů (10 mg/l, 20 mg/l, 30 mg/l), různé doby reakce (20 min, 30 min, 60 
min), studován byl vliv přídavku polymerního flokulantu (konstantně 0,06 ml/l roztoku o konc. 
1 g/l). Pro porovnání výsledků byla zařazena i klasická metoda koagulce (0,015 ml/l 40% 
FeCl3). Během reakce vody s ferátem byly měřeny hodnoty oxidačně-redukčního potenciálu, 
pH a teploty. Po reakci byl vzorek vody zfiltrován přes filtrační papír a ve filtrátu byly 
stanoveny výsledné koncentrace As, Fe a mikrobiologické parametry. V první sérii 
laboratorních testů vyhověly limitu As pro pitnou vodu dvě šarže ferátů s dávkou 0,02 g/l 
a koagulace. Přídavek polymerního flokulantu snížil výsledný obsah Fe, ale hodnota 
požadovaná normou na pitnou vodu pro železo (0,2 mg/l) nebyla překročena ani u testů bez 
přídavku polymerního flokulantu. Mikrobiologické analýzy vyčištěné zfiltrované vody 
potvrdily výrazný desinfekční účinek ferátu. Během aplikace ferátu došlo k zvýšení redox-
potenciálu o 280-300 mV. Maximální dosažené hodnoty EH (redox potenciál) se pohybovaly 
mírně nad 800 mV pro koncentrace ferátů 0,02 g/l., pro poloviční koncentraci ferátů byl 
výsledný oxidačně-redukční potenciál o několik desítek mV nižší. Na základě realizovaných 
laboratorních testů, kdy bylo pro oba typy vod dosaženo limitů As i Fe pitné vody, byly 
navrženy optimální dávky ferátů (0,01 – 0,02 g/l pro zdroj vody s obsahem As 58 µg/l, 0,02 – 
0,025 g/l pro zdroj vody s obsahem As 101 µg/l). Významnou výhodou oproti v praxi běžně 
využívané koagulaci je minimální tvorba kalu a desinfekční účinek.  
U opakovaných verifikačních testů bylo pro první zdroj dosaženo limitů pro pitnou vodu 
v parametrech As i Fe (6,2 µg/L As, 90% účinnost) po zkvalitnění filtračního kroku a byla 
potvrzena optimální dávka ferátu 0,02 g/l. Pro tento zdroj je navrženo testování čtvrtprovozní 
technologie s feráty o průtoku cca 100 l/hod přímo na lokalitě. Pro vodu z druhého zdroje 
nebyly zatím vysoké účinnosti ferátů během verifikačních testů potvrzeny. Příčiny budou dále 
analyzovány a řešeny v rámci projektu NANOBIOWAT.  
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KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Arsen, feráty, pitná voda, podzemní voda. 
 
ÚVOD  
Feráty jsou obecným názvem pro sloučeniny železa ve vysokém oxidačním stavu –  Fe(IV), 
Fe(V) a Fe(VI). Feráty vykazují vysoké oxidační účinky, jejich finální produkt po reakci – 
železité oxidy a oxohydroxidy – jsou považovány za netoxické a navíc mohou působit jako 
koagulant. Z těchto důvodů se v poslední době ferátům dostává velké pozornosti zejména z 
hlediska environmentálních aplikací. Laboratorní testy na úrovni základního výzkumu 
prokázaly zajímavý aplikační potenciál ferátů v oblasti technologie čištění vod (např. 
odstranění kovů, triazinových pesticidů, endokrinních disruptorů, kyanidů, chemických 
bojových látek a pod; Filip et al. 2011, Zboril et al. 2012, Prucek et al. 2013 a 2015, Yates et 
al. 2015), proto bylo přistoupeno v rámci projektu NANOBIOWAT (Centra kompetence, 
TAČR) k testování jejich možného využití v praxi. Nutnou podmínkou pro praktické aplikace 
bylo zvládnutí výroby ferátů v množství dostatečném pro průmyslové využití – tohoto bylo 
v rámci řešeného projektu úspěšně dosaženo. Jednou z mnoha možností praktického využití 
ferátů je odstraňování arsenu z vody.  
V roce 2014 a 2015 firma AECOM realizovala laboratorní testy se dvěma zdroji podzemní 
vody s přirozeně zvýšenou koncentrací As (první zdroj cca 60 µg/l, druhý zdroj cca 100 µg/l), 
které mají potenciál být využívány, či jsou využívány, pro výrobu pitné vody. Nejvyšší 
přípustná koncentrace As v pitné vodě dle Vyhlášky 252/2004Sb. je 10 µg/l.  
 
MET ODIKA LABORATORNÍCH TEST Ů S FERÁTY  
Základní postup laboratorních testů reflektoval jednoduché použití ferátů. Ke vzorku podzemní 
vody s přirozeně zvýšeným obsahem arsenu bylo za stálého míchání na magnetické míchačce 
přidáno stanovené množství pevného ferátu. Během reakce ferátu s vodou byly zaznamenávány 
změny oxidačně-redukčního potenciálu (měřen argentochloridovou elektrodou, přepočten na 
standardní vodíkovou elektrodu), změny pH a teploty. Po ukončení testu byl výsledný roztok 
zfiltrován přes skládaný papírový filtr (simulace filtrace vody na pískovém filtru). Testovány 
byly různé šarže ferátů (4 šarže od firmy LAC s.r.o., jedna šarže od firmy Bochemie a.s.), různé 
koncentrace ferátů (10 mg/l, 20 mg/l, 30 mg/l), různé doby reakce (20 min, 30 min, 60 min), 
studován byl vliv přídavku polymerního flokulantu (konstantně 0,06 ml/l roztoku o konc. 1 g/l). 
Pro porovnání výsledků byla zařazena i klasická metoda koagulce (0,015 ml/l 40% FeCl3). 
Optimální pH pro praktické využití ferátů ve vodárenství - neutrální až slabě zásadité - bylo 
určeno dřívějšími laboratorními testy na akademické půdě (Univerzita Palackého v Olomouci). 
Stanovení obsahu kovů a mikrobiologické analýzy byly realizovány v akreditované laboratoři 
ALS Czech Republic, s.r.o. 
 
VÝSLEDKY LABORATORNÍCH TEST Ů S FERÁTY  
Primární laboratorní testy 
V prvním testu byly k vodě z lokality MZ s obsahem As = 58 µg/l, Fe = 0,008 mg/l, pH = 7,16 
přidány dvě různé navážky ferátu (0,050 g/l, 0,025 g/l; šarže ferátu: LAC I, 60 min) v kombinaci 
s přídavkem polymerního flokulantu. Pro srovnání byla realizována i klasická koagulace 
s chloridem železitým (40% roztok od distributora koagulantu, 0,03 ml/l). Ve všech případech 
byl výsledný obsah As <0,005 mg/l. Výhodou testů s feráty byla zanedbatelná produkce kalu 
oproti koagulaci – viz Tabulka 1. 
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Tabulka 1. Výsledky laboratorního testu s vodou z lokality MZ 

Vzorek 
 

  

 pH As Fe 
 - mg/l mg/l 

MZ Vstupní 
voda 

19.11.2014 7,16 0,0588 0,0078 
MZ filtrát 19.11.2014 7,44 0,0579 <0,0020 
MZ 1 - 0,05 g/l LAC I 60 min Ferát  

LAC I  
60 min 

19.11.2014 8,24 <0,0050 0,676 

MZ 2 - 0,025 g/l LAC I 60 min 19.11.2014 7,63 <0,0050 0,125 
MZ 3 - koagulace (0,03 ml/l 40% 
FeCl3)  

Koagulace 
19.11.2014 7,14 <0,0050 0,0434 

 
Druhý test  – viz Tabulka 2 – byl realizován s vodou z lokality KLU  As 101 µg/l, Fe <0,02 
mg/l, pH 7,16 (téměř dvojnásobný obsah As oproti vodě z prvního testu) a s nižšími navážkami 
ferátů 0,010 g/l a 0,020 g/l. Testovány byly celkem 4 šarže ferátů a koagulace (40% FeCl3, 
0,015 ml/l). Každý test byl realizován s variantou bez polymerního flokulantu a s polymerním 
flokulantem. Limitu As pro pitnou vodu vyhověly dvě šarže ferátů s dávkou 0,02 g/l 
a koagulace. Přídavek polymerního flokulantu snížil výsledný obsah Fe, ale hodnota 
požadovaná normou na pitnou vodu pro železo (0,2 mg/l) nebyla překročena ani u testů bez 
přídavku polymerního flokulantu – nutnost přídavku polymerního flokulantu je tedy na 
případném zvážení provozovatele úpravny.  
 
Tabulka 2. Výsledky laboratorního testu s vodou z lokality KLU – 4 šarže ferátů + koagulace 

      As Fe pH  

        mg/l mg/l - 

KLU Vstupní 
voda 

Vstupní voda 10.12.2014 0,101 <0,0020 7,16 

KLU filtrat  Vstupní voda filtrát 10.12.2014 0,104 <0,0020 7,42 

1 

Ferát  
LAC 001 

0,02 g/l 10.12.2014 0,0143 0,0082 7,60 

1a 0,02 g/l+PF 10.12.2014 0,0117 0,0039 7,66 

2 0,01 g/l 10.12.2014 0,0561 0,0357 7,31 

2a 0,01 g/l+PF 10.12.2014 0,0545 0,0054 7,31 

3 
Ferát  
LAC I  
60 min 

0,02 g/l 10.12.2014 0,0184 0,0167 7,97 

3a 0,02 g/l+PF 10.12.2014 0,0164 0,0154 7,93 

4 0,01 g/l 10.12.2014 0,0178 0,0292 7,33 

4a 0,01 g/l+PF 10.12.2014 0,0171 0,0095 7,38 

5 

Ferát  
LAC 003 

0,02 g/l 10.12.2014 0,0078 0,0111 7,81 

5a 0,02 g/l+PF 10.12.2014 <0,0050 0,0072 7,90 

6 0,01 g/l 10.12.2014 0,0593 0,0101 7,42 

6a 0,01 g/l+PF 10.12.2014 0,0758 0,0563 7,43 

7 

Ferát  
Bochemie 

0,02 g/l 10.12.2014 0,0070 0,0114 7,45 

7a 0,02 g/l+PF 10.12.2014 <0,0050 0,0070 7,51 

8 0,01 g/L 10.12.2014 0,0162 0,0078 7,32 

8a 0,01 g/L+PF 10.12.2014 0,0218 0,0063 7,42 

9 Koagulace FeCl3+PF 10.12.2014 <0,0050 0,0086 7,3 
Tučně označené testy dosáhly koncentrace As vyhovující limitu na pitnou vodu dle Vyhlášky 
252/2004 Sb., PF - přídavek polymerního flokulantu  
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Pro náhodně vybranou testovanou konfiguraci (navážka 0,01 g/l, šarže LAC I 60 min) byla 
vyčištěná a zfiltrovaná voda analyzována na přítomnost mikrobiálního znečištění v rozsahu 
požadovaném pro pitnou vodu – před aplikací ferátu a po aplikaci ferátu (viz Tabulka 3).  

 
Tabulka 3. Vliv ferátu na výskyt mikroorganismů 

Stanovení Jednotka Vzorek KLU  
– před aplikací 

ferátu 

Vzorek KLU č.4 
– po aplikaci ferátu 

(0,01 g/l) 
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 
Koliformní bakterie KTJ/100 ml 9 0 
Mikroorganismy kult. při 22°C KTJ/ ml 270 16 
Mikroorganismy kult. při 36°C KTJ/ ml 35 7 

 
Pro koliformní bakterie bylo zaznamenáno 100 % snížení (z 9 KTJ/100ml na 0 KTJ/100ml), 
pro mikroorganismy kult. při 22°C  snížení 96 % (z 270 KTJ/1ml na 16 KTJ/1ml) a pro 
mikroorganismy kult. při 36°C snížení o 80 % (z 35 KTJ/1ml na 7  KTJ/1ml). Výsledky 
potvrdily výrazný desinfekční účinek ferátu. Během aplikace ferátů byl sledován vývoj pH a 
změny oxidačně-redukčního potenciálu. Maximální dosažené hodnoty EH (redox potenciál) se 
pohybovaly mírně nad 800 mV pro koncentrace ferátů 0,02 g/l, pro poloviční koncentraci ferátů 
byl výsledný oxidačně-redukční potenciál o několik desítek mV nižší. Po aplikaci ferátu došlo 
k zvýšení redox-potenciálu o 280 – 300 mV. Max. hodnoty pH během reakce dosáhly hodnot 
8,3 – 8,4, výsledná hodnota pH po ukončení reakce se zvýšila max. o 0,4 pH  a vždy vyhovovala 
rozmezí pH požadovanému pro pitnou vodu 6 – 8.  
Před čtvrtprovozní realizací byly ještě naplánovány verifikační, tj. opakované testy s nově 
odebranou vodou z obou lokalit.  
 
Verifikač ní laboratorní testy 
Na základě výše uvedených výsledků primárních laboratorních testů byly následně realizovány 
verifikační laboratorní testy s nově odebranými vzorky vod. Metodika verifikačních testů byla 
stejná jako u primárních laboratorních testů. Byla použita nová šarže ferátů (LAC 19), různé 
koncentrace ferátů (10 – 30 mg/l) a byl sledován účinek přídavku polymerního flokulantu. 
Výsledky verifikačních testů jsou uvedeny v Tabulce 4. Dosažené hodnoty arsenu ve vyčištěné 
vodě jsou oproti hodnotám z primárních laboratorních testů poněkud vyšší. První série 
verifikačních testů byla realizována v den odběru vody (15.7.2015), ve druhé sérii verifikačních 
testů byla  použita stejná voda cca 3 týdny po odběru (skladována při laboratorní teplotě) a 
koncentrace ferátů byla navíc rozšířena o test s 30 mg/l (test 3.8.2015), ve třetí sérii 
verifikačních testů byly 24 hod po reakci vody s feráty vybrané archivní vzorky zfiltrovány přes 
fil tr o velikosti pórů 0,45 µm, tj byl použit kvalitnější filtrační krok než v předchozích testech 
(test 4.8.2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

~ 141 ~ 
 

Tabulka 4. Výsledky verifikačních laboratorních testů s vodou z lokalit MZ a KLU 

  

Ferát LAC 
19 

15.7.2015 
(test v den 
odběru) 

3.8.2015 
(opakování testu) 

4.8.2015 
(kvalitnější 

filtrace) 

Koncentrace 
ferátu 

As  
filtrace 
papír 

Fe 
filtrace 
papír 

As  
filtrace 
papír 

Fe  
filtrace 
papír 

As  
filtrace 
0,45µm 

Fe  
filtrace 
0,45µm 

Jednotka mg/l µg/l mg/l µg/l mg/l µg/l mg/l 

Detekční limit   1 0,002 1 0,002 1 0,002 

MEZ vstup 0 52,9 0,0023 66,5 <0,0020 n n 

MEZ filtrát 0 55,8 <0,0020 69 <0,0020 n n 

MEZ 3/A 10 30,2 0,737 n n n n 

MEZ 3/A + PF 10 20,9 0,428 n n n n 

MEZ 5/A 20 27,4 1,17 24,3 0,538 n n 

MEZ 5/A + PF 20 14,3 0,674 15,2 0,345 n n 

MEZ 5/B 30 n n 19,7 1,02 n n 

MEZ 5/B + PF 30 n n 19,4 1,19 6,2 0,0042 

KLU vstup 0 83,8 0,0222 86,8 0,0068 n n 

KLU filtrát 0 84,1 0,0125 85,9 <0,0020 n n 

KLU 3/A 10 84 0,418 n n n n 

KLU 3/A + PF 10 70,9 0,305 n n n n 

KLU 5/A 20 24,1 0,602 70,2 1,16 50,3 0,0075 

KLU 5/A + PF 20 23 0,51 73,8 1,28 54,2 0,0055 

KLU 5/B 30 n n 75,8 2 48,2 0,0069 

KLU 5/B + PF 30 n n 75,2 1,97 52 0,0061 

Pitná voda limit       10 0,2 10 0,2 

        

Z Tabulky 4 je patrné, že transfer pozitivních výsledků z laboratoře do praxe je ovlivněn řadou 
faktorů, které lze předjímat, i faktorů, které jsou neočekávané. Nepříznivé výsledky z lokality 
KLU jsou obtížně vysvětlitelné pouhou laboratorní chybou, a je třeba analyzovat možné příčiny 
rozporů mezi primárními laboratorními testy s excelentními výsledky (12/2014) a verifikačními 
laboratorními testy (7/2015). Prvním ověřovaným faktorem byla kvalita filtrace – zjistilo se, že 
v období mezi testy došlo k výměně dodavatele filtračního papíru, proto byla použita srovnávací 
standardizovaná metoda pomocí filtrace s velikostí pórů 0,45 µm – viz výsledky z 4.8.2015, 
které potvrdily významný vliv filtrace pro výsledné koncentrace arsenu i železa ve vyčištěné 
vodě z lokality MZ. Po filtraci zreagované vody s feráty z lokality MZ přes filtr 0,45 µm (vzorek 
MEZ 5/B + PF) bylo dosaženo srovnatelné koncentrace As jako u primárních laboratorních 
testů (viz Tabulka 2) a limity pro pitnou vodu v parametrech As a Fe byly splněny. U vzorku 
z lokality KLU se projevil negativně na výsledné koncentraci arsenu i další faktor – stárnutí 
vzorku. Je pravděpodobné, že stárnutím vzorku vody KLU se přítomná forma As změnila do 
formy As nepřístupné  pro ferát – viz srovnání výsledků vzorku KLU5/A z 15.7.2015  (pokles 
koncentrace As o 71 %) a z 3.8.2015 (pokles koncentrace As pouze o 18 %). Tuto hypotézu 
podporují i výsledky testu ze 4.8.2015, kdy je přítomno ve vodě KLU zfiltrované přes filtr 0,45 
µm stále vysoké množství As (cca 50 µg/l) a zároveň je téměř odstraněno veškeré železo (0,006 
mg/l). To znamená, že nedošlo k vytvoření pevné kovalentní vazby mezi As a Fe, která je 
základním mechanismem pro separaci As s použitím ferátů.   
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ZÁVĚR 
Účinek ferátů na odstranění As byl testován na dvou zdrojích podzemní vody s přirozeně 
zvýšenou koncentrací As (první cca 60 µg/l, druhý cca 100 µg/l), které mají potenciál být 
využívány, či jsou využívány, pro výrobu pitné vody. Na základě série realizovaných 
laboratorních testů byly navrženy optimální dávky ferátů pro dosažení limitů pitné vodu (0,01 
– 0,02 g/l pro první zdroj vody, 0,02 – 0,025 g/l pro druhý zdroj vody). Významnou výhodou 
oproti v praxi běžně využívané koagulaci je minimální tvorba kalu a silný desinfekční účinek. 
U následných verifikačních testů byly zaznamenány pro oba typy vod méně příznivé výsledky. 
Zkvalitněním filtračního kroku byly pro vodu z prvního zdroje (As cca 60 µg/l, lokalita MZ) 
dosaženy srovnatelné výsledky s úspěšnou první sérií laboratorních testů, limity pro pitnou 
vodu ve sledovaných parametrech As i Fe byly splněny (As: 6,2 µg/l, 90% účinnost, Fe 0,0042 
mg/l) a optimální dávka ferátu 0,02 g/l potvrzena. Z toho důvodu bylo pro tento zdroj 
doporučeno testování čtvrtprovozní technologie o průtoku cca 100 l/hod přímo na lokalitě. 
Důvody snížené účinnosti ferátů pro lokalitu KLU během verifikačních testů budou dále 
analyzovány a řešeny v rámci projektu NANOBIOWAT.  
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ABSTRAKT 
Příspěvek uvádí poznatky ze sledování domovní čistírny odpadních vod tvořené septikem a 
biofiltrem. Čistírna je určena pro pět ekvivalentních obyvatel a je aktuálně testovaná 
v akreditovaném režimu podle normy ČSN EN 12566-3 a zároveň podle ČSN EN 12566-6 ve 
Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení VÚV TGM, v.v.i. Praha. Článek shrnuje 
výsledky z několikaměsíčního testování zařízení, které je primárně určeno pro oblasti 
s nerovnoměrným přítokem odpadních vod. Zjištěné výsledky jsou porovnány se současnými 
právními předpisy a s výsledky dosahovanými klasickými aktivačními domovními čistírnami.  
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Biofiltr, čištění odpadních vod, domovní čistírna odpadních vod, norma ČSN EN 12566, 
právní předpisy, septik, zkušební laboratoř. 
 
ÚVOD  
Domovní čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel (EO) prodávané na trhu 
Evropské unie jsou testovány podle normy EN 12566-3 a EN 12566-6, aby se mimo jiné 
ověřila jejich účinnost čistit znečištění obsažené ve splaškových vodách. Takto otestovaných 
aktivačních čistíren je i na českém trhu celá řada. Podrobit stejnému testování i čistírnu 
tvořenou septikem a biofiltrem je novinka. Při zkoušení čistírny v souladu s příslušnou 
normou jsou sledovány reakce na změny hydraulického zatížení a především hodnoceny 
odtokové parametry a účinnosti čištění jednotlivých čistících stupňů během téměř ročního 
provozu zařízení. 
 
TESTOVÁNÍ Č ISTÍREN ODPADNÍCH VOD DO 50 EO PODLE ČSN EN 12566 
Zkoušení účinnosti čištění domovních čistíren odpadních vod (ČOV) do 50 ekvivalentních 
obyvatel podle ČSN EN 12566-3 se ve Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení VÚV 
TGM, v.v.i. Praha (dále jen Zkušební laboratoř) provádí od roku 2006. Od roku 2014 je 
Zkušební laboratoř oprávněna provádět akreditované zkoušení účinnosti čištění ČOV za 
septikem podle ČSN EN 12566-6. Oba postupy testování jsou velmi podobné. Probíhají podle 
stejného programu zkoušek a identická je pro obě části normy délka zkoušení (minimálně 42 
týdnů), kolísání denního průtoku odpadní vody a testování maximálních průtoků do čistírny, 
resp. septiku. Rozmezí koncentrace znečištění odpadní vody na přítoku do ČOV je stejné jako 
na přítoku do septiku. Liší se především počtem odebraných vzorků, kdy je kromě přítoku a 
finálního odtoku pro ČOV za septikem nutné analyzovat i odtok ze septiku. V průběhu 
zkoušení se testuje reakce čistírny na jmenovité zatížení (5 x 6 týdnů 100% přítoku), nízké 
zatížení (2 x 2 týdny 50% přítoku), přetížení (1 x 2 dny 150% přítoku), nepatrné zatížení (1 x 
14 dní bez přítoku odpadní vody) a výpadek elektrického proudu (2 x 24 hodin při 100% 
přítoku). 
V l istopadu 2014 byl ve Zkušební laboratoři zahájen zkušební provoz čistírny odpadních vod 
tvořené septikem a biofiltrem. Tato čistírna je současně testována podle dvou standardních 
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operačních postupů, které vycházejí z normy ČSN EN 12566-3+A2 a ČSN EN 12566-6. 
Zařízení tak bude akreditovaně odzkoušené jako čistírna odpadních vod a současně jako 
čistírna pro dočištění odpadních vod za septikem, a bude mít deklarované dosažené parametry 
(koncentrace znečištění na odtocích a účinnosti čištění). Testování v akreditovaném režimu 
probíhá od ledna 2015, ukončeno bude v září 2015. Čistírna je určena především k čištění 
odpadních vod v místech bez trvalého provozu (chaty, sezónní objekty), kde je problematické 
použití klasických aktivačních čistíren. 

 
NETRADIČNÍ DOMOVNÍ Č ISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
Zařízení poskytnuté k testování podle výše uvedených norem je svým způsobem netradiční. 
Zařízení na čištění odpadních vod tvořené septikem a filtrem není nic nového, ale 
pravděpodobně ještě žádné takové uspořádání nebylo označeno za domovní čistírnu a 
otestováno stejným postupem jako klasické aktivační čistírny, kterých je na trhu celá řada. 
 
Návrh zařízení 
Návrhu zařízení domovní čistírny tvořené septikem a filtrem předcházel výzkum. Cílem 
výzkumu bylo posouzení účinnosti vertikálních filtrů plněných různými filtračními materiály 
za účelem odstranění znečištění mechanicky předčištěných odpadních vod. Zvýšená 
pozornost byla věnována, vedle požadavku na dostatečné odstranění nerozpuštěných látek a 
organického znečištění, požadavku na odstranění amoniakálního dusíku a fosforu z odpadních 
vod. Proto byly voleny filtrační materiály s předpokládanou vyšší sorpční kapacitou pro 
odstranění amoniakálního dusíku a fosforu. Současně byla pozornost zaměřena na kolmataci 
fil tračních náplních, tvorbu biomasy biofilmu a propustnost. 
Sedm válcových kolon naplněných různými filtračními materiály bylo umístěno v prostoru 
čistírny odpadních vod Dražovice. Průměr filtrů byl 250 mm, výška filtrační náplně 1000 mm. 
Filtry byly provozovány s nenasyceným filtračním prostředím, nebyla udržována hladina 
vody ve filtračních náplních, voda jimi volně protékala. 
Hydraulické zatížení filtrů bylo testováno ve dvou úrovních - normální zatížení doporučované 
pro vertikální filtry (průtok vody 0,2 až 1,1 l/h, hydraulické zatížení povrchu filtrační náplně 
0,1 až 0,53 m3/m2·d) a vysoké zatížení (průtok vody 2,2 až 3,4 l/h, hydraulické zatížení 
povrchu filtrační náplně 1,06 až 1,63 m3/m2·d. 
Na filtry byla čerpána stejná odpadní voda. Jednalo se o odpadní vodu přitékající jednotnou 
kanalizační sítí, která byla mechanicky předčištěná (horizontální štěrbinový lapák písku a 
štěrbinová usazovací nádrž). Průměrné hodnoty znečištění přítoku a odtoků z jednotlivých 
fil tračních kolon jsou uvedeny v Tabulce 1. Na základě těchto výsledků byl vybrán materiál, 
který byl použit do biofiltru pro dočištění odpadních vod za septikem. 
 

Tabulka 1. Koncentrace vybraných ukazatelů přítoku a odtoků z testovaných filtrů 
  CHSK (mg/l) BSK5 (mg/l) Namon (mg/l) 

přítok 197 64 27,1 

hrubá struska 89 15 7,64 

hrubý štěrk 100 27 14,4 

jemná struska 78 18 17,7 

jemný štěrk 51 6,2 2,79 

keramzit 81 14 9,30 

PUR-kola 88 17 12,1 

zeolit 70 12 5,96 
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Domovní čistírna – septik s biofiltrem - určená k testování podle ČSN EN 12566 
Čistírna je tvořena třemi samostatnými plastovými nádržemi – anaerobní separátor (septik), 
zemní filtr (biofiltr), sorpční filtr. Schéma zapojení sestavy je uvedeno na Obrázku 1.  
 

 
Obrázek 1. Schéma testované sestavy ČOV 

 
Anaerobní separátor (septik ANASEP) je celoplastová válcová nádrž rozdělená na pět komor 
(viz Obrázek 2). V odtokovém žlabu je umístěn mechanický filtr z PUR pěny, který slouží 
jako první stupeň čištění. V anaerobním prostředí septiku dochází k sedimentaci hrubých 
nečistot i jemného kalu a jejich částečnému rozkladu. Druhý stupeň čištění - zemní filtr 
(biofiltr ZEON) je celoplastová oválná nádrž, jejíž součástí je rozdělovací objekt (mechanická 
„překlápěčka“), která shromažďuje větší množství odpadní vody a následně ji překlopením 
naráz vypouští do celé plochy filtru. Takto dochází k rozdělení vody do jednotlivých 
fil tračních potrubí (viz Obrázek 3). Náplň filtru tvoří štěrk (frakce 4-8 mm a 2-4 mm) a 
zeolitová drť (frakce 1-2,5 mm). Pod rozdělovacím objektem je obslužný prostor, ve kterém 
je za normálních podmínek umístěn sorpční filtr. Pro potřeby Zkušební laboratoře je sorpční 
fil tr umístěn na povrchu filtru ZEON a voda z filtru je do něj čerpána pomocí čerpadla s 
frekvenčním měničem. Interval čerpání je určen výškou hladiny vody ve filtru. Sorpční filtr je 
malá plastová válcová nádrž, jejíž náplň tvoří hrubá struska (Obrázek 4). Čištění odpadních 
vod ve filtru zajišťuje aerobní prostředí plus efekt sorpce vybraných materiálů. 
Testované zařízení je určeno pro 5 ekvivalentních obyvatel. Technické a technologické 
parametry jsou uvedeny v Tabulce 2. Průměrné látkové zatížení čistírny v parametru BSK5 je 
v průběhu zkoušení nižší než navrhované, a to 0,2 kg/d. 
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Tabulka 2. Technické a technologické parametry testované ČOV 
Parametr Jednotka Hodnota 
Denní průtok l/d 750 
Počet EO - 5 
Denní látkové zatížení kg/d 0,3 
Objem septiku m3 4,79 
Průměr septiku mm 1900 
Výška septiku mm 2025 
Rozměry biofiltru (dxšxv) mm 4000x1500x1300 
Užitná plocha biofiltru m2 4,9 
Průměr sorpčního filtru mm 392 
Výška sorpčního filtru mm 790 
 

 
Obrázek 2. Septik ANASEP 

 

 
Obrázek 3. Biofiltr ZEON 
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Obrázek 4. Sorpční filtr 

 
VÝSLEDKY Z TESTOVÁNÍ SEPTIKU S BIOFILTREM 
V souladu s programem zkoušek jsou odebírány 24hodinové vzorky přítoku a odtoku ze 
septiku, ze zemního filtru a za sorpčním filtrem. Vzorky jsou odebírány jednou týdně. 
Výsledky přítoku a odtoků z jednotlivých čistících stupňů a při různém hydraulickém zatížení 
jsou uvedeny v Tabulkách 3 – 5. Tabulky 6 – 8 uvádí vypočtené účinnosti čištění z 
jednotlivých čistících stupňů a celkové účinnosti čištění ČOV a systému pro dočištění 
odpadních vod za septikem. Průměrné hodnoty ze jmenovitého zatížení jsou vypočteny z 25 
vzorků, průměry z nízkého zatížení a přetížení jsou vypočteny ze dvou hodnot. 
 
Tabulka 3. Průměrné koncentrace znečištění v odebraných vzorcích při jmenovitém zatížení 

Jmenovité zatížení  
CHSK 
(mg/l) 

BSK5 
(mg/l) 

NL  
(mg/l) 

Namon 
(mg/l) 

Ncelk. 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) 

P-PO4
3- 

(mg/l) 

přítok 718 230 382 48,4 57,4 14,2 8,72 

odtok septik 127 51 19 33,6 36,5 7,27 6,56 

odtok filtr 33 4,0 4,6 2,89 32,1 5,21 5,00 

odtok sorpční filtr 32 3,5 3,2 2,49 31,4 5,00 4,74 
 

Tabulka 4. Průměrné koncentrace znečištění v odebraných vzorcích při nízkém zatížení 

Nízké zatížení 
CHSK 
(mg/l) 

BSK5 
(mg/l) 

NL  
(mg/l) 

Namon 
(mg/l) 

Ncelk. 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) 

P-PO4
3- 

(mg/l) 

přítok 683 145 320 57,9 61,7 10,3 6,78 

odtok septik 97 32 12 25,8 25,6 6,90 6,20 

odtok filtr 26 4,0 5,0 0,229 22,0 4,46 4,23 

odtok sorpční filtr 25 3,0 3,8 0,066 23,1 4,31 4,05 
 

Tabulka 5. Průměrné koncentrace znečištění v odebraných vzorcích při přetížení 

Přetížení 
CHSK 
(mg/l) 

BSK5 
(mg/l) 

NL  
(mg/l) 

Namon 
(mg/l) 

Ncelk. 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) 

P-PO4
3- 

(mg/l) 

přítok 497 180 280 58,3 61,1 9,63 6,65 

odtok septik 75 26 9,8 28,9 30,2 4,91 4,57 

odtok filtr 36 5,2 4,0 3,74 31,1 3,67 3,40 

odtok sorpční filtr 26 3,6 3,0 2,30 36,0 2,97 2,75 
 
Z výsledků je patrné, že každý čistící stupeň zlepšuje kvalitu odtoku. Jako vysoce efektivní se 
jeví už samotný septik, nejméně potom sorpční filtr, což je do značné míry dáno jeho velikostí 
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oproti ostatním čistícím stupňům. Různé hydraulické zatížení se na výsledcích finálního 
odtoku v podstatě neprojevilo. Pouze hodnota amoniakálního dusíku byla výrazně nižší 
během nízkého zatížení (Tabulka 4). Odtok ze sorpčního filtru při jmenovitém zatížení je 
řádově srovnatelný s výsledky zjištěnými pro náplň jemný štěrk během předcházejícího 
výzkumu (Tabulky 1 a 3). 
 

Tabulka 6. Průměrné vypočtené účinnosti čištění při jmenovitém zatížení 

Jmenovité zatížení  
CHSK 

(%) 
BSK5 
(%) 

NL  
(%) 

Namon 
(%) 

Ncelk. 
(%) 

Pcelk. 

(%) 
P-PO4

3- 
(%) 

účinnost přítok - septik 78 75 94 14 28 44 16 

účinnost septik - filtr 70 89 70 92 11 27 22 

účinnost filtr - sorpční filtr 1 9 20 6 2 4 5 

účinnost přítok - filtr  94 98 98 93 37 60 36 

účinnost přítok - sorpční filtr 95 98 99 94 39 61 39 
účinnost septik - sorpční filtr 71 90 79 93 13 30 26 

 
Tabulka 7. Průměrné vypočtené účinnosti čištění při nízkém zatížení 

Nízké zatížení  
CHSK 

(%) 
BSK5 
(%) 

NL  
(%) 

Namon 
(%) 

Ncelk. 
(%) 

Pcelk. 
(%) 

P-PO4
3- 

(%) 

účinnost přítok - septik 83 78 96 56 59 32 8 

účinnost septik - filtr 73 89 56 99 11 35 32 

účinnost filtr - sorpční filtr 4 13 22 71 -5 3 4 

účinnost přítok - filtr  95 98 98 100 64 56 37 

účinnost přítok - sorpční filtr 96 98 99 100 62 58 40 

účinnost septik - sorpční filtr 74 91 67 100 7 38 35 
 

Tabulka 8. Průměrné vypočtené účinnosti čištění při přetížení 

Přetížení 
CHSK 

(%) 
BSK5 
(%) 

NL  
(%) 

Namon 
(%) 

Ncelk. 
(%) 

Pcelk. 
(%) 

P-PO4
3- 

(%) 

účinnost přítok - septik 85 84 97 50 51 49 31 

účinnost septik - filtr 53 80 57 87 -3 25 26 

účinnost filtr - sorpční filtr 24 32 25 42 -15 19 19 

účinnost přítok - filtr  93 97 99 94 49 62 49 

účinnost přítok - sorpční filtr 95 98 99 96 41 69 59 

účinnost septik - sorpční filtr 65 86 69 92 -19 39 40 
 
Dosažené účinnosti čištění septiku převyšují běžně literaturou uváděné hodnoty. Vysoké 
účinnosti vykazuje především v parametrech CHSK, BSK a NL. Biofiltr potom tyto hodnoty 
dále snižuje a výrazně ovlivňuje hodnoty amoniakálního dusíku. Efekt septiku je možné vidět 
v Tabulce 6 při porovnání účinností přítok-sorpční filtr a septik-sorpční filtr. Nejméně 
stabilním parametrem při různém hydraulickém zatížení je celkový dusík, který se pohybuje i 
v záporných hodnotách. 
  
Na konci jednotlivých zkušebních kroků, které se liší hydraulickým zatížením čistírny, jsou 
odebírány vzorky odtoku z posledního čistícího stupně a jsou analyzovány mikrobiologické 
ukazatele Escherichia coli (E. coli) a intestinální enterokoky (enterokoky). Výsledky uvádí 
Obrázek 5. V přítokové odpadní vodě jsou průměrné hodnoty E. coli a enterokoků v řádech 
105 až 106 KTJ/100 ml. Vzorky ze dne 26.2.2015 byly odebrané na konci nízkého zatížení, 
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29.4.2015 po 14 dnech bez přítoku odpadní vody a 17.6.2015 po přetížení. Ostatní odběry 
byly provedeny na konci jmenovitého zatížení. Jak z výsledků vyplývá, hodnoty jsou značně 
rozkolísané bez ohledu na hydraulické zatížení čistírny. Po nepatrném zatížení (14 dní bez 
přítoku) došlo k významnému zvýšení počtu enterokoků, který převýšil počet kolonií E. coli.  
 

 
 

Obrázek 5. Mikrobiologické ukazatele odtoku ze sorpčního filtru na konci jednotlivých 
zkušebních kroků 

 
Porovnání výsledků septiku s biofiltrem s klasickými aktivačními čistírnami odpadních 
vod a právními předpisy ČR 
Hodnoty získané při zkoušení systému septik s biofiltrem jsou porovnány s průměrnými 
hodnotami aktivačních čistíren (ČOV pro 4 až 8 EO bez chemického srážení fosforu), které 
byly testovány ve Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení podle normy ČSN EN 
12566-3 v předchozích letech. Uvedené průměrné hodnoty jsou vypočteny z průměrných 
koncentrací a účinností 22 zkoušených ČOV (pro parametry Ncelk. a Pcelk. se jedná jen o 6 
ČOV). Hodnoty jsou srovnány se současnými požadavky nařízení vlády (NV) ČR týkajících 
se vypouštění odpadních vod. Jedná se o NV 416/2010 Sb. o vypouštění do vod podzemních a 
NV 61/2003 Sb. o vypouštění do vod povrchových (v aktuálním znění). Zároveň jsou 
v závorkách uvedeny změny některých požadavků, které by se měly objevit v těchto NV při 
jejich novém vydání pravděpodobně během tohoto roku (viz Tabulky 9 a 10).  
 
Tabulka 9. Průměrné koncentrace znečištění odtoku ze systému septik s biofiltrem a odtoků 

aktivačních čistíren testovaných ve Zkušební laboratoři při jmenovitém zatížení a emisní 
standardy pro čistírny odpadních vod 

  
CHSK 
(mg/l) 

BSK5 
(mg/l) 

NL  
(mg/l) 

Namon 
(mg/l) 

Ncelk. 
(mg/l) 

Pcelk. 
(mg/l) 

P-PO4
3- 

(mg/l) 

odtok za sorpčním filtrem 32 3,5 3,2 2,49 31,4 5,00 4,74 

odtoky testovaných aktivačních ČOV 52 7,1 15 4,52 30,7 3,81 - 

NV 416/2010 (ČOV do 50 EO) 150 40 40 20 (-) - (30) 10 (-) - 

NV 61/2003 (ČOV do 500 EO, p hodnoty) 150 40 50 - - - - 
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Tabulka 10. Průměrné účinnosti čištění systému septik s biofiltrem a klasických aktivačních 
ČOV testovaných ve Zkušebně dosažené při jmenovitém zatížení a požadavky národních 

předpisů 

  
CHSK 

(%) 
BSK5 
(%) 

NL  
(%) 

Namon 
(%) 

Ncelk. 
(%) 

Pcelk. 
(%) 

P-PO4
3- 

(%) 

celková účinnost přítok - sorpční filtr 95 98 99 94 39 61 39 

účinnost septik - sorpční filtr 71 90 79 93 13 30 26 

průměrné účinnosti aktivačních ČOV 92 98 94 88 54 49 - 

NV 416/2010 90 95 95 80 (-) - (50) 80 (40) - 

NV 61/2003 (kategorie DČOV III) 75 85 95 (-) 80 - (50) 80 - 
 
Systém septik s biofiltrem dosahuje velmi dobrých hodnot na odtoku a účinností čištění, které 
jsou srovnatelné nebo lepší než u klasických domovních aktivačních čistíren. Současné emisní 
standardy dané NV 416/2010 Sb. a NV 61/2003 Sb. by sytém nesplnil pouze v požadavku na 
celkový fosfor. V předpokládané změně NV o vypouštění do vod podzemních by měl být 
snížen požadavek na celkový fosfor, který by pak systém splnil. Problém však může nastat 
s dosažením hodnoty celkového dusíku, který se má v obou NV nově objevit (viz hodnoty 
v závorkách v Tabulkách 9 a 10). 
 
ZÁVĚR 
Domovní čistírna tvořená septikem s biofiltrem je netradičním zařízením testovaným podle 
normy ČSN EN 12566-3,6 pro čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel. Systém 
je určen pro čištění splaškových odpadních vod, anebo pro dočištění odpadních vod za 
septikem. Zařízení je navrženo především pro objekty s nerovnoměrným hydraulickým 
zatěžováním nebo netrvale obývané objekty, kde není vhodné použití aktivačních čistíren. 
Odtokové parametry a účinnosti čištění zjištěné při probíhající zkoušce účinnosti čištění jsou 
srovnatelné s klasickými aktivačními domovními čistírnami. S připravovanými změnami 
nařízení vlády 416/2010 Sb. a 61/2003 Sb. může nastat problém splnit požadavek na 
odstranění celkového dusíku, který se má v těchto NV nově pro čistírny do 50 EO objevit. 
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odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, a návrh jeho nového znění v roce 2015 
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ABSTRAKT 
Chlorace je metodou dezinfekce běžně používanou při úpravě pitných vod. Ovšem 
v čistírenství do linky řazena nebývá, protože při ní může docházet ke vzniku toxických látek. 
Jejich množství je závislé na parametrech procesu. Na druhou stranu, výhodou použití chloru 
pro opětovné využití odpadních vod je nízká cena a přítomnost zbytkového chloru v již 
vydezinfikované vodě, což by mělo zajistit zabezpečení proti mikrobiálnímu znečištění při 
dopravě potrubím. 
V této práci je zkoumána dezinfekce vyčištěných odpadních vod chlornanem sodným při 
různých koncentrací dezinfekčního činidla a při různé době kontaktu odpadní vody 
s dezinfekčním činidlem. Pozornost je věnována mj. vzniku vedlejších produktů chlorace. Na 
začátku každé série testů byly stanoveny vybrané chemické a fyzikální ukazatele a 
mikrobiologické ukazatele na odtoku z čistírny odpadních vod. Mikrobiologické ukazatele 
byly sledovány také v dezinfikované odpadní vodě. Pro porovnání byly provedeny také testy 
s vyčištěnou odpadní vodou na odtoku z laboratorního modelu pískového filtru. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Dezinfekce odpadních vod, chlorace, opětovné využití odpadních vod. 
 
ÚVOD 
Odpadní voda přestává být chápána jako odpad. Je na ni již nahlíženo jako na surovinu - zdroj 
nutrientů, energie a vody. Hlavními důvody opětovného využívání odpadní vody jsou 
nedostatek zdrojů pitné vody a její vzrůstající cena. Znovuzískaná voda může být využita k 
různým účelům, od zálivky přes čištění městských komunikací až po přímé či nepřímé 
doplnění zásob pitné vody (Wanner, 2011). 
Většinou je třeba odpadní vodu před dalším využitím dezinfikovat. Nejběžnějšími metodami 
jsou UV záření, chlorace a ozonizace. První z nich se v současnosti ve světě zavádí na 
čistírnách odpadních vod (ČOV) nejvíce, protože při její aplikaci nedochází ke vzniku 
vedlejších produktů. To ovšem neplatí pro chloraci, při níž se tvoří některé toxické látky. 
Ovšem právě chlor a jeho sloučeniny byly dříve na čistírnách odpadních vod používány 
nejčastěji, především díky relativně nízké ceně. Od jeho dávkování se začalo upouštět ze tří 
hlavních důvodů (Novotny et al., 2010): 
 
• Chlor může reagovat s organickými látkami, přítomnými ve vyčištěných odpadních 

vodách, za vzniku karcinogenních vedlejších produktů dezinfekce, například 
trihalogenmethany (THM). 

• Chlor není dostatečně účinný při inaktivaci patogenů z řad prvoků, např. cysty 
Giardia sp. 

• Chlor dodává produkované vodě nepříjemnou chuť a zápach. 
Při chloraci navíc reagují vznikající vodíkové ionty s hydrogenuhličitany za vzniku volného 
CO2, čímž se snižuje tlumivá kapacita vody. Tím je porušena také vápenato-uhličitanová 
rovnováha (Pitter, 2008). 
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Potřebná dávka chloru je závislá na vlastnostech odpadní vody. Typické dávky jsou uvedeny 
v Tabulce 1 (Asano et al., 2007). 
 

Tabulka 1. Typické dávky vázaného chloru [mg/l] potřebné pro dosažení různých 
koncentrací koliformních bakterií při době kontaktu 60 minut (Asano et al., 2007) 

Typ odpadní vody 

Požadovaná koncentrace koliformních bakterií 
[KTJ/100 ml] 

1000 200 23 ≤ 2,2 
Surová odpadní voda 5-15    
Odtok z primárního usazování 5-10 6-15   
Odtok ze zkrápěného filtru 1-2 2,5-5 16-22  
Odtok z aktivace 1-2 2,5-5 16-20  
Filtrovaný odtok z aktivace 0,25-0,5 0,5-1,5 1,8-7 7-25 
Nitrifikovaný odtok a 0,1-0,2 0,3-0,5 0,9-1,4 3-5 
Filtrovaný nitrifikovaný odtok a 0,1-0,2 0,3-0,5 0,9-1,4 3-4 
Odtok z mikrofiltrace  0,1-0,15 0,15-0,2 0,2-0,5 
Odtok z reverzní osmózy a 0 0 0 0-0,3 
a – údaj uvedený pro volný chlor 

THM a další vedlejší produkty dezinfekce vznikají jako výsledek několika reakcí volného 
chloru a huminových kyselin. Množství vznikajících vedlejších produktů je závislé na 
několika faktorech (Novotny et al., 2010): 
 
• Přítomnost organických prekurzorů 
• Koncentrace volného chloru 
• Koncentrace bromidů 
• Hodnota pH 
• Teplota 
• Čas 
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MATERIÁL A METODY 
Pro experimenty byla odebírána voda z odtoku z dosazovací nádrže na ČOV o velikosti větší 
než 100 000 EO s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým srážením fosforu. 
Protože se mikroorganismy vyskytují většinou ve velkých počtech, je jejich odstranění či 
inaktivace vyjadřováno jako log odstranění (anglicky log removal), který se při nenulových 
koncentracích mikroorganismů počítá podle vztahu 1 (Asano et al., 2007): 
 

��� odstranění = − log
	
��

	�
                                                                  (1) 

kde cin je koncentrace na vstupu a cout koncentrace na výstupu ze systému. 
 
Vl iv dávky chloru 
Chlorace byla prováděna dávkováním NaClO po dobu 45 min při teplotě 25 °C. 
 
Vl iv doby kontaktu 
Chlorace byla prováděna dávkováním NaClO o koncentraci volného chloru 2,9 mg/l při 
teplotě 25 °C. 
 
Předčištění před dezinfekcí 
Pro některé experimenty, jejichž účelem bylo sledování vlivu vybraných procesů na 
dezinfekci, byla část vody odebrané z ČOV před dezinfekcí upravována jednou ze tří sestav 
procesů terciárního stupně čištění: 
 
• písková filtrace 
• koagulace + písková filtrace 
• koagulace + sedimentace + písková filtrace. 

 
Chlorace byla prováděna dávkováním NaClO o koncentraci volného chloru 3,3 mg/l po dobu 
25 min při teplotě 25 °C. 
 
Písková filtrace 
Model pískového filtru byl tvořen polypropylenovou trubkou o vnitřním průměru 7,0 cm. Na 
pryžové zátce se skleněnou trubičkou byla umístěna plastová perforovaná destička. Filtrační 
náplň tvořilo 5 cm štěrku o velikosti částic 0,4 – 0,7 cm a 16,5 cm písku o velikosti zrn 
0,5 - 1,0 mm. Hladina vody byla udržována 12,5 cm nad vrstvou filtračního materiálu. Voda 
byla do modelu čerpána z barelu, ve kterém bylo ponořeno míchadlo za účelem 
homogenizace. Počáteční filtrační rychlost se pohybovala mezi 2,6 a 2,9 m3/(m2.h). Vzorek 
vody byl odebírán po uplynutí 60 minut od začátku filtrace. 
 
Koagulace a sedimentace 
V případě samostatné koagulace byla po nadávkování koagulačního činidla Fe2(SO4)3 o 
koncentraci Fe 3,4 mg/l ponechána vyšší rychlost míchání, aby nedocházelo ke vzniku 
velkých vloček. Pokud dále navazovala sedimentace, byla nastavena rychlost míchání 
nejdříve na vyšší hodnotu po dobu 30 sekund a poté na nižší hodnotu po dobu 3 minut. 
Míchání pak bylo vypnuto a voda byla ponechána v klidu po dobu 45 minut, než byla 
filtrována. 
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VÝSLEDKY A DISKUZE 
Ve vzorcích byly stanoveny mikrobiologické ukazatele, kterými jsou podle Vyhlášky 
č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů sledovány v ČR v pitných vodách: počty kolonií 
při 22 °C, počty kolonií při 36 °C, koliformní bakterie, Escherichia coli, intestinální 
enterokoky a Clostridium perfringens. Z naměřených dat byly spočítány log odstranění a 
porovnány účinnosti dezinfekce neupravené a upravené vody. Vybrané hodnoty, které byly 
získány výpočty, jsou zpracovány v následujících grafech (viz Obrázky 1, 3 a 5). 
Za účelem sledování vzniku vedlejších produktu dezinfekce byly ve vzorcích stanovovány 
koncentrace adsorbovatelných organických látek (AOX). Získané výsledky jsou znázorněny 
na Obrázcích 2 a 4 a v Tabulce 2. 
Na první pohled je z Obrázků 1, 3 a 5 patrné, že dezinfekce chlorem je výrazně méně účinná 
při inaktivaci Clostridium perfringens. Tento výsledek potvrzuje teoretické znalosti získané 
z literatury - jejich vysokou rezistenci vůči chemickým postupům při dezinfekci vody, proto 
jsou vhodnými indikátory při doplňkové kontrole účinnosti dezinfekce 
(Říhová Ambrožová, 2009). 
 
Vli v dávky chloru na účinnost dezinfekce 
Z Obrázku 1 je zřejmé, že se účinnost dezinfekce chlorem zvyšuje se zvyšující se dávkou 
chloru. Ovšem kromě intestinálních enterokoků platí, že velké množství mikroorganismů bylo 
inaktivováno již při nejnižší použité dávce chloru. Například pro počty kolonií při 36 °C byla 
hodnota log odstranění 1,41, zatímco při použití téměř čtyřnásobné dávky byla vypočítána 
hodnota log odstranění 2,34. 

 
Obrázek 1. Vliv použité počáteční koncentrace volného chloru na účinnost dezinfekce 

odpadních vod 
 

Vliv dávky chloru na koncentraci AOX 
Z Obrázku 2 je patrné, že koncentrace AOX roste s rostoucí dávkou volného chloru. Zatímco 
při použité počáteční koncentraci volného chloru 2,08 mg/l se koncentrace AOX zvýšila o 
21 mg/l, při téměř dvojnásobné dávce chloru, se koncentrace AOX zvýšila o 45 mg/l, tedy 
přibližně dvojnásobně. A při použití téměř čtyřnásobné dávky byla koncentrace AOX o 
74 mg/l (téměř čtyřnásobně) vyšší než ve vzorku neupravené vody. 
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Obrázek 2. Vliv použité počáteční koncentrace volného chloru na koncentraci AOX 

 
Vl iv doby kontaktu na účinnost dezinfekce a na koncentraci AOX 
Z výsledků, které jsou znázorněny na Obrázku 3, je zřejmé, že se vliv doby kontaktu liší pro 
každou skupinu mikroorganismů. Nejvyšší rozdíl v účinnosti dezinfekce mezi dobami 
kontaktu 15 minut a 45 minut byl vypočítán pro intestinální enterokoky. Zatímco log 
odstranění v tomto případě při použití doby kontaktu 15 minut byl 0,97, pro dobu kontaktu 
45 minut byla tato hodnota rovna 2,23, tedy o 1,26 vyšší. Na druhou stranu, nejmenší rozdíl 
log odstranění 0,03 byl vypočítán pro Clostridium perfringens. Obecně se pro všechny 
testované mikroorganismy log odstranění zvyšuje s dobou kontaktu, zatímco koncentrace 
AOX byla stejná při použití doby kontaktu 15 minut i 45 minut (viz Obrázek 4). 

Obrázek 3. Vliv použité doby kontaktu na účinnost dezinfekce odpadních vod 
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Obrázek 4. Vliv použité doby kontaktu na koncentraci AOX 

 

Vliv úpravy odpadní vody na účinnost dezinfekce chlorem 
Získané výsledky ukazují, že pro každou skupinu indikátorů mikrobiálního znečištění je 
v kombinaci s dezinfekcí chlorem lepší jiná sestava procesů terciárního čištění. Například 
největšího rozdílu v účinnosti chlorace pro počty kolonií při 22 °C a 36 °C bylo dosaženo při 
použití sestavy koagulace + sedimentace + písková filtrace. Podobně je tomu tak i pro 
Clostridium perfringens. Zatímco největší rozdíl v účinnosti inaktivace koliformních bakterií 
a Escherichia coli byl pozorován, pokud voda byla čištěna sestavou koagulace + písková 
fil trace. 
Pro každou skupinu mikroorganismů je vliv terciárního čištění na účinnost dezinfekce 
chlorem jiný. Na příkladu použití koagulace, sedimentace a pískové filtrace (viz Obrázek 5) je 
zřejmé, že v tomto případě byl největší rozdíl log odstranění 1,10 spočítán pro Clostridium 
perfringens. Naopak nejmenší rozdíl log odstranění byl pozorován pro Escherichia coli. 
 
Vliv úpravy odpadní vody na zvýšení koncentrace AOX dezinfekcí chlorem 
Z Tabulky 2 je zřejmé, že všechny použité sestavy procesů snižují množství vznikajících 
AOX. Například při použití koagulace, sedimentace a pískové filtrace se chlorací zvýšila 
koncentrace AOX o 28 µg/l, zatímco při dezinfekci neupravené vody se koncentrace AOX 
zvýšila o 39 µg/l. 
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Tabulka 2. Závislost koncentrace AOX [µg/l] na použité úpravě odpadní vody 

 Použitá sestava procesů 

Měřený vzorek vody 
Písková filtrace 

Koagulace + 
písková filtrace 

Koagulace + 
sedimentace + 
písková filtrace 

Neupravená voda 27 35 34 
Dezinfikovaná neupravená voda 58 85 73 
Upravená voda 26 27 36 
Dezinfikovaná upravená voda 54 76 64 

 
Obrázek 5. Účinnost chlorace neupravené vody a vody upravené koagulací, sedimentací a 

pískovou filtrací 
 
 
ZÁVĚR 
Provedené experimenty popsané v této práci pomohou k lepšímu porozumění dezinfekce 
odpadních vod sloučeninami chloru.  
Účinnost dezinfekce i koncentrace AOX během experimentů se zvyšovala se vzrůstající 
počáteční koncentrací volného chloru. Přitom koncentrace AOX rostla rychleji než hodnota 
log odstranění mikrobiálního znečištění. 
Účinnost dezinfekce rostla s delší dobou kontaktu, zatímco koncentrace AOX se po době 
15 minut již nezvyšovala. Tento experiment je třeba zopakovat ještě s vodou z odtoku z jiné 
ČOV pro vyloučení vlivu vlastností použité vody. Také je třeba provést testy s kratší dobou 
kontaktu pro nalezení doby, po které se již koncentrace AOX nemění. 
Použité sestavy procesů terciárního čištění (koagulace, sedimentace a písková filtrace) 
zvyšovaly účinnost dezinfekce chlorem a snižovaly koncentraci AOX. Samotné procesy 
předčištění navíc také mikrobiální znečištění odstraňovaly. Z toho je zřejmé, že jejich 
zařazení před chloraci odtoku z ČOV je vhodné. Tyto experimenty je třeba ještě opakovat pro 
získání přesnějších výsledků, protože v každém testu je použita voda z odtoku z ČOV 
s rozdílnými vlastnostmi, které mohou dezinfekci chlorem ovlivňovat. 
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S pomocí těchto výsledků by mohla být tato nejlevnější metoda dezinfekce, chlorace, 
zařazena do linky ČOV s nižším rizikem vzniku DBPs. 
 
PODĚKOVÁNÍ  
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č.20/2015). 
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ABSTRAKT 
Domovní čistírny odpadních vod představují obvyklý a v dnešní době rozšířený způsob 
decentralizovaného čištění odpadních vod. I přes jejich zvyšující se technickou úroveň a vyšší 
dosahované účinnosti čištění se hledají možnosti, jak zajistit vyšší kvalitu vypouštěných 
odpadních vod. Jednou z možností je využití biologických dočišťovacích rybníků pro 
dočištění vyčištěných odpadních vod vypouštěných z domovních ČOV. V příspěvku jsou 
představeny tři lokality Mysletice, Malovice, Mikulůvka, kde buď ke stávající domovní 
čistírně, nebo společně s nově instalovanou domovní čistírnou byly zbudovány i dočišťovací 
rybníky. V příspěvku jsou popsány jednotlivé typy, účinnost čištění domovních ČOV, 
biologických rybníků a jejich vliv na celkovou účinnost čištění. Výsledky jsou porovnány 
s lokalitou Zbytiny, kde obdobný systém dočištění pro obec spadající do kategorie do 500 EO 
je úspěšně provozován již od roku 2008. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Biologické dočišťovací rybníky, čištění odpadních vod, domovní ČOV, dusík, fosfor. 
 
ÚVOD 
Při řešení problematiky čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění může nastat situace, 
kdy kvůli zvláštním požadavkům na ochranu vod jsou požadovány výrazně nižší odtokové 
koncentrace vybraných ukazatelů znečištění, než je v dané velikostní kategorii ČOV obvyklé. 
Typickým příkladem takovýchto lokalit mohou být málo vodné povrchové vody s výskytem 
organismů vázaných na oligotrofní vody, jako je například perlorodka říční, rak kamenáč 
apod. V těchto případech je tedy nutné zajistit co nejlepší kvalitu vypouštěných vyčištěných 
odpadních vod, které neovlivní či jen minimálně jakost vody v recipientu. Pro tyto případy se 
nabízí k použití nejmodernější, dosud běžně nepoužívané technologie nebo vhodné 
kombinace stávajících technologií. Možným příkladem kombinovaného způsobu čištění 
odpadních vod jsou vhodně navržené mechanicko-biologické čistírny s třetím stupněm čištění 
nebo dalším způsobem dočištění, jako jsou například biologické rybníky. 
 
MET ODIKA 
Jako vhodná lokalita pro ověření účinnosti dočišťování již vyčištěných odpadních vod 
v biologických rybnících byla vybrána obec Zbytiny se zhruba 200 obyvateli, která se nachází 
v CHKO Šumava mezi městy Prachatice a Volary. Pro čištění splaškových vod zde byla 
postavena zcela nová čistírna odpadních vod pro 450 ekvivalentních obyvatel s návrhovým 
průtokem Q24 67,5 m3/d. Provoz čistírny byl zahájen v listopadu 2008.  
Čistírna je vybavena mechanickým předčištěním skládající se z válcového síta (jemné česle) 
pro sběr shrabků a lapáku písku. Biologická část ČOV se skládá ze dvou paralelních linek, 
přičemž lze nastavit nátok jen do jedné z nich. Vzhledem k cca polovičnímu látkovému 
zatížení je ČOV v současné době provozována jen s jednou linkou, druhá slouží jako 
pohotovostní rezerva pro plánované budoucí zvýšené zatížení ČOV. Každá biologická linka 
se skládá z anoxické části, která je promíchávána 2 hrubobublinnými aeračními elementy. 
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Oxická část je od anoxické zóny oddělena přepážkou a dodávku vzduchu zajišťuje 15 
jemnobublinných aeračních elementů. Separaci kalu zajišťují dvě vestavěné dosazovací 
nádrže v oxické zóně (Obrázek 1). Za odtokem z dosazovacích nádrží je umístěn bubnový 
mikrosítový filtr (Obrázek 2), který má zabránit případným únikům kalu a případně vylepšit 
odtokové parametry ČOV. 
 

 
Obrázek 1. Vestavěné dosazovací nádrže 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Obrázek 2. Bubnový mikrosítový filtr 
 

Jelikož recipientem ČOV je Zbytinský potok, který se následně vlévá do národní přírodní 
památky Blanice s výskytem perlorodky říční vázané na oligotrofní vody, bylo snahou zaručit 
maximální možnou účinnost čištění odpadních vod a zároveň zajistit ochranu recipientu před 
nežádoucími vypouštění nečištěných odpadních vod v případě havárie ČOV a odstavení 
provozu. 
Proto bylo zvoleno řešení s dvěma sériově řazenými nízkozatěžovanými biologickými 
nádržemi za ČOV (Obrázky 3 a 4). Vyčištěná odpadní voda je vedena pro dočištění na dva 
sériově řazené biologické rybníky umístěné za ČOV. Tyto nádrže jsou určeny nejenom 
k dočištění, ale v případě nečekané odstávky ČOV mohou posloužit k samotnému čištění 
odpadních vod z obce. Maximální objem obou nádrží je přes 15 000 m3 a doba zdržení 
vypouštěné odpadní vody v nádržích dosahuje několika měsíců. Díky zvolené velikosti nádrží 
je dosahováno výrazně nižšího látkového zatížení, které se pohybuje pod hodnotou 
0,1 g BSK5/m2d. Doba zdržení a látkové zatížení se tedy výrazně odlišují od běžně 
konstruovaných biologických nádrží. Podrobnější údaje o zbudovaných nádržích jsou 
uvedeny v Tabulce 1.  
Před uvedením ČOV do provozu byly obě stabilizační nádrže napuštěny čistou vodou 
z recipientu Zbytinského potoka kanalizací speciálně k tomuto účelu zbudovanou, v současné 
době je jejich jediným přítokem (kromě dešťových srážek a případných průsaků podzemních 
vod) vypouštěná odpadní voda z ČOV. 
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Obrázek 3. Biologický dočišťovací rybník 1   Obrázek 4. Biologický dočišťovací rybník 2 

 
Tabulka 1. Parametry Biologických rybníků 

Biologický rybník 1  Biologický rybník 2 Celkem 
Plocha 2 393 m2 7 041 m2 9 434 m2 
Užitný objem 2 868 m3 7 287 m3 10 155 m3 
Retenční objem 1 467 m3 3 520 m3 4 987 m3 
Celkový objem 4 335 m3 10 807 m3 15 142 m3 
Výška hladiny při 
užitném objemu 75 cm 115 cm  
Výška hladiny při 
retenčním objemu 125 cm 165 cm  

 
VÝSLEDKY 
Lokalita Zbytiny je téměř nepřetržitě sledována od samotného zbudování a uvedení do 
provozu na podzim roku 2008. V pravidelných měsíčních intervalech jsou odebírány vzorky 
v jednotlivých profilech, kdy jsou odebírány dvouhodinové směsné vzorky. V Tabulkách 2 a 
3 je uveden průměr a medián hodnot ukazatelů znečištění na odtoku z druhého biologického 
rybníka do recipientu v letech 2014 a 2015.  

 
Tabulka 2. Průměr a medián hodnot ukazatelů znečištění za rok 2014 

 
CHSK 
mg/l 

NL  
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
N-NO3

-  

mg/l 
Nc  

mg/l 
Pc  

mg/l 
P-PO4

3- 

mg/l 
Odtok R2 průměr 55,2 41,2 1,69 1,36 5,85 0,56 0,25 
Odtok R2 medián 46,8 34,0 0,60 1,31 5,50 0,55 0,07 

 
Tabulka 3. Průměr a medián hodnot ukazatelů znečištění za rok 2015 

 
CHSK 
mg/l 

NL  
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
N-NO3

-  

mg/l 
Nc  

mg/l 
Pc  

mg/l 
P-PO4

3- 

mg/l 
Odtok R2 průměr 98,4 95,5 2,31 1,21 5,97 0,59 0,34 
Odtok R2 medián 38,0 10,0 0,73 0,81 4,89 0,64 0,38 

 
Z výsledků je patrná dlouhodobá účinnost odstraňování především nutrientů, kdy koncentrace 
celkového dusíku a fosforu na odtoku jsou velmi nízké. Vyšší hodnoty CHSK a 
nerozpuštěných látek pak jsou dány především sezonním rozvojem fytoplanktonu, který je ale 
v průběhu vegetační sezony potlačen. 
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V jarních měsících roku 2015 byly oba rybníky zcela vypuštěny a bylo provedeno měření 
mocnosti sedimentu za sedm let provozu. Z Obrázku 5 je patrné, že objem usazeného 
sedimentu je relativně nízký, umožňující provoz rybníků bez nutnosti zásahu ještě po řadu let. 
Největší vrstva usazeného sedimentu pak byla naměřena v prvním rybníce v místě nátoku 
vyčištěných odpadních vod vypouštěných z ČOV, kde se zachytával uniklý kal z ČOV. 
 
 

Obrázek 5. Mocnost sedimentu v biologických rybnících 
 
Pro ověření možnosti využití biologických dočišťovacích rybníků i pro nejmenší zdroje 
znečištění byly vybrány celkem tři lokality, kde majitel nemovitosti se rozhodl pro čištění 
odpadních vod za pomocí kombinace domovní ČOV a nově postavených dočišťovacích 
rybníků.  
 
Mysletice 
Na lokalitě Mysletice se nachází domovní ČOV navržena pro 5 – 8 EO. V této lokalitě byl 
vybudován v roce 2014 biologický dočišťovací rybník s plochou hladiny 85 m2 a celkovým 
retenčním objemem 60 m3, což umožňuje teoretickou dobu zdržení vypouštěných odpadních 
vod až 85 dnů. Celkový pohled je vyobrazen na Obrázku 6. 
Biologický rybník je rozdělen polopropustnou přepážkou a vytváří tak dvě sekce rozdělující 
tuto nádrž v poměru cca 1:2. Tato polopropustná přepážka slouží k ověření možnosti 
účinného rozdělení biologické nádrže na dvě samostatné sekce, což by umožnilo využití 
těchto dvoustupňových systémů i tam, kde by prostorové podmínky neumožňovaly 
zkonstruovat dva samostatné rybníky a současně by přispěla k snížení nákladů nutných pro 
výstavbu.  
Průměrné hodnoty ukazatelů znečištění v jednotlivých profilech a průměrná účinnost 
dočištění jsou uvedeny v Tabulkách 4 a 5. 
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Obrázek 6. Biologický dočišťovací rybník Mysletice 

 
Tabulka 4. Mysletice průměr hodnot 07/2014 – 07/2015 

 
CHSK 
mg/l 

NL  
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
N-NO3

-  

mg/l 
Nc  

mg/l 
Pc  

mg/l 
P-PO4

3- 

mg/l 
Odtok ČOV 134,1 56,8 8,9 27,2 43,8 7,9 6,4 
Odtok R1 60,2 14,7 2,6 6,4 11,4 4,8 4,6 
Odtok R2 52,0 13,5 0,9 4,6 5,7 3,8 4,0 

 
 

Tabulka 5. Mysletice účinnost dočištění v biologickém rybníku 07/2014 – 07/2015 

 
CHSK  

% 
NL  
% 

N-NH4
+ 

% 
N-NO3

-  

% 
Nc  
% 

Pc  
% 

P-PO4
3- 

% 
Průměr 61,3 76,3 89,9 83,1 87,1 51,2 37,8 

 
Z dosavadních výsledků je patrná dobrá účinnost čištění ve všech sledovaných parametrech, a 
to především pro anorganické formy dusíku. 
 
Malovice 
Na lokalitě Malovice byla v roce 2014 instalována domovní s návrhovou kapacitou 8 EO a 
dva sériově řazené biologické dočišťovací rybníky o celkové vodní ploše 150 m2 (50 + 100) a 
celkovém objemu 75 m3 (32 + 43). Teoretická doba zdržení se pak pohybuje okolo 107 dnů. 
Oba dočišťovací rybníky jsou vyobrazené na Obrázcích 7 a 8.  
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Obrázek 7. Malovice první rybník 

 

 
Obrázek 8. Malovice druhý rybník 

 
 
Dočišťovací rybníky byly napuštěny již začátkem roku 2014, k zapracování DČOV pak došlo 
v průběhu měsíce dubna. V Tabulce 6 jsou uvedeny průměrné hodnoty ukazatelů znečištění 
v jednotlivých profilech. V Tabulce 7 je pak uvedena celková účinnost čištění vztažená 
k odtoku z druhého biologického rybníka.  
 

 
Tabulka 6. Malovice průměr hodnot 04/2014 – 07/2015 

 
CHSK 
mg/l 

NL  
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
N-NO3

-  

mg/l 
Nc  

mg/l 
Pc  

mg/l 
P-PO4

3- 

mg/l 
Odtok ČOV 87,5 18,3 34,9 46,1 75,5 13,7 12,0 
Odtok R1 93,3 38,8 4,6 21,6 30,4 5,8 4,6 
Odtok R2 57,9 44,7 0,3 4,0 5,6 0,7 0,6 

 
Tabulka 7. Malovice účinnost dočištění v biologických rybnících 04/2014 – 07/2015 

 
CHSK  

% 
NL  
% 

N-NH4
+ 

% 
N-NO3

-  

% 
Nc  
% 

Pc  
% 

P-PO4
3- 

% 
Průměr 33,9 x 99,0 91,4 92,6 94,9 95,1 

 
Také na lokalitě Malovice je vidět dobrá účinnost čištění v biologických dočišťovacích 
nádržích a to především pro parametry celkový dusík a celkový fosfor. 
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Mikul ůvka 
Třetí sledovanou lokalitou se stala Mikulůvka, kde majitel objektu se rozhodl pořídit domovní 
ČOV pro 3 EO. K této domovní ČOV byla vybudována dvojice sériově řazených 
biologických rybníků o celkové vodní ploše 120 m2 (22 + 98) a celkovém objemu 60 m3. 
Teoretická doba zdržení vypouštěných odpadních vod se pohybuje až kolem hodnoty 200 dní. 
I v této lokalitě bylo zvoleno řešení zasakování vyčištěných odpadních vod. Celkový pohled 
na lokalitu je vidět na Obrázku 9. 
 
 

 
Obrázek 9. Mikulůvka první a druhý biologický dočišťovací rybník 

 
Dočišťovací rybníky byly dokončeny na podzim roku 2014, současně byla instalována, 
zprovozněna a zapracována domovní ČOV.  
 
V Tabulce 8 jsou uvedeny průměrné hodnoty za období říjen 2014 až květen 2015. Pro 
zvýšení počtu dat bylo na této lokalitě přistoupeno k odběrům cca 2x do měsíce, na rozdíl od 
zbylých dvou lokalit, kde se vzorky odebírají s měsíční četností. V Tabulce 9 je pak uvedena 
celková účinnost čištění vztažená k odtoku z druhého biologického rybníka. 
 

Tabulka 8. Mikulůvka průměr hodnot 10/2014 – 07/2015 

 
CHSK 
mg/l 

NL  
mg/l 

N-NH4
+ 

mg/l 
N-NO3

-  

mg/l 
Nc  

mg/l 
Pc  

mg/l 
P-PO4

3- 

mg/l 
Odtok ČOV 166,2 86,7 23,7 72,3 107,0 15,4 12,5 
Odtok R1 75,8 41,9 1,4 28,8 33,4 3,0 2,5 
Odtok R2 58,0 23,5 0,1 4,5 6,4 0,4 0,1 

 
Tabulka 9. Celková účinnost čištění 10/2014 – 07/2015 

 
CHSK  

% 
NL  
% 

N-NH4
+ 

% 
N-NO3

-  

% 
Nc  
% 

Pc  
% 

P-PO4
3- 

% 
Průměr 65,1 72,9 99,6 93,8 94,0 97,5 98,8 
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Také na této lokalitě biologické dočišťovací rybníky výrazně snižují koncentrace znečištění 
vypouštěných z domovní ČOV. V tomto případě pak velkou roli hraje skutečnost, že domovní 
ČOV stále není dostatečně zapracována a v současné době odtokové parametry odpovídají 
spíše septiku či nečištěným odpadním vodám obecně. Z hodnot na odtoku z domovní ČOV je 
zřejmě, že biologické odstraňování dusíku v ČOV zatím vůbec neprobíhá. 
 
ZÁVĚR 
Na celkem čtyřech lokalitách byla vyzkoušena možnost dočišťování vyčištěných odpadních 
vod vypouštěných z aktivační ČOV. Na lokalitě Zbytiny je dlouhodobě ověřen přínos 
k celkové účinnosti čištění a především celoroční stabilita celého systému. Měření sedimentu 
po sedmi letech provozu prokázalo zanášení rybníků jen ve velmi mírném rozsahu umožňující 
provozovat oba rybníky bez nutného zásahu po řadu let. Na lokalitách Mysletice, Malovice a 
Mikulůvka pak byla rovněž ověřena schopnost dočištění odpadních vod z domovních ČOV i 
v tomto zmenšeném měřítku. Ve všech sledovaných případech mají dočišťovací rybníky 
schopnost výrazně redukovat vypouštěné znečištění především v parametrech celkového 
dusíku a fosforu. Na těchto lokalitách pak v prvním roce provozu funkce těchto dočišťovacích 
rybníků spočívá také v zachycení nečištěných či málo čištěných odpadních vod vypouštěných 
z domovních ČOV z důvodů nestability či stále neúplné zapracovanosti domovních ČOV. 
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ABSTRAKT 
Příspěvek shrnuje nejdůležitější výzkumné poznatky, související velice úzce s tématem 
kořenových čistíren. Několikaleté výzkumy objasnily témata, jako kolmatace filtračních 
materiálů, regenerace filtračních náplní a další problematické pasáže z často nefungujících 
čistírenských zařízení, nicméně hlavní část samotného příspěvku je věnována výsledkům – 
odtokovým parametrům. 
Důležitou částí, na kterou se příspěvek soustředí, je úplně nová koncepce řešení kořenové 
čistírny, která byla mj. testována v poloprovozních podmínkách (na oddílné kanalizaci) a 
následně na jaře 2015 převedena do podmínek provozních. Nové technologie, použité na 
čistírně, umožňují přímou konkurenceschopnost vůči jakýmkoli jiným čistírenským 
technologiím – odtokové parametry CHSK, BSK, NL dosahují za období po úpravách 
hluboce podlimitních hodnot (37,9; 15,0; resp. 2,8), N-NH4

+ do 10 mg/l, Pc bez chemického 
srážení do 2,5 mg/l, a parametry ORP, zákal, O2 a pH dosahují více než příznivých hodnot.  
Pozitivní výsledky jsou podloženy několika užitnými vzory a ověřenými technologiemi, v 
podstatě se jedná v České republice o novou koncepci, která by měla nahradit často 
nedostatečně fungující a problémové „klasické“ kořenové čistírny realizované jako jediné 
horizontální filtrační pole nebo soustava sériově zapojených horizontálních polí. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
BSK5, CHSKCr, kořenová čistírna, NL, N-NH4

+, odpadní voda, vertikální filtr. 
 
ÚVOD 
Ohledně definice kořenové čistírny odpadních vod již bylo vysloveno i napsáno četné 
množství definic a předpokládá se, že každý čtenář tohoto sborníku má ponětí, zkušenosti 
nebo aspoň povědomí o tom, na jakém principu by měly kořenové čistírny fungovat. 
S ohledem na četné množství uváděných vedlejších funkcí se jedná primárně o zařízení, 
sloužící k čištění odpadní vody. Estetické působení na člověka, zlepšování mikroklima v okolí 
doprovázené minimálními provozními náklady, nízkými investičními i provozními náklady 
aj. pozitiva jsou faktory plynoucí z technologického uspořádání. Nicméně pokud je čistírna 
nevhodně navržena nebo provozována a na odtoku není schopna dodržovat limity stanovené 
platnými nařízeními vlády (tj. NV č. 61/2003 Sb. ve znění novely NV 23/2011 Sb., případně 
NV 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do podzemních), jsou veškerá výše 
popsané pozitiva považována za vedlejší. V takovém případě to znamená, že čistírna neplní 
základní a nejdůležitější funkci a stejně tak je k ní přistupováno. 
V obecném povědomí se přistupuje ke kořenovým čistírnám v České republice dvěma 
přístupy: zastánci je téměř uctívají a vynáší doslova „do nebes“, odpůrci naopak haní, špiní a 
možná i poškozují. V následujícím textu je vysvětleno, proč je situace v České republice 
taková a proč je právě Česká republika má ve většině případů problémy s dodržováním 
odtokových parametrů z kořenových čistíren. 
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Kolmatace – největší problém 
Jedním z nejčastěji popisovaných problémů kořenových čistíren je ucpávání filtračního 
materiálu, skrze který protéká odpadní voda – tzv. proces kolmatace. Princip a fyzikální popis 
kolmatace vychází ze základního předpokladu: pokud je proudění vody pórovitým filtračním 
materiálem tak pozvolné, že plovoucí částice (nerozpuštěné látky) obsažené ve vodě jsou 
zachycovány mezi jednotlivými zrny materiálu, nastává postupná akumulace těchto 
plovoucích částic (Pobořil, 2014). V důsledku toho se postupně snižuje pórovitost, 
propustnost, odpadní voda si nachází „cestu nejmenšího odporu“ a protéká povrchově (nad 
fil tračním materiálem). Pokud se situace neřeší, filtr se postupně ucpává, dokonce může nastat 
stav takový, že se odpadní voda začíná vsakovat do filtrační náplně až u odtoku. Takový filtr 
není schopen vykazovat stejné čistící parametry jako v případě, kdy byl pro odpadní vodu 
propustný.  
Popsaný proces se vyskytuje téměř u všech kořenových čistíren odpadních vod v České 
republice. Postupné ucpávání začíná vždy v těsné blízkosti rozdělovacího potrubí a pokračuje 
v tenké vrstvě filtru (do 20 cm) směrem k odtoku. Důvodem takového stavu jsou téměř vždy: 

• Nevhodně navržené odlehčovací komory – snaha o co nejnižší investici v minulosti 
plynula ve špatné, levné a jednoduché návrhy, u kterých nebyly zajištěny bezpečné 
průtoky (Qmax) odpadní vody na kořenovou čistírnu 

• Nevhodně provozované odlehčovací komory – snaha provozovatelů o provozní úspory 
pramenila např. v zahrazení dlužové stěny u odlehčovacích komor s bočním přelivem, 
na čistírnu následně přitéká za intenzivních srážek průtok vody, který vyplavuje 
usazovací nádrže. Paradoxem je spokojený provozovatel, protože nemusí řešit 
problémy s čištěním dešťové nádrže, do níž by měla přicházet odlehčená voda při 
intenzivních srážkových úhrnech. 

Právě tyto dva faktory jsou důvodem k tomu, že téměř všechny kořenové čistírny jsou 
zakolmatované (ucpané, viz výše), objem využité filtrační náplně je postupně snižován 
(Burešová, 2011), provozovatel není schopen dodržovat odtokové limity, čistírny se zbytečně 
rekonstruují, často se revitalizují nevhodně, často se na takové čistírny ukazuje jako na 
odstrašující případy, spojující se s větou „kořenová čistírna nefunguje“. Za tento stav však 
může právě odlehčovací komora, resp. špatný návrh ze strany projektanta. 
 
Amoniak a stávající kořenové čistírny 
Druhým nejčastěji zmiňovaným problémem kořenových čistíren je amoniakální dusík. 
Množství kyslíku, potřebného pro odstranění znečištění CHSKCr, BSK5, N-NH4 z protékající 
odpadní vody, je často tak vysoké, že samotná kořenová část není schopna si s tímto 
množstvím poradit, nedodané množství se projeví v neúčinné eliminaci znečištění, tj. 
nadlimitní odtokové koncentrace. 
Jaká je situace v České republice? Platná legislativa (NV č. 61/2003 Sb., příloha č.1, tab. 1a: 
Emisní standardy) nepožaduje sledování N-NH4

+ na odtoku do velikosti 500 EO. Tento fakt 
vede k tomu, že nově navrhovaná čistírna do velikosti 500 EO de facto nemusí amoniakální 
dusík odstraňovat. Pokud není potřeba jej odstraňovat, není potřeba navrhovat kořenovou 
čistírnu tak, aby N-NH4+ odstranila nebo aspoň přeměnila na jinou formu dusíku. Důsledek 
takového uvažování pramení v mylné závěry, že „kořenová čistírna je vhodná do velikosti 
obce 500 EO“, protože to je jediná kategorie nevyžadující sledování množství N-NH4

+ na 
odtoku. Takové závěry jsou špatné jak z pohledu environmentálního, tak pro samotnou 
technologii kořenových čistíren nepřináší žádný přínos – spíše naopak. Postupně situace vede 
k opakovaně nevhodnému navrhování špatných řešení, která nejsou schopna odpadní vodu 
vyčistit v dostatečné míře. Lepším řešením by bylo nehledět na současně nastavené limity, ale 
snažit se navrhovat čistírny tak, aby se odtok ve všech parametrech blížil nulovým hodnotám. 
Není tedy výhodnější navrhnout kořenovou čistírnu takovou, která vyhoví legislativě bez 
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ohledu na velikost, bez ohledu na koncentraci znečištění na přítoku, na nadmořskou výšku, 
apod. Právě tento cíl, tj. kořenová čistírna odpadních vod s minimálním požadavkem na 
provozní náročnost za současně vysoké čistící účinnosti ve všech sledovaných parametrech, to 
je cíl kořenových čistíren pro 21. století. Pokud nebudou schopny takto fungovat, nebudou 
konkurence schopné, nebudou environmentálně příznivé, nemají na „trhu“ v České republice 
své místo. Nicméně, na našich výzkumných pracovištích a za pomoci dvou intenzivních 
výzkumných projektů jsme zjistili, že je možné navrhnout kořenovou čistírnu dlouhodobě a 
spolehlivě fungující. Cílem tedy je přesvědčit odpůrce, realisty i zastánce, že nové řešení je 
výhodnější, než to stávající. 
 
VÝZ KUMNÉ PROJEKTY A VÝSLEDKY 
Oba výše zmíněné výzkumy se soustředili na možnosti zvýšení účinnosti odstranění 
znečištění pomocí co možná nejpřirozenější technologie, tj. bez pomoci elektrické energie: 

• TAČR - ANASEP: projekt soustřeďující se na separaci nerozpuštěných látek, vývoj a 
optimalizaci mechanického předčištění, vícekomorové septiky, hydrauliku a 
matematické modely proudění vody v septicích + ověření pulzně vypouštěného 
horizontálního kořenového pole 

• MPO - BIOSTREAM: testování soustavy 13 samostatných filtračních polí, pozorování 
paralelních toků se zapojením horizontálních a vertikálních filtrů, optimalizace 
pulzního skrápění na vertikálním kořenovém filtru 

 
Odlehčovací komora 
Jak bylo uvedeno výše, v historii byly kořenové čistírny doprovázeny mylnou představou, že 
bravurně obstojí při kvantitativním zatěžování maximálními průtoky. Pravdou je, že kořenové 
fil try sice zadrží nerozpuštěné látky, nicméně se extrémním přetěžováním postupně zanáší a 
snižuje se jejich účinnost. V rámci výzkumu jsme odhalili právě odlehčovací komory jako 
nejzávažnější důvod ke stávajícímu tristnímu stavu horizontálních filtrů. Na kořenové čistírně 
odpadních vod v obci Dražovice jsme provedli rekonstrukci odlehčovací komory (Herman, 
2011), max. průtoky odpadní vody se snížili z 80 l/s na hodnotu 6,5 l/s, přičemž maximální 
projektovaný průtok byl 6,3 l/s. Při rekonstrukci bylo dané řešení autorsky chráněno užitným 
vzorem (Odlehčovací komora pro čistírnu odpadních vod, č. 24924, r. 2013). Od provedené 
rekonstrukce již nedochází k vyplavování kalu z usazovací nádrže, proces kolmatace se tedy 
po 12 letech provozu čistírny podařilo eliminovat. Pokud tedy vykazuje kořenová čistírna 
známky ucpávání filtru, je potřeba soustředit se na odlehčovací komoru, případně celé 
mechanické předčištění. 
 
Vícekomorový septik 
Po několika desetiletích provozování kořenových čistíren je dnes více než jasné, že se 
kořenové filtry ucpávají i u čistíren pro nejmenší producenty. Jelikož je vyplavování kalů ze 
septiků problémem limitujícím provoz čistírny, soustředily se výzkumné práce na vývoj 
nového ideálního uspořádání vícekomorového septiku (Šrámková, 2013). Pomocí 
matematických modelů (Comsol Multiphysics) jsme zvýšili dobu zdržení v septiku téměr 4x, 
využitelnost celého objemu jsme dosáhli až na hodnotě 82 % (Hradilová, 2015). Účinnost 
odstraňování nerozpuštěných látek při zapojení v provozním měřítku je podle výsledků 
průměrně 75 % (hodnota dle ČSN 75 6402 je v rozmezí 50 – 60 %). Obdobně účinněji 
odstraňuje nový septik i CHSK s vyšší účinností 38 % (ČSN 75 6402 uvádí 0 – 20 %). 
Štěrbinové usazovací nádrže, které dosahují doby zdržení pouze několik minut, nemohou 
eliminovat tato dvě nejdůležitější znečištění s takovou účinností, jako vícekomorové septiky, 
v nichž se odpadní voda zdrží několik dní. Štěrbinové usazovací nádrže nejsou tedy natolik 
účinné, jako velkoobjemové septiky. Nejnovější řešení, které je autorsky chráněno užitným 
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vzorem (Vícekomorový septik, č. 27142, r. 2014), se výslednými odtokovými parametry 
nejen vymyká i normou uváděným účinnostem, ale zejména vykazuje bezpečný provoz bez 
vykazujícího ucpávání filtrů. Lze jen konstatovat, že v nejbližším zahraničním státě - 
Rakousku, kde nemají problémy s kořenovými čistírnami, používají před kořenovými filtry 
vícekomorové septiky s dobou zdržení 5 dní, což přináší po 15 letech filtrační prostředí bez 
kolmatačních problémů.  
Vícekomorové septiky mají oproti štěrbinovým usazovacím nádržím jednu zásadní nevýhodu 
– jsou větší. S větším rozměrem přichází vyšší investice, náročnost na realizaci spojená se 
zemními pracemi. Nicméně velkoobjemový vícekomorový septik je zárukou dlouhodobě 
spolehlivého provozu, intenzivním odstraněním nerozpuštěných látek, účinnější eliminací 
znečištění BSK5 a CHSKCr. Pokud je na začátku kořenové čistírny řešeno mechanické 
předčištění takovým způsobem, potom se provozovatel nebude potýkat s projevy kolmatace a 
potřebuje jen zajistit řešení druhého největšího problému, kterým je amoniakální dusík. 
 
Pulzně vypouštěný horizontální filtr 
Jak bylo popsáno výše, filtrační prostředí horizontálních kořenových filtrů vykazuje podle 
stupně zakolmatování sníženou čistící účinnost. Velice snadné řešení, kterým lze nepříznivou 
situaci vyřešit, je přechod na pulzně vypouštěné horizontální pole. Pro vlastní pulzní 
vypouštění je potřeba částečně rekonstruovat odtokovou šachtu za horizontálním filtrem, resp. 
přizpůsobit její vnitřní prostor pro osazení zařízení, nazývané jako pulzní vypouštěč (užitný 
vzor č. 25577, r. 2013).  
Princip pulzního vypouštění spočívá v cyklické změně hladiny odpadní vody v horizontálně 
protékaném filtru. Kolísání hladiny má za následek zvýšení čistící účinnosti zejména v 
parametrech, které vyžadují pro odstranění (rozklad) vzdušný kyslík, tj. BSK5, CHSKCr, N-
NH4

+. Provozně se mění téměř vyrovnaný průtok kořenovým filtrem na pulzní odtok. 
Odpadní voda se z filtru vypouští pouze při dosažení maximální možné úrovně rychlým 
průtokem až po úroveň minimální hladiny. Proces vypuštění je přitom velice intenzivní. 
Proces napouštění je naopak pozvolný - závislý na velikosti filtru, pórovitosti a přítoku. 
 

 
Obrázek 1. Záznam úrovně hladiny v pulzně vypouštěném horizontálním filtru 

 
Zásadní změna nastává při pulzním vypouštění filtru v parametru doba zdržení: pokud je filtr 
částečně zakolmatován (popsáno výše), zkracuje se jeho doba zdržení odpadní vody ve filtru 
na nižší hodnotu (podle stupně zakolmatování). Pokud se začne stejné pole pulzně vypouštět, 
musí odpadní voda nejprve vyplnit volné póry veškerého filtračního materiálu, musí se 
samospádem roztéci rovnoměrně v celém vnitřním prostoru filtru a teprve po dosažení 
maximální hladiny ve filtru se začne voda vypouštět (Pobořil, 2014). Takto se využije celý 
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vnitřní prostor filtru, prodlouží se doba zdržení, prostředí se navíc mění z anaerobního na 
anoxické. 
Že má přechod na pulzní vypouštění horizontálního kořenového filtru pozitivní vliv na 
výslednou čistící účinnost, dokazují výsledky zobrazené na Obrázku 2. V samostatných 
grafech jsou zobrazeny vždy dvě paralelně zapojená filtrační pole, pokaždé ve třech na sebe 
navazujících obdobích, lišících se rozsahem max. a min. hladiny při vypouštění. Období 1 
podle záznamu vykazovalo změnu o 15 cm, po úpravě vypouštěče v období 2 je změna 
hladiny zvýšena na 25 cm a konečně v období 3 je využito maximální technicky možné 
změny úrovně hladiny na 55 cm (průběh je zobrazen na Obrázku 1). 
 

 
Obrázek 2. Srovnání účinnosti odstranění vybraných znečištění 

 
Pulzně skrápěný vertikální filtr 
Prokazatelně lepších výsledků, než stávající v ČR rozšířené horizontálně protékané filtry, 
dosahují vertikální kořenové filtry, realizované za přísnějších podmínek a provozované na 
základě relativně složitějších pravidel. Na první pohled laik nerozezná rozdíl. Technologicky 
jsou vertikální filtry velice podobné horizontálním – svým složením, výškou vrstvy, 
hydroizolací a mokřadními rostlinami, jsou v podstatě k nerozeznání od horizontálních filtrů. 
Nicméně, rozdělovací potrubí, akumulační šachtice a nutnost pulzního napouštění jsou 
nutností, bez kterých vertikální filtr není schopen dosáhnout vysoké účinnosti v odstraňování 
N-NH4

+. 
Ve světě se nejedná o novou technologii, nicméně v České republice je první provozní 
zařízení testováno teprve v letech 2014 – 2015 na kořenové čistírně v obci Kotenčice. 
Správně realizovaný a provozovaný filtr, jak ukazují výsledky, je schopen i v zimním období 
schopen obstát ve všech sledovaných parametrech. Již při realizaci je však potřeba dodržet 
několik pravidel. Vertikální pulzně skrápěný kořenový filtr: 

- není možné zapojit za štěrbinovou usazovací nádrží. Filtr vyžaduje vícekomorový 
septik s dobou zdržení min. 5 dní, 

- musí mít mezi mechanickým stupněm a rozdělovacím potrubím osazenou akumulační 
šachtu, jejíž vnitřní objem zajistí napouštění filtru v 5 – 10 denních dávkách, 
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- musí v akumulační šachtě mít osazen pulzní vypouštěč, který zajistí vysoký průtok 
odpadní vody do rozdělovacího potrubí (do 5 EO lze aplikovat místo vypouštěče 
čerpadlo), 

- musí mít velice precizně provedeno rozdělovací potrubí (popis pravidel je obsáhlý a 
rozsahově náročný). 

Hlavní vertikální filtr, na němž proběhlo několik technických úprav, byl pozorován od 
poloviny roku 2012 (Opletal, 2014). V tomto období je nově postaven podle ČSN 12 566. 
V polovině roku 2014 byl změněn systém napouštění odpadní vody zapojením pulzního 
vypouštěče. Změna v odtokové koncentraci amoniaku je pozorovatelná na Obrázku 3. 
V současné době nepřesáhla koncentrace N-NH4

+ na odtoku z filtru hodnotu 10 mg/l, 
průměrná odtoková hodnota po zapojení pulzního vypouštěče je v r. 2015 zatím N-NH4+ = 7,6 
mg/l. Za stejné období vykazuje horizontální filtr paralelně zapojený odtokovou hodnotu N-
NH4

+ = 26,6 mg/l 
 

 
Obrázek 3. Průběh koncentrace znečištění – srovnání přítoku na filtr a odtoku 

z horizontálního a vertikálního kořenového filtru 
 
PŘEDPOVĚDI KONCENTRACÍ ZNE ČIŠTĚNÍ NA ODTOKU 
Správný projekt kořenové čistírny libovolného typu a uspořádání je základem pro kvalitní 
odtokové parametry. Nicméně s ohledem na neomezené možnosti a kombinace průtoků, 
koncentrací znečištění, dimenzí filtračních polí a všech vnějších podmínek nelze ani u dvou 
geometricky stejných čistíren očekávat stejné odtokové parametry. Pro nejpravděpodobnější 
stanovení odhadovaných odtokových koncentrací pozorovaného znečištění lze použít 
předpovědní modely (Němcová, 2015), např. simulační model HYDRUS 2D + doplňkový 
modul CW2D (Constructed Wetland 2D), které modelují složité filtrační prostředí a 
biochemické rozkladné procesy. 
V současné době pouze HYDRUS CW2D umožňuje simulovat účinky různých organických 
dějů, které při čištění odpadní vody probíhají a následně na základě známých vstupních 
hodnot koncentrací sledovaných látek (CHSKCr, BSK5, N-NH4

+, Pc) předpovědět výstupní 
koncentrace těchto látek na odtoku z filtračního pole pro období dnů, týdnů či měsíců. 
Zároveň je možné namodelovat chování horizontálního nebo vertikálního filtru v nasyceném i 
nenasyceném prostředí. Přesné zadání geometrie pole dle skutečnosti, různé řešení přítoku a 
odtoku (různý typ potrubí) pomocí okrajových podmínek, typ filtračního materiálu v poli i 
výběr rostlin, které jsou na povrchu filtračního pole osázeny, umožňuje dokonale nasimulovat 
reálně řešené filtrační pole tak, aby byl model v programu HYDRUS 2D CW popsán co 
nejvěrohodněji.  
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Na základě vytvořeného modelu je možné upravit nebo zdokonalit celé řešení filtračních polí 
a najít ekonomicky a technicky nejlepší variantu pro návrh konkrétní KČOV. 
 

 
Obrázek 4. Průběh odtokové koncentrace amoniaku – srovnání reálných hodnot s 

modelovými 
 
ZÁVĚR 
Kořenové čistírny odpadních vod od svého počátku a prvních realizací v ČR byly 
koncipovány jako velice jednoduché zařízení (snadný návrh i provoz). Po téměř 25 letech je 
potřeba s ohledem na zvyšující se požadavky jednoduchou technologii změnit, 
z horizontálních filtrů přestoupit k řešení pomocí vertikálních filtrů, zapojených za účinnějším 
mechanickým předčištěním. Optimalizací návrhu, uspořádáním soustavy filtrů a návrhem 
rozdělovacího potrubí, lze dosáhnout vysoce kvalitních výsledků. Hodnoty z posledních 
měření, která jsou prováděna těsně před ukončením projektu BIOSTREAM ukazují, že 
odtokové parametry jsou příznivější, než hodnoty znečištění v toku, do kterého je vyčištěná 
odpadní voda vypouštěna. Např. hodnota ORP dosahuje hodnot od +20 do + 95 mV, zatímco 
v toku je průměrná hodnota ORP = 15 mV. V současné době (polovina roku 2015) se začínají 
realizovat pulzně skrápěné vertikální filtry i v České republice. Zbývá jen doufat, že 
projektanti nebudou při návrzích dělat takové chyby jako v případě horizontálních 
kořenových čistíren. Ostatně, pokud je ve 21. století možnost simulovat proudění odpadní 
vody pomocí výpočetní techniky a matematických modelů, je téměř hřích tyto modely 
nevyužít. Naše vlastní výsledky z kalibrovaného a verifikovaného modelu korespondují s 
reálnými hodnotami s průměrnou odchylkou 5 %. Pomocí simulačních modelů lze posoudit i 
samotný projekt kořenové čistírny, lze tedy eliminovat špatné budoucí realizace na minimum 
a lze rozšířit fungující technologii. Technologii s vysoce kvalitními odtokovými parametry, 
jejíž např. uhlíková stopa je ve srovnání s jinými řešeními zanedbatelná. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Nové poznatky z testování septiků a pulzně vypouštěného filtru zjistil kolektiv řešitelů 
výzkumného projektu Technologické agentury České republiky ev. č. TA02021032 
“Anaerobní separátor nerozpuštěných látek a nutrientů“. Poznatky z oblasti vertikálních 
skrápěných filtrů jsou zjišťovány řešitelským kolektivem výzkumného projektu MPO TIP 
FR-TI3/778 s názvem „BIOSTREAM“ - Čištění odpadních vod v integrovaném 
biotechnologickém systému. 
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ABSTRAKT 
Horizontálně a vertikálně protékané umělé mokřady patří mezi velmi často využívané 
extenzivní technologie čištění odpadních vod z malých obcí. Mohou být tvořeny jedním nebo 
více filtračními poli zapojenými sériově nebo paralelně. Nezbytnou součástí je dobře 
fungující mechanické předčištění, které chrání filtrační náplň kořenových polí před 
ucpáváním (kolmatací). 
Příspěvek se podrobněji věnuje konstrukčnímu uspořádání vertikálně a horizontálně 
protékaných umělých mokřadů včetně návrhových parametrů. Dále čisticím procesům, které 
se uplatňují při čištění odpadních vod v umělých mokřadech. Dotýká se i problematiky 
používaných a nově testovaných (alternativních) filtračních materiálů a kolmatace umělých 
mokřadů, která je jejich nejzávažnějším provozním problémem. Na závěr shrnuje teoretické 
a praktické zkušenosti s intenzifikací umělých mokřadů. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Čisticí procesy, filtrační materiály, horizontálně protékané umělé mokřady, kolmatace, 
konstrukční uspořádání, účinnost čištění, vertikálně protékané umělé mokřady. 
 
ÚVOD 
Mokřady jsou v různých částech světa využívány k čištění odpadních vod již od poloviny 
20. století. Oblast umělých mokřadů je značně rozsáhlá, a proto je i názvosloví i množství 
vlastních konstrukčních uspořádání značně bohaté. Základní rozdělení umělých mokřadů 
pro čištění odpadních vod uvádí schéma na Obrázku 1 (Kröpfelová a Vymazal, 2007). 
 

 
Obrázek 1. Základní rozdělení jednotlivých typů umělých mokřadů 
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Umělé mokřady dosahují zpravidla velmi vysokých účinností při odstraňování organického 
a bakteriálního znečištění. Účinnosti čištění pro nutrienty (dusík a fosfor) jsou většinou nižší 
a značně rozkolísané. Účinnosti odstraňování nutrientů mohou být zvýšeny nastavením 
optimálního zatížení, využitím kolísání výšky hladiny odpadní vody v mokřadu (pulzní plnění 
a prázdnění) nebo přidáním vhodných adsorpčních materiálů do náplně umělého mokřadu 
nebo do filtru umístěného na odtok z něj. 
Čisticí procesy jsou ovlivňovány i vnějšími činiteli, mezi které patří klimatické podmínky 
(teplota vody, teplota vzduchu a jeho vlhkost nebo sluneční radiace), hydrologické 
a hydraulické podmínky (průtok, hydraulické zatížení, doba zdržení, vlastnosti filtrační 
náplně nebo způsob proudění odpadní vody), vliv vegetace (mohou se projevovat rozdíly 
mezi vegetačním a nevegetačním obdobím) apod. 
 
POVRCHOVĚ PROTÉKANÉ UM ĚLÉ MOK ŘADY  
Tato technologie není v České republice téměř využívána, ale pro úplnost jí zde uvádíme. 
Většinou představuje usazovací nádrže s oddíly a nízkou vrstvou vody (20 cm až 40 cm) 
osázené mokřadní vegetací jako jsou rákosy, orobince nebo skřípiny. Odpadní voda se často 
mísí s vodou povrchovou nebo s vyčištěnými odpadními vodami. Doba zdržení bývá 
navrhována na minimálně 10 dní. Schéma je uvedeno na Obrázku 2. 
 

 
Obrázek 2. Umělý, povrchově protékaný mokřad 

(http://logixicf.com/ecobuildtrends/2011/04) 
 
Čisticí procesy v povrchově protékaných mokřadech zahrnují usazování nerozpuštěných 
látek, difuzi rozpuštěných nutrientů do sedimentu, mineralizaci organických látek, 
odčerpávání nutrientů mikroorganismy a vegetací, mikrobiální transformaci, fyzikálně-
chemickou adsorpci a srážení. 
Povrchově protékané umělé mokřady mohou dosahovat vysokých účinností čištění 
pro CHSKCr a BSK5 (90 %) a pro mikrobiální znečištění (až 99 %), ale výrazně nižších 
pro dusík a fosfor (10 % až 15 %). Nízká účinnost odstraňování nutrientů je způsobena 
skutečností, že mnoho důležitých procesů, které se podílejí na jejich odstraňování, probíhá 
v sedimentu, zatímco nutrienty jsou přítomny v rozpuštěné formě v protékající odpadní vodě. 
Jejich pronikání do sedimentu difuzí je velice pomalý proces. Pokud je ale s výškou hladiny 
v mokřadu manipulováno a střídají se suché a mokré periody, může být účinnost odstraňování 
nutrientů až zdvojnásobena (Verhoeven a Meuleman, 1999). 
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ZEMNÍ FILTRY  
Zemní filtry, které jsou v podstatě ekvivalentem neosázených vertikálně protékaných umělých 
mokřadů, jsou v České republice využívány zejména jako malá domovní zařízení. Využívají 
schopnosti zrnitého materiálu podporovat fyzikální, chemické a biologické procesy 
probíhající při odstraňování znečištění obsaženého v přitékajících odpadních vodách. Hlavní 
roli hraje společenstvo mikroorganismů, žijící na povrchu náplně umělého mokřadu, které se 
podílí zejména na rozkladu organické znečištění. Zemní filtr je tedy v podstatě zařízení 
pro pomalou biologickou filtraci předčištěné odpadní vody. 
Oproti horizontálně protékaným kořenovým čistírnám je hlavní rozdíl v množství kyslíku 
přítomného ve filtrační náplni. Zemní filtry pracují, díky nezatopenému objemu, nejčastěji 
v anoxických až oxických podmínkách. Rozdíl oproti horizontálně protékaným kořenovým 
čistírnám je tedy v lepší garantovatelnosti odstraňování amoniakálního dusíku (Mlejnská 
a Wanner, 2008; Mlejnská a kol., 2009). 
Zemní filtry jsou vhodné pro čištění běžných a zředěných komunálních odpadních vod. 
Nehodí se k čištění odpadních vod s velkým množstvím obtížně usaditelných minerálních 
částic a organického znečištění. Takové vody způsobují rychlé zanášení filtrační náplně 
(kolmataci). Hlavním procesem probíhajícím při čištění odpadních vod v zemním filtru není 
fyzikální filtrace, naopak je třeba filtrační náplň co nejlépe chránit před částicemi, které by ji 
mohly ucpávat. Z tohoto důvodu je velmi důležité dostatečně kvalitní a dobře fungující 
mechanické předčištění (Mlejnská a kol., 2009), které by mělo být nedílnou součástí každého 
umělého mokřadu. 
Pro správnou funkci a vyhovující účinnost odbourávání organického znečištění mikrobiálním 
biofilmem je žádoucí převaha mikroorganismů žijících v prostředí s volným kyslíkem, tedy 
v oxických podmínkách. Proto musí být filtrační náplň co nejlépe provzdušněná, z čehož 
vyplývá požadavek nezatopeného objemu a větrání tělesa zemního filtru. Oxické prostředí je 
žádoucí též pro činnost nitrifikačních bakterií. Účinnost odstraňování fosforu závisí 
především na volbě vhodné náplně zemního filtru a její sorpční kapacitě. 
 
Konstruk ční uspořádání 
Zemní filtry lze navrhnout na jednotné nebo oddílné kanalizaci, ale pouze za mechanickým 
(primárním) stupněm čištění, popřípadě jako dočišťovací stupeň za biologickým 
(sekundárním) stupněm čištění. Jednoduché schéma je znázorněno na Obrázku 3. 
 

 
Obrázek 3. Schéma zemního filtru (http://www.hydroclar.cz/septiky-a-zemni-filtry/zemni-
filtr-plastovy/) 
LEGENDA: 1. pískové lože nebo betonová základová deska, 2. nádrž zemního filtru, 
3. geotextilie, 4. zásyp vykopanou zeminou, 5. štěrk, 6. Vlastní filtrační vrstva, 7. odvětrání 
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Horní úroveň filtračního tělesa musí být vodorovná, celý objem filtrační náplně by měl mít 
konstantní mocnost a homogenitu. Těleso zemního filtru musí být od okolního prostředí 
vodotěsně odděleno. Rozvodné potrubí se ukládá do štěrkového obsypu. Sběrný drén je nutné 
opatřit odvětrávacím potrubím, které by mělo být vyvedeno nejméně 0,5 m nad úroveň terénu 
a opatřeno vhodnou clonou bránící znečištění odvětrávacího a sběrného potrubí vnosem 
předmětů zvenčí (prach, stébla trávy, listí apod.). Výška filtračního lože by se měla pohybovat 
od 0,6 m do 1,0 m. Délka jedné větve přítokového a odtokového potrubí by neměla překročit 
30 m. Potrubí by mělo být opatřeno otvory s celkovou plochou nejméně 50 cm2 na 1 m délky. 
Výškový rozdíl nátoku a výtoku bývá obvykle volen 1,2 m. 
Nezbytnou podmínkou dobré funkce zemního filtru je rovnoměrné rozdělení přitékající 
odpadní vody po celé jeho ploše a také dostatečný přístup vzduchu do porézních vrstev. 
Vlastní tvar filtru nehraje tak důležitou roli. 
 
Návrhové parametr 
Plocha zemního filtru by se měla pohybovat v rozmezí od 3 m2/EO do 6 m2/EO, v Belgii je 
v průměru navrhována plocha 3,8 m2/EO (Rousseau a kol., 2004), v Rakousku normy 
pro navrhování jednostupňových vertikálně protékaných umělých mokřadů uvádějí plochu 
4 m2/EO, pro dvoustupňové systémy potom plochu 2 m2/EO (Langergraber a kol., 2010). 
Dalším důležitým návrhovým parametrem zemních filtrů s vertikálním prouděním je 
hydraulické zatížení. Hydraulické zatížení filtru závisí na složení přitékající odpadní vody, 
stupni jejího předchozího čištění, výšce a druhu filtrační náplně a požadované účinnosti 
čištění. V závislosti na velikosti zrn filtrační náplně se pro mechanicky předčištěné odpadní 
vody volí hydraulické zatížení (vf) v rozmezí od 0,10 m3/(m2·den) do 0,18 m3/(m2·den) a pro 
biologicky vyčištěné odpadní vody potom v rozmezí od 0,15 m3/(m2·den) do 0,20 
m3/(m2·den) (ČSN 75 6402).  
Látkové zatížení (BSK5) se u vertikálně protékaných umělých mokřadů volí v rozmezí 
od 10 g/(m2·d) do 40 g/(m2·d). 
 
KOŘENOVÉ ČISTÍRNY 
Kořenové čistírny odpadních vod, také nazývané vegetační kořenové čistírny, půdní filtry 
s vegetací nebo horizontálně protékané umělé mokřady, patří v České republice hned 
po biologických nádržích k nejvíce rozšířeným typům extenzivních technologií. Od roku 1989 
do současnosti jich bylo postaveno zhruba 250 ve velikosti od několika EO do 1000 EO. 
Princip čištění je velice podobný jako u zemních filtrů, ale rozdíl je v množství kyslíku 
přítomného ve filtrační náplni. Protože je u kořenových čistíren celý objem filtračního tělesa 
zatopen odpadní vodou, pracují většinou v anaerobních podmínkách. Anaerobní 
mikroorganismy využívají při respiraci namísto kyslíku řadu terminálních akceptorů kyslíků, 
jako jsou dusičnany, manganičité a železité ionty nebo sírany, v závislosti na hodnotě 
oxidačně-redukčního potenciálu (Šíma a kol., 2006). Vzhledem k anaerobním podmínkám 
většinou dosahují nižších účinností odstraňování amoniakálního dusíku než zemní filtry. 
 
Konstruk ční uspořádání 
Kořenové čistírny s horizontálním podpovrchovým prouděním musí obsahovat rozvodnou 
a sběrnou zónu. Mohou být konstruovány jako jediné kořenové pole nebo více polí 
zapojených buď paralelně, nebo sériově. Výška filtrační náplně by se měla pohybovat 
v rozmezí od 0,6 m do 1,0 m podle místních podmínek. Její zrnitost závisí především 
na hydraulickém zatížení a na složení přitékající odpadní vody. Při jednostupňovém 
uspořádání se doporučuje použít (ČSN 75 6402) oblé říční kamenivo nebo tříděný štěrk 
frakce 4 mm až 8 mm, při sériovém zapojení je vhodné u prvního stupně zvolit zrnitost 8 mm 
až 16 mm a ve druhém stupni potom zrnitost 4 mm až 8 mm. I při jednostupňovém 
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uspořádání je vhodné v nátokové zóně použít kamenivo frakce 8 mm až 16 mm, aby byla 
co nejvíce omezena možnost její kolmatace. 
Těleso kořenové čistírny musí být, stejně jako u zemního filtru, od okolního terénu vodotěsně 
odděleno. Nesmí docházet k průsakům odpadních vod do vod podzemních. Schéma kořenové 
čistírny je uvedeno na Obrázku 4. 
 
 

 
Obrázek 4. Schéma kořenové čistírny (http://www.mdpi.com/2071-1050/6/10/6998/htm) 
LEGENDA: 1. Přítok odpadní vody, 2. Česle a lapák písku a štěrku, UASB reaktor (častěji 

bývá zařazena usazovací nádrž), 3. Podpovrchově protékané kořenové pole a odtok vyčištěné 
odpadní vody do recipientu 

 
Předčištěná odpadní voda by měla být rozdělena rovnoměrně po celé šířce nátokové zóny, aby 
byl na maximální možnou míru omezen vznik kolmatace filtrační náplně. Velmi důležitá je 
pravidelná údržba a čištění rozvodného potrubí. Často je využíváno rozvedení pomocí 
drenážní trubky, do které je přiváděna odpadní voda z šachtice na jedné straně kořenového 
pole. Tento způsob ale nemusí zaručit rovnoměrný průtok odpadní vody po celém profilu 
nátokové hrany a může docházet k lokálnímu přetížení a kolmataci části kořenového pole. 
Navíc je obtížné delší rozvodné potrubí čistit, a proto by mělo být na konci kořenového pole 
vyvedené nad povrch filtračního materiálu. Rozvodné potrubí musí mít dostatečně velké 
otvory pro výtok vody, otvory do velikosti 2 cm se mohou poměrně rychle ucpat. 
Kořenové čistírny mohou přecházet až do hluboce anaerobních podmínek, možným řešením 
pro zvýšení přísunu kyslíku do filtru je jeho impulsní plnění a prázdnění (Kriška a kol., 
2011). Tím může být zvýšena účinnost odstraňování amoniakálního dusíku z přitékající 
odpadní vody. Optimální hloubka snížení hladiny při pulzním plnění a prázdnění je 0,43 m, 
což se projeví zvýšením koncentrace kyslíku o 3 až 5 mg/l. 
 
Návrhové parametry 
Plocha kořenových polí by se měla pohybovat kolem 5 m2/EO, ve světě se většinou navrhuje 
plocha v rozmezí od cca 3 m2/EO do cca 10 m2/EO. Terénním průzkumem bylo zjištěno, že 
skutečná hodnota je podstatně vyšší než 5 m2/EO, neboť se poměr skutečného a návrhového 
zatížení se velice často pohybuje v rozmezí 0,3 až 0,6 (Mlejnská a kol., 2009). 
Látkové zatížení (BSK5) se u horizontálně protékaných umělých mokřadů volí v rozmezí 
od 6 g/(m2·d) do 10 g/(m2·d).  
 
ČISTÍCÍ PROCESY V UM ĚLÝCH MOK ŘADECH 
Jak již bylo zmíněno u jednotlivých typů umělých mokřadů, probíhají v nich procesy 
fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické a biologické (Šálek a kol., 2011; Tanner a kol., 
1998). Mezi nejvýznamnější fyzikální procesy patří filtrace a sedimentace. Rychlost filtrace 
souvisí se zrnitostním složením filtračního materiálu, strukturou, texturou, efektivní 
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pórovitostí, složením odpadních vod a zejména závisí na obsahu nerozpuštěných látek 
přítomných v přitékající odpadní vodě. 
Mezi nejvýznamnější fyzikálně-chemické procesy patří vazba řady látek na sorpční komplex 
fil tračního materiálu (amoniak, vápník, hořčík, sodík, draslík aj.). Obzvláště důležitá je vazba 
fosforu na sloučeniny železa, manganu nebo hliníku. 
Z chemických procesů jsou nejvýznamnější oxidačně-redukční pochody, které souvisejí 
s množstvím kyslíku přítomného ve filtračním prostředí. Vedle toho dochází i k rozkladu 
nebo syntéze nových sloučenin. 
Mezi nejvýznamnější biologické procesy patří bakteriální a rostlinný metabolismus. 
Různorodá směs aerobních a anaerobních bakterií je zapojena do rozkladu organických látek 
a cyklu nutrientů v umělých mokřadech. Průběh jednotlivých procesů závisí především 
na množství biologicky rozložitelného materiálu a na množství přítomného kyslíku. Fungovat 
mohou následující skupiny bakterií: desulfurikační (redukují oxidované formy síry na 
sirovodík), denitrifikační (redukují dusičnany na dusitany a až plynný dusík), proteolytické 
(utilizují bílkoviny), amonizační (rozkládají organické dusíkaté látky na amoniak), 
amylolytické (štěpí škrob a nižší cukry na organické kyseliny), nitrifikační (oxidují amonné 
ionty na dusitany až dusičnany). 
 
FIL TRAČNÍ MATERIÁLY UM ĚLÝCH MOK ŘADŮ 
Obecně 
Jak ilustruje následující text, v umělých mokřadech je možné využít celou řadu více či méně 
vyzkoušených filtračních náplní, některé se používají buď přímo jako náplň filtračních 
kořenových polí, nebo jako náplň do dočišťovacích filtrů umístěných na odtok z umělých 
mokřadů. Při jejich volbě velice záleží na složení vlastní odpadní vody, protože v některých 
případech může docházet a dochází k velice rychlému ucpávání zvolené náplně. 
Filtrační náplň je jednou ze tří základních součástí umělého mokřadu a její výběr je pro jeho 
správnou funkci zásadní. Kromě poskytování fyzické podpory pro růst rostlin a povrchu 
pro růst mikroorganismů, podporuje filtrační náplň sedimentaci a filtraci znečišťujících látek. 
Některé druhy náplní navíc přispívají ke zvýšené sorpci amoniakálního dusíku nebo fosforu. 
Patří k nim zejména sekundární produkty z uhelného průmyslu, struska apod. (Li a kol., 
2010). 
Mezi mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti samotného filtračního materiálu patří 
zejména (Šálek a Tlapák, 2006; Šálek a kol., 2008): zrnitost, struktura a textura zrn, odolnost 
a mrazuvzdornost materiálu; chemické složení (podíl železa, hliníku a manganu); obsah 
vyluhovatelných částic (minerálních i organických); měrná a objemová hmotnost, hydraulická 
vodivost, pórovitost; dostupnost materiálu (cena, transportní vzdálenost). 
Vlastnosti filtračních materiálů, zejména hydraulická vodivost, se během provozu umělých 
mokřadů mění. Propustnost filtračního lože je ovlivňována zhutněním materiálu (údržba 
i přirozené sesedání), prorůstáním kořeny a ukládáním stařiny mokřadní vegetace, 
vyčerpáním sorpční kapacity filtrační náplně a kolmatací volných pórů nerozpuštěnými 
látkami (Hyánková a Šálek, 2003). Ukládání stařiny mokřadní vegetace je dle našich 
praktických zkušeností závažným problémem. Po několika letech provozu může mocnost 
takto vytvořené vrstvy dosáhnout až 20 cm, uložený materiál se navíc postupně rozkládá 
a může významně přispět ke kolmataci filtrační náplně. 
 
Alt ernativní materiály 
V současné době probíhá ve světě i u nás celá řada experimentů, při kterých jsou využívány 
zejména náplně, které jsou schopny adsorbovat dusík nebo fosfor. Patří mezi ně struska, 
zeolity nebo bauxit. Struska z metalurgické výroby železných kovů se jeví jako vhodná náplň 
a to i proto, že je levnější než štěrkové náplně a je schopná adsorbovat značný podíl fosforu 
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z přitékající odpadní vody. Po vyčerpání sorpční kapacity může plnit roli pevného nosiče, 
stejně jako štěrková náplň. Nevýhodou je cyklus výměny struskové filtrační náplně, který se 
pohybuje v rozmezí 1 až 3 roky v závislosti na sorpční kapacitě a koncentraci fosforu 
v přitékající odpadní vodě. Pro přírodní zeolity je charakteristická schopnost odstraňovat 
rozpuštěný amoniakální dusík přítomný v odpadní vodě. Nejběžnější a nejčastěji používaný 
přírodní zeolit je klinoptilolit, který se vyznačuje velmi dobrou adsorpční schopností. 
Nevýhodou je ale malá sorpční kapacita, proto se musí poměrně často regenerovat. Díky 
vysokému obsahu oxidů hliníku a železa je možné použít i bauxit, který vykazuje vysokou 
účinnost při odstraňování fosforu. Jako filtrační náplň do umělých mokřadů je ale bauxit 
zatím využíván jen velmi zřídka, častěji se používá v přídavných filtrech instalovaných 
na odtok z kořenových polí (Matoušová a Mlejnská, 2013). Zkušenosti s použitím 
dočišťovacího filtru naplněného zeolitem a zjištěné průměrné účinnosti odstraňování 
amoniakálního dusíku a fosforu popisují autoři Gikas a Tsihrintzis (2012). Autoři Suliman 
a kol. (2006) porovnávali využitelnost dvou materiálů uzpůsobených k sorpci dusíku 
a fosforu, kterými byly materiál LWA (light weight aggregates) typu Filtralite-PTM 
(keramzit) a lasturový písek, který je přírodní (je tvořen uhličitanem vápenatým a v menším 
množství uhličitanem hořečnatým). Autoři Li a kol., (2010) testovali celkem osm různých 
fil tračních materiálů, kterými byly zeolit, antracit, jílová břidlice, vermikulit, keramická 
fil trační náplň, struska z výroby oceli, štěrk a bio-keramika. 
 
Kolmatace umělých mokřadů 
U horizontálně a vertikálně protékaných umělých mokřadů je kolmatace poměrně častým 
jevem. Jde o souhrn fyzikálních, chemických a biologických procesů (Winter a Goetz, 2003; 
Siriwardene a kol., 2007; Schwarz a kol., 2006; Reddi a kol., 2000; Pedescoll a kol., 2011), 
které vedou nejen ke snížení propustnosti filtračního lože, tzn. hydraulické vodivosti  
a porosity zrnitého materiálu (Pedescoll a kol., 2009), ale také významně ovlivňují přenos 
kyslíku ze vzduchu do vody (Kayser a Kunst, 2005; Hua a kol., 2010; Li a kol., 2011). Tyto 
skutečnosti mají za následek významný pokles schopnosti systému čistit odpadní vodu 
(Wanner a Mlejnská, 2010). 
V případě umělých mokřadů jde o kolmataci porézního filtračního prostředí nerozpuštěnými 
látkami, především jemnými zemitými a organickými částicemi z povrchových smyvů 
a kalem vyplavovaným ze stokové sítě a mechanického stupně čištění (Šálek a kol., 2008), 
dalšími příčinami mohou být nevhodně řešené dešťové oddělovače, nevhodně zvolený 
(většinou příliš jemný) materiál filtrační vrstvy nebo pronikání sekundárního znečištění 
z předřazené biologické nádrže zejména v letním období (Hyánková, 2007). Rozsah 
kolmatace závisí na množství látek (vyjádřeno ukazateli CHSKCr, nerozpuštěné látky) 
v přitékající odpadní vodě (Winter a Goetz, 2003), hydraulickém zatížení (Schwarz a kol., 
2006), zrnitostním složení porézního filtračního prostředí, jeho struktuře a textuře, době 
provozu zařízení apod. 
Ke kolmataci filtračního prostředí dochází buď nárazovým uvolněním těchto částic např. 
při přívalových deštích nebo významnějších srážkových událostech, hydraulickým 
přetěžováním (Rousseau a kol., 2004), nebo pozvolným zakolmatováním, které způsobuje 
především nevhodná konstrukce usazovacích nádrží nebo jejich nesprávné provozování 
a údržba, např. nedostatečné průběžné vyvážení usazeného kalu (Turon a kol., 2009).  
Pokročilá kolmatace vyžaduje sanaci zakolmatované náplně a tak limituje životnost celého 
systému, proto je cílem zabránit intenzivní kolmataci a předčasnému ucpání filtračního lože 
umělých mokřadů. K hlavním opatřením, která významně omezují rozsah a průběh kolmatace 
patří rekonstrukce dešťových oddělovačů, minimalizace erozních smyvů, funkční lapáky 
písku a usazovací nádrže, rovnoměrné rozdělení mechanicky předčištěné odpadní vody 
po celé šíři filtračního lože, navrhování postupného přechodu zrnitostního složení filtrační 
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náplně a pravidelné časně jarní odstraňování zbytků vegetačního pokryvu (Malá a kol., 
2004). 
 
INTENZIFIKACE UM ĚLÝCH MOK ŘADŮ 
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, mezi možné způsoby intenzifikace čisticích 
procesů probíhajících v umělých mokřadech patří využití pulzního plnění a prázdnění 
kořenových filtrů, které přispěje ke zvýšení koncentrace kyslíku přítomného ve filtrační 
náplni a tím ke zvýšení účinnosti odstraňování amoniakálního dusíku, použití alternativních 
fil tračních materiálů (ať již přímo v tělese umělého mokřadu nebo ve filtru umístěném 
na odtoku z něj), které mohou ve zvýšené míře sorbovat dusík nebo fosfor. Další možností je 
využití bakteriálně-enzymatických přípravků, které významnou měrou snižují rozsah 
kolmatace filtračních náplní a tím přispívají ke zprůchodnění a zvýšení účinnosti čištění 
umělých mokřadů (Mlejnská, 2013a, Mlejnská, 2013b).  
Podrobnější zkušenosti s intenzifikací umělých mokřadů získané při řešení výzkumného 
projektu TA02020128 budou součástí ústní prezentace. 
 
ZÁVĚR 
Kvalita odtékající vyčištěné odpadní vody z dobře fungujícího umělého mokřadu může 
dosahovat kvality vyčištěné odpadní vody z mechanicko-biologických čistíren a může tak 
vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění. Vyčištěnou odpadní 
vodu tak lze vypouštět do recipientu nebo do veřejné kanalizace. Pokud není v blízkosti žádný 
vodní tok ani veřejná kanalizace, je pro jednotlivé rodinné domy nebo rekreační objekty 
vhodným řešením vsakování vyčištěných odpadních vod do půdních vrstev, tedy vypouštění 
do podzemních vod, které ovšem podléhá zvláštnímu povolení. 
 
Umělé mokřady ke svému provozu nevyžadují elektrickou energii, mají minimální nároky 
na speciální technologické prvky, jejich provozování je jednoduché, na rozdíl od klasických 
aktivačních čistíren jim nevadí výraznější výkyvy v hydraulickém a látkovém zatížení a jsou 
vhodné i pro čištění odpadních vod s nízkými koncentracemi organického znečištění (BSK5  
pod 30 mg/l). Mezi hlavní nevýhody patří vysoké nároky na plochu, nízká účinnost 
odstraňování amoniakálního dusíku a fosforu, technologická neovladatelnost procesu čištění 
a také možnost zakolmatování filtračního prostředí. 
 
V současné době běží ve světě i u nás celá řada výzkumných projektů zabývajících se 
umělými mokřady, v rámci kterých probíhá mimo jiné i výzkum různých intenzifikačních 
prvků, které mohou přispět k lepší funkčnosti a vyšší účinnosti těchto čisticích systémů. 
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VPLYV TMAH-U, ANILÍNU A NITROBENZÉNU 
NA NI TRIFIKUJÚCI AKTIVOVANÝ KAL 

 
Andrášiová A., Buday M. 

 
VUCHT a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava 

E-mail: aandrasiova@vucht.sk 
 
ABSTRAKT 
Bol skúmaný vplyv anilínu, nitrobenzénu a hydroxidu tetrametylamónneho (TMAH) na 
špecifickú rýchlosť tvorby dusitanov aktivovaným kalom v koncentračných rozsahoch pre 
anilín: 0 až 25 mg.l-1, nitrobenzén: 0 až 60 mg.l-1 a pre TMAH 0 až 460 mg.l-1. Namerali sa 
nasledovné inhibičné vplyvy: anilín až 75 %, nitrobenzén až 50 % a TMAH až 7 %. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Aktivovaný kal, anilín, hydroxid tetrametylamónny, inhibícia nitritácie, nitrobenzén. 
 
ÚVOD 
Pri syntéze para-aminodifenylamínu z anilínu, nitrobenzénu a  plynného vodíka sa používa 
hydroxid tetrametylamónny (TMAH) ako katalyzátor. Na biologickej ČOV v Dusle a.s. Šaľa 
sú kladené vysoké nároky na kvalitu vyčistenej vody. Maximálne prípustná koncentrácia 
Namon na výstupe z ČOV je 11 mg.l-1. Z uvedeného dôvodu je dôležité poznať vplyv 
uvedených zlúčenín na nitrifikáciu. Anilín je stálou zložkou odpadových vôd vstupujúcich do 
procesu biologického čistenia. Nitrobenzén a TMAH sa však v súčasnosti nevyskytujú 
v technológiách využívaných v Dusle a.s. a tak sa nevyskytujú ani v odpadových vodách. 
V Dusle a. s. je v prevádzke trojstupňová trojkalová aktivácia na čistenie zmesi splaškových a 
priemyselných odpadových vôd. Zdržná doba odpadovej vody v prvom stupni je v oblasti 
6 hodín, v druhom 18 hodín a v treťom 9 hodín. Vzhľadom na uvedené hodnoty zdržnej doby 
odpadovej vody v prvom a v druhom stupni (6 hodín a 18 hodín) nie je predpoklad prieniku 
anilínu do tretieho stupňa. V čase vykonávania nitrifikačných testov v treťom stupni 
prebiehala intenzívna nitritácia. Nitratácia (tvorba NO3-N) bola úplne inhibovaná  
(Andrášiová et al. 2011; Buday et al. 2011).  
 
PRAKTICKÁ Č ASŤ 
Nitritačné testy boli realizované za použitia aktivačnej zmesi z tretieho stupňa ČOV. Vzorky 
aktivačnej zmesi boli prefiltrované cez sito o veľkosti oka 0,3 mm do odmerných valcov 
o objeme 1 litra. Počas testov boli valce kontinuálne prevzdušnené tlakovým vzduchom až do 
ukončenia nitritačného testu. V každom valci bola stanovená koncentrácia aktivovaného kalu 
(ako nerozpustené látky 105 °C). Stanovenie nitritačnej rýchlosti bolo vykonané priamou 
metódou. „Slepý pokus“ predstavovala samotná aktivačná zmes bez prídavku testovanej 
zlúčeniny. K jednotlivým valcom s aktivačnou zmesou boli pridané jednotlivé skúmané 
zlúčeniny vo zvolených koncentráciách. Z valcov bolo odoberaných cca 50 ml vzorky 
aktivačnej zmesi na začiatku testov (v nultej hodine) a potom vo zvolených intervaloch 
v priebehu testov za účelom stanovenia koncentrácie NO2

-. Odobraté vzorky sa nechali 
sedimentovať. Nadkalová voda bola prefiltrovaná cez filtračný papier MUNKTELL č. 1291. 
V prefiltrovanej vzorke nadkalovej vody sa stanovila koncentrácia NO2

- absorpčnou 
spektrofotometriou. Podstatou stanovenia je diazotácia kyseliny sulfanilovej v prostredí 
hydrogénsíranu draselného kyselinou dusitou (z dusitanov vo vzorke) na diazóniovú soľ 
(Horáková, 1986). Vzniknutá diazóniová soľ je kopulovaná 
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s N-(1-naftyl)-etyléndiamindihydrochloridom na červenofialové azofarbivo. Intenzita 
sfarbenia je úmerná koncentrácii dusitanov vo vzorke.  
 
VYHODNOTENIE  
Časová závislosť koncentrácie NO2-N v prípade rôznych koncentrácií anilínu je znázornená 
na Obrázku 1. 

 
Obrázok 1: Časová závislosť koncentrácie NO2-N pri rôznej koncentrácii anilínu. 

 
Časová závislosť koncentrácie NO2-N bola korelovaná priamkovou závislosťou. Konštanty 
priamok boli vypočítané metódou najmenších štvorcov. Smernica (lineárny člen) priamok 
udáva objemovú nitritačnú rýchlosť. Podiel objemovej nitritačnej rýchlosti a koncentrácie 
aktivovaného kalu udáva špecifickú nitritačnú rýchlosť. Hodnoty špecifickej nitritačnej 
rýchlosti bez pridania skúmanej zlúčeniny boli v rozsahu 1,8 až 6,8 mg.g-1.h-1. 
Podiel poklesu špecifickej nitritačnej rýchlosti (po prídavku skúmanej zlúčeniny) a špecifickej 
nitritačnej rýchlosti bez prídavku skúmanej zlúčeniny (v „slepom“ pokuse) udáva inhibíciu 
nitritácie (%). Inhibičná koncentrácia IC1 resp. IC10 vyjadruje koncentráciu skúmanej 
zlúčeniny zapríčiňujúcu jedno- resp. desaťpercentnú inhibíciu nitritácie.  
V Tabuľke 1 sú uvedené hodnoty inhibície nitritácie pri zvolených koncentráciách skúmaných 
zlúčenín. V prípade anilínu a nitrobenzénu namerané hodnoty inhibície sú znázornené na 
Obrázku 2. V ďalšom kroku boli tieto hodnoty hodnotené probitovou analýzou. Pri 
transformácii hodnôt na probity je inhibícia vyjadrená v „probitových“ jednotkách 
a koncentrácia v dekadickom logaritme. V prípade všetkých troch skúmaných zlúčenín tieto 
závislosti sú uvedené v Tabuľke 1 a znázornené na Obrázku 3. 
 

 
Obrázok 2: Znázornenie koncentračnej závislosti inhibície nitritácie v prípade anilínu 

a nitrobenzénu 
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Tabuľka 1: Zhrnutie údajov nitrifikačných testov 
C 

[mg.l-1] 
inhibícia   [%] log C probit 

anilín nitrobenzén TMAH anilín nitrobenzén TMAH 
1,0 13,8 - - 0,000 3,91 - - 
2,0 23,1 - - 0,301 4,26 - - 
2,0 28,0 - - 0,301 4,42 - - 
2,4 - 1,5 - 0,380 - 2,84 - 
2,4 - 12,3 - 0,380 - 3,84 - 
2,4 - 2,5 - 0,380 - 3,04 - 
3,0 30,3 - - 0,477 4,49 - - 
3,6 - 16,4 - 0,556 - 3,98 - 
4,0 49,4 - - 0,602 4,98 - - 
4,8 - 5,1 - 0,681 - 3,36 - 
5,0 31,9 - - 0,699 4,53 - - 
7,2 - 21,1 - 0,857 - 4,19 - 
7,5 - 4,1 - 0,875 - 3,26 - 
10 50,1 - - 1,000 5,00 - - 
15 - 8,3 - 1,176 - 3,61 - 
25 75,0 - - 1,298 5,67 - - 
30 - 33,7 - 1,477 - 4,58 - 
30 - 34,3 - 1,477 - 4,60 - 
30 - 42,4 - 1,477 - 4,81 - 
60 - 49,5 - 1,778 - 4,99 - 
230 - - 1,72 2,362 - - 2,87 
345 - - 5,03 2,538 - - 3,35 
460 - - 6,64 2,663 - - 3,49 

 

 
Obrázok 3: Znázornenie koncentračnej závislosti inhibície nitritácie v probitovom vyjadrení 
 
Závislosť probit = f (log C) bola korelovaná priamkovou závislosťou. Konštanty priamok boli 
vypočítané metódou najmenších štvorcov. Korelačné koeficienty pre anilín a nitrobenzén boli 
významné na hladine významnosti α = 0,001 a pre TMAH na hladine α = 0,1. Použitím 
získaných lineárnych závislostí boli vypočítané koncentračné závislosti inhibície nitritácie pre 
anilín a nitrobenzén. Tieto závislosti sú znázornené na Obrázku 2 kontinuálnou krivkou. 
 
DISKUSIA 
Namerané údaje potvrdzujú známu skutočnosť o silnom inhibičnom účinku anilínu 
a nitrobenzénu na nitritačné mikroorganizmy aktivovaného kalu. Účinok anilínu je podstatne 
významnejší než účinok nitrobenzénu. Jeho prahová koncentrácia inhibície (IC1) je 0,1 mg.l-1, 
kým v prípade nitrobenzénu táto hodnota je 0,8 mg.l-1. Hodnoty IC10 boli 0,67 mg.l-1 
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a 6,2 mg.l-1. Tieto údaje potvrdzujú správnosť voľby technológie čistenia odpadových vôd 
v Dusle a.s. Šaľa, kde pred nitrifikačným stupňom sú zaradené dva stupne s pomerne dlhou 
zdržnou dobou odpadovej vody. Zdržná doba odpadovej vody v prvom stupni je v oblasti 
6 hodín, v druhom 18 hodín. Tieto zdržné doby sú dostačujúce na odstránenie inhibítorov 
nitrifikácie (v súčasnosti len anilínu) ich biologickým rozkladom ešte pred vstupom 
odpadovej vody do nitrifikačného stupňa. Pri týchto zdržných dobách nie je predpoklad 
prieniku anilínu do tretieho nitrifikačného stupňa. 
 
Prahová koncentrácia inhibície (IC1) TMAHu je 180 mg.l-1. Vzhľadom na to, že TMAH sa 
bude používať ako katalyzátor, nie je predpoklad, že jeho koncentrácia sa bude blížiť 
uvedenej hodnote. Po stránke inhibície nitrifikácie nie je potrebné tejto zlúčenine venovať 
zvýšenú pozornosť. Je však potrebné zabezpečiť podmienky na jej biologický rozklad 
aktivovaným kalom ako vysoký vek, vysokú koncentráciu aktivovaného kalu a zdržnú dobu 
odpadovej vody (Ševčík et al., 2014). 
 
SÚHRN 
Bola potvrdená vysoká inhibičná účinnosť anilínu a nitrobenzénu na nitritačné 
mikroorganizmy aktivovaného kalu. Ich prahová koncentrácia inhibície je pod 1 mg.l-1. To 
potvrdzuje potrebu venovať tejto skutočnosti patričnú pozornosť pri koncipovaní technológie 
biologického čistenia odpadových vôd obsahujúcich uvedené zlúčeniny. Inhibičná účinnosť 
TMAHu je viac ako o dva rády nižšia v porovnaní s anilínom a nitrobenzénom. 
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konferencie s medzinárodnou účasťou, Štrbské Pleso, NOI Bratislava, 2014 , str. 205-210, ISBN 978-
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VÝVOJ A INOVAČNÍ PROCES V OBORU POTRUBNÍCH 
SYSTÉMŮ Z TVÁRNÉ LITINY MALÝCH PROFIL Ů 

DN/OD 75 – 160 mm 
 

Barborik J. 
 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr, 
Technická kancelář Hradec Králové 

E-mail: juraj.barborik@saint-gobain.com  
 
ABSTRAKT 
Příspěvek se zaměřuje na inovace a vývoj v oboru vodovodních a kanalizačních potrubních 
sítí malých profilů DN/OD 75 – 160 z tvárné litiny jako kvalitativně vyšší alternativu proti 
umělohmotným materiálům. V oboru trubních materiálů z tvárné litiny je k dispozici pro 
vodovodní sítě inovovaný potrubní systém BLUTOP® a pro kanalizační tlakové potrubní sítě 
nově připravovaný systém TOPAZ®. Pro spojování plastových potrubí je k dispozici 
kompletní sortiment litinových tvarovek IZIFIT®. Normativní hodnoty trubek z tvárné litiny a 
spojů podle EN norem zajišťují v současné době nejvyšší kvalitu potrubních systémů 
v nominální tloušťce stěny od 3 mm, bezporuchové dodávky pitné vody a odvádění 
odpadních vod. Inovované a nově vyvinuté vnitřní a vnější povrchové ochrany, materiál stěny 
trubky a spoje prodlužují bezporuchovou provozní životnost potrubí přesahující 100 let, 
spolehlivost potrubních systému při pokládce a provozu vodovodních a kanalizačních sítí. 
Navrhování, výkonnost a hydraulické parametry potrubních systému BLUTOP® a TOPAZ® 
snižující ztráty  a provozní náklady na čerpání. Technické charakteristiky a parametry 
ovlivňují snižování finančních nákladů při realizaci, provozu a současně zvyšují spolehlivost 
a provozní životnost vodovodních a kanalizačních sítí. Jednoduchá ruční pokládka a montáž 
potrubí přináší další úspory stavebních nákladů s využitím nové ekologické a úsporné 
technologie pokládky. Praktické zkušenosti a reference z přípravy, realizace a provozování 
desítek km vodovodních sítí systému BLUTOP® v průběhu 5 let v České republice a stovek 
km ročně v Evropě, potvrzují technické a ekonomické výhody inovovaných vodovodních 
trubek a tvarovek z tvárné litiny systému BLUTOP® a litinových tvarovek IZIFIT® pro 
umělohmotná potrubí. Mnohé praktické aplikace tlakových trubek a tvarovek malých profilů 
z tvárné litiny na trhu v České republice a také praktické zkušenosti ze staveb v zahraničí 
potvrzují správný směr technické inovace při vytváření nových produktů, postupů a 
významné technické změny v produktech a postupech v oboru trubních materiálů z tvárné 
lit iny. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Nejdelší provozní životnost, technická inovace trub a tvarovek z tvárné litiny malých profilů 
vodovodního systému BLUTOP® a kanalizačního systému TOPAZ®, úspora investičních a 
provozních nákladů. 
 
INOVACE VE VAŠICH SLUŽBÁCH 
Vodovodní a kanalizační systém z tvárné litiny nabízí oproti umělohmotným materiálům: 

- trvale udržitelný rozvoj 
- systém navržený na prodlouženou dobu provozu a životnost více než 100 let 
- vodotěsnost a nízkou spotřebu energií na čerpání 
- snadnou montáž a bezproblémové provozování 
- komplexní kvalitu v zásobování a odvádění odpadních vod. 
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Rychlost obnovy vodovodních a kanalizačních sítí je v současné době menší než 1% za rok. 
To znamená, že v současné době položené potrubí musí provozně vydržet více než 100 let. 
 
ŽIV OTNOST SYSTÉMU BLUTOP® A TOPAZ ®   
Je dosažena vysokou mechanickou odolností stěny trubky a spoje, odolností povrchových 
ochran vůči vlivům okolního prostředí, účinkům agresivním půd, dopravovaným vodám a 
flexibilitou spojů. 

 
VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ OCHRANA BIOZINALIUM ® 
Výzkum a vývoj využívá zkušenosti z povrchových ochran Zinalium®, slitiny zinku a hliníku, 
kterou využívá a rozvíjí o příměs mědi. Tato ochrana je vhodná pro jakékoliv půdní prostředí 
včetně biokorozi. 
 
VÝHODY POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ BLUTOP® A TOPAZ® 
Jedná se zejména o: 

- prodlouženou dobu provozu oproti všem jiným materiálům 
- sníženou spotřebu energie, ekologii  
- ekopokládku = zásyp vytěženým materiálem 
- 100% recyklaci a výrobu v Evropě. 

 
TVÁ RNÁ LITINA 
Cílem inovačního procesu bylo snížení investičních a provozních nákladů a ztrát v potrubí, 
zvýšení efektivnosti provozu potrubních sítí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. 
Vysoká mechanická odolnost: 

- tlaková třída C 25, dovolený provozní tlak 25 barů s koeficientem bezpečnosti 3 
- vysoká kruhová pevnost od 656 kN/m2 do 103 kN/m2 podle DN. 

Ochrana proti korozi: 
- potrubí z tvárné litiny je vůči korozi opatřeno slitinou zinku a hliníku s příměsí mědi o 

hmotnosti 400g/m3  
- tato ochrana představuje průlom v technologii povrchových ochran 
- provozní životnost a aktivní ochrana je prodloužena až 4 násobně ve srovnání 

s vrstvou zinku 
- potrubí lze použít i ve velmi korozivních půdách. 

Ochrana proti účinkům dopravovaných vod: 
- všechny trubky z tvárné litiny jsou uvnitř pokryty ochrannou vrstvou 
- tradičně se používá vyložení cementovou maltou, ale pro potrubí  BLUTOP® a 

TOPAZ® se používá vnitřní povrchový povlak DUCTAN® z termoplastu, který je 
nanášen práškovou metodou na pečlivě  připravený povrch 

- hlavní vlastnosti jsou bezchybná přilnavost, extrémní hladkost, vysoká hydraulická 
kapacita, nízká hmotnost snížena až o 25%. 

Přizpůsobení se pohybům podloží, úhlové vychýlení: 
- zámkové i nezámkové spoje umožňují velké uhlové vychýlení až 6O 
- vysoká hloubka zasunutí vyrovnává pohyby terénu a zamezuje rozpojení potrubí. 

Garance vodotěsnosti spoje: 
- využití moderních technologií umožnilo konstrukci vysoce výkonných pružných 

násuvných automatických spojů 
- dovolený provozní tlak 25 barů s koeficientem bezpečnosti 3. 

Spolehlivost spojů a jednoduchá montáž, efektivita v provozování: 
- rychlá ruční manipulace a montáž pouze montážní pákou i v obtížně přístupných 

místech, ručním přesunem trubek včetně kolektorů 
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- tvarovky s opěrnými body pro montáž 
- systém BLUTOP® a TOPAZ® poskytuje maximální spolehlivost pro všechny typy 

tlakových potrubních sítí. 
Eko-pokládka = přirozená realizace: 

- zásyp vytěženým materiálem 
- žádné opěrné betonové bloky. 

Konstrukce zaměřená na provoz: 
- rozměrová řada byla navržena jako náhrada za umělohmotné materiál DN/OD 75-160  
- kompatibilita se stávajícími plastovými materiály 
- efektivní drsnost nižší než 0,01 mm/km 
- zvýšený hydraulický průtočný profil a vyšší provozní tlaky než HDPE 
- porovnání hydraulického profilu a ztrát třením s HDPE 

o profil až o 35 % vyšší  
o ztráty dvojnásobně nižší 

- nižší náklady na čerpání. 
 

ZÁVĚR 
Vývoj a výzkum v oboru trubních materiálů z tvárné litiny přispívá ke kvalitnímu a 
hygienicky nezávadnému zásobování a ekologickému odvádění odpadních vod potrubím 
z tvárné litiny jako pozitivního hlediska trvale udržitelného rozvoje bez použití plastových 
materiálů. Přispívá ke snižování investičních a provozních nákladů. Konkrétní technická a 
cenová kalkulace odhalí přehled výhod pro vodovodní a kanalizační rozvody malých 
průměrů: 

- ruční manipulace a montáž, hmotnost trubky stavební délky 6m od 30 kg 
- zjednodušený zásyp vytěženou zeminou 
- kompletní a ucelený systém včetně přímého napojení na plastová potrubí 
- provozní bezporuchová životnost více než 100-150 let 
- vodotěsnost za každé situace v průběhu celé životnosti 
- provozní tlak až 25 barů 
- vnější ochrana BioZinalium® do jakékoliv půdní agresivity 
- flexibilita a úhlové vychýlení pružných násuvných a zámkových těsnících spojů do 6O 
- zvýšený hydraulický průřez = nižší ztráty 
- minimální odolnost stěny v tahu 420 MPa. 

Systémy jsou standardně používány již ve více než 17 zemích světa. 
 
Systém BLUTOP® 

  
 
Systém TOPAZ® 
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Praktické zkušenosti, ruční manipulace a montáž 

             
 

              

 

Použití v intravilánu a  extravilánu 

             

 
Vzorové uložení, speciální aplikace v kolektorech 
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ZKUŠENOSTI ZE SLEDOVÁNÍ VLIVU ENZYMATICKÝCH 
PŘÍPRAVKŮ NA FUNKCI A PROVOZ VENKOVSKÉ Č OV 

S DOČIŠŤOVACÍ NÁDRŽ 
 

Beránková M.*, Šťastný V.*, Desortová B.*,Marek V.** 
 

*Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce,  
Podbabská 2582/ 30, 160 00 Praha 6 

** VENTURA – VENKOV s.r.o. Jedousov 66, 535 01 
E-mail: martina_berankova@vuv.cz, vaclav_stastny@vuv.cz, blanka_desortová@vuv.cz, 

marek@ventura-venkov.cz 
 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Biotechnologické přípravky, čištění odpadních vod, hydrobiologie, stabilizační nádrže, 
technologie vody. 
 
ÚVOD  
V rámci řešení výzkumného projektu TAČR ALFA číslo TA01021419 „Výzkum 
intenzifikace venkovských a malých ČOV neinvestičními prostředky“ byl od roku 2010 ve 
VÚV TGM, v.v.i., ověřován vliv biotechnologických přípravků na bázi enzymů a bakterií na 
funkci čistíren odpadních vod (ČOV). Tyto přípravky jsou obvykle aplikovány do 
stabilizačních nádrží s cílem upravit jejich druhotné oživení správným směrem, tj. omezit 
tvorbu mikrofauny a flory a zlepšit stav těchto nádrží z hlediska odtékajícího znečištění i 
vizuálně.  
Cílem řešení projektu bylo mimo jiné zjistit a určit postup jak ověřit, že je aplikace těchto 
přípravků opravdu přínosem i v případě znečištěných stabilizačních nádrží, které jsou 
používány pro dočištění odpadních vod za ČOV, anebo dokonce nahrazují biologický stupeň 
čištění. V následujícím příspěvku shrnujeme výsledky dosažené při sledování tohoto cíle 
projektu. 
 
METODIKA SLEDOVÁNÍ 
Pro sledování byla vybrána čistírna odpadních vod v menší obci složená ze zemní usazovací 
nádrže a stabilizační nádrže (dříve označované jako biologický rybník). Stabilizační nádrž 
zaujímá plochu 5000 m2. Čistírna je určena pro 130 ekvivalentních obyvatel a je v provozu od 
roku 2003. Ústí do ní jednotná kanalizace. Sledovány byly jak fyzikálně chemické, tak 
hydrobiologické parametry a vlastnosti stabilizační nádrže a celé ČOV. V rámci projektu byly 
aplikovány biotechnologické přípravky do ČOV a byl ověřován jejich vliv na kvalitu vody. 
Podrobný popis postupů při sledování ČOV je součástí starších příspěvků (Beránková, 2013). 
Čistírna byla sledována v období duben až prosinec 2011 a 2014 bez přidávání 
biotechnologických preparátů a v roce 2012 a 2013 byla sledována za pravidelného přidávání 
těchto přípravků. Použité přípravky byly opakovaně bodově aplikovány na 6 místech čistírny 
firmou VENTURA – VENKOV, s. r. o. Jednalo se o přípravky řady SEKOL®. 
 
VÝSLEDKY 
 
Sledování fyzikálně-chemických parametrů 
Na čistírně byly sledovány fyzikální parametry včetně průtoku a chemické parametry. Vzorky 
byly odebírány jako dvouhodinové směsné s intervalem odběru 15 minut. Každý rok byl 
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proveden také jeden 24hodinový odběr s intervalem odběru dvě hodiny. Průměrné výsledky 
kvality odtoku uvádíme v tabulce 1 a na obrázku 1. 
 

Tabulka 1. Průměrné hodnoty koncentrace sledovaných ukazatelů na odtoku z ČOV 
v jednotlivých letech 

  2011 2012 2013 2014 
CHSKCr (mg/l) 67,9 73,8 53,3 41,7 
BSK5 (mg/l) 11,3 16,6 10,0 3,8 
NL (mg/l) 25,4 35,8 19,6 9,5 
N-NH4 (mg/l) 8,0 9,7 7,8 7,8 
Ncelk. (mg/l) 13,7 14,5 11,7 10,3 
Pcelk. (mg/l) 2,0 1,8 1,1 1,4 
 
Z Tabulky 1 lze vyvodit, že zatímco v prvním roce aplikace přípravků (2012) došlo ke 
zvýšení koncentrací znečištění v odtoku, v dalším roce došlo ke snížení hodnot sledovaných 
ukazatelů pod průměrné hodnoty kontrolního sledování (2011). V posledním roce sledování 
(bez aplikace přípravků) byly hodnoty ukazatelů na odtoku nejnižší. To platí pro ukazatele 
CHSKCr, BSK5 a nerozpuštěné látky. U ukazatelů amoniakální dusík, celkový dusík a celkový 
fosfor není tento vývoj patrný. 
 
Hydrobiologické sledování 
Vlastní postup hydrobiologického sledování je popsán ve speciálním příspěvku (Havel, 2014). 
Z výsledků hydrobiologického sledování vyplynulo, že v průběhu řešení projektu docházelo 
především ve stabilizační nádrži k výrazným změnám. Roky 2012 a 2013 s experimentálním 
dávkováním biotechnologického přípravku se oproti roku 2011 a roku 2014 bez dávkování 
biotechnologického přípravku lišily především ve vzhledu stabilizační nádrže a v průhlednosti 
vody. 
V roce 2011 byla stabilizační nádrž ve vegetačním období na většině plochy pokryta 
okřehkem (Lemna sp.). V roce 2012 se okřehek vyskytoval pouze ojediněle v jarních měsících 
v zárostech makrovegetace v severovýchodní části nádrže, pak zcela vymizel. V roce 2013 se 
okřehek na nádrži nevyskytoval vůbec, v roce 2014 se na části stabilizační nádrže opět 
objevil. Po většinu vegetačního období roku 2011 byla velká část dna stabilizační nádrže 
zarostlá porostem submerzních makrofyt (růžkatec Ceratophyllum sp.). V letech 2012 a 2013 
se zárosty submerzních makrofyt nevyskytovaly; v roce 2014 se ve druhé polovině vegetační 
sezóny růžkatec opět vyskytoval na značné části plochy dna. 
 
Z Obrázků 1 a 2 je zřejmé, že zatímco v roce 2011 filtrátoři (Cladocera) v podstatě vymizeli 
již v létě a již neměli vliv na koncentraci chlorofylu-a, v letech 2012 a 2013 se vyskytovali po 
celé období a koncentraci chlorofylu-a výrazně ovlivnili. Došlo i ke změně v kvalitativním 
složení zooplanktonu spojená s výrazným nárůstem jeho biomasyv letech 2012a 2013. 
V letech 2012 a 2013 vykazovala průhlednost vždy obdobný průběh, výrazně odlišný od roku 
2011. V prvním čtvrtletí 2012 a 2013 (leden až polovina dubna) byla průhlednost vždy 
relativně nízká (0,3 – 0,5 m). Důvodem byla především vyšší koncentrace chlorofylu-a. Od 
konce dubna až do konce obou let (kdy velké perloočky Daphnia magna účinně omezovaly 
koncentraci chlorofylu-a) byla průhlednost převážně větší než 1 m (dno).  
 
 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

~ 195 ~ 
 

 

Obrázek 1. Vztah fytoplankton-zooplankton,    Obrázek 2.  Vztah fytoplankton-zooplankton,    
rok 2011                                                                    2012 (+2013) 

  
Počátkem roku 2014 (leden-březen) byla průhlednost mezi 0,65-0,80 m, poté až do poloviny 
července se pohybovala mezi 0,8-1 m (dno). Ve druhé polovině července do začátku srpna její 
měření opět znemožnil masivní zárost makrovegetace (Ceratophyllum sp.). Od druhé 
poloviny srpna do konce sledování (říjen 2014) se její hodnoty pohybovaly mezi 0,9-1,0 m 
(dno).  
 
ZÁVĚR 
Výsledky projektu potvrdily možnost úspěšné aplikace biotechnologických přípravků pro 
zlepšení funkce ČOV se stabilizační nádrží. Důležitým poznatkem, který je součást výsledku 
řešení projektu je prokázaná nezbytnost hodnocení výsledků aplikace biotechnologických 
přípravků na stabilizačních nádržích ČOV i hydrobiologickými metodami. 
Protože cílem řešení projektu nebylo čistě ověřování vlivu biotechnologických přípravků, ale 
především návrh a praktické ověření metody, jak v případech aplikace těchto přípravků 
postupovat a jak hodnotit výsledky, lze říci, že bylo získáno množství informací potřebných 
k dosažení cíle projektu.  
Výsledkem projektu byly ověřené technologie aplikace biotechnologických přípravků a dvě 
certifikované metodiky. 

• Certifikovaná metodika – Šťastný V., Mlejnská E. „Metodický postup při ověřování 
vlivu biotechnologických přípravků na funkci ČOV“, certifikační orgán – Ministerstvo 
životního prostředí České republiky, certifikováno únor 2015. 

• Certifikovaná metodika – Šťastný V., Beránková M., Mlejnská E., Marková A., Marek 
V. “Metodika aplikace biotechnologických přípravků Sekol® k dosažení optimálních 
výsledků při použití na malých ČOV“, certifikační orgán – Ministerstvo životního 
prostředí České republiky, certifikováno únor 2015. 

 
PODĚKOVÁNÍ 
Autoři děkují Technologické agentuře České republiky za získání dotace výzkumného 
projektu č. TA01021419 „Výzkum intenzifikace venkovských a malých ČOV neinvestičními 
prostředky“, který probíhal v letech 2011 až 2014. Účelem projektu byl výzkum ověřování 
vlivu biotechnologických přípravků na domovní a venkovské ČOV.  
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KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Aktivační ČOV, biotechnologické přípravky, čištění odpadních vod, domovní ČOV, 
technologie vody. 
 
ÚVOD  
V rámci řešení výzkumného projektu TAČR ALFA číslo TA01021419 „Výzkum 
intenzifikace venkovských a malých ČOV neinvestičními prostředky“ byl od roku 2010 ve 
VÚV TGM, v.v.i. ověřován vliv biotechnologických přípravků na enzymatické bázi na funkci 
ČOV. Tyto přípravky jsou obvykle aplikovány na volných vodních nádržích s cílem upravit 
jejich druhotné oživení správným směrem - omezit tvorbu mikrofauny a flory a zlepšit stav 
těchto nádrží vizuálně i z hlediska odtékajícího znečištění. V některých případech jsou také 
užívány ke zlepšení funkce čistíren odpadních vod klasického typu (s aktivací) a cílem řešení 
projektu bylo mimo jiné ověřit a určit do budoucna podmínky pro postup ověřování toho, zda 
je aplikace těchto přípravků opravdu přínosem i v případě aplikace na mechanicko-
biologických ČOV, tedy ověřit, nakolik mohou tyto prostředky zlepšit stav ČOV u menších 
aktivačních čistíren, pokud dochází k trvalým poruchám provozu, které nelze odstranit 
technologickými zásahy a vyžadují intenzifikační opatření (u malých a domovních ČOV 
obvykle výstavbu zcela nového zařízení, či výměnu technologického vybavení). 
V následujícím příspěvku shrnujeme výsledky dosažené při sledování tohoto cíle projektu. 
Pro vlastní ověřovací měření na aktivačních ČOV byl zvolen následující postup – ve zkušební 
laboratoři VÚV TGM, v.v.i. byly testovány postupem podle normy EU dva typy malých 
domovních  ČOV od jediného výrobce a následně byla za stejných podmínek jedna z těchto 
ČOV testována za dávkování biotechnologických přípravků. V dalším roce řešení projektu 
pak byl ověřován vliv enzymatických přípravků na dvou menších venkovských ČOV se 
skutečnými technologickými problémy. 
 
MET ODIKA SLEDOVÁNÍ 
Byla sledována domovní ČOV, kódové označení „Jánošík 2“, ve Zkušební laboratoři 
technologie vody ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, veřejná 
výzkumná instituce. Tato ČOV byla čistírnou pro 6 ekvivalentní obyvatele s průtokem 150 l/d 
na 1 EO, tzn. celkem 900 l/d. 
Zkušební laboratoř technologie vody jako součást řešitelského pracoviště má akreditovány 
zkoušky podle přílohy B normy ČSN EN 12566-3 Malé ČOV do 50 EO –  
Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní ČOV. Čistírna byla zkoušena v režimu 
zkoušky účinnosti čištění daném v ČSN EN 12566-3+A1. Byla sledována v průběhu roku 
2010 a 2011, testována byla nejprve 38 týdnů bez použití preparátu a pak ve stejném režimu 
stejnou dobu s použitím biopreparátů. Enzymatické přípravky v druhé části testování byly 
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dávkovány podle harmonogramu firmy Ventura – VENKOV s. r. o. v množství odpovídajícím 
velikosti provozované ČOV 
Podrobný postup sledování je shrnut v příspěvku na konferenci (Beránková 2014, M. 
Třebová) 

 
VÝSLEDKY 

Sledování chemických ukazatelů 
V Tabulce 1 až 2 jsou shrnuty účinnosti čištění bez a s použitím biotechnologických 
přípravků. Porovnání výsledků bez a s použitím biotechnologických přípravků je v Tabulce 3.  
 

Tabulka 1. Efekt čištění ČOV v roce 2011 (bez přípravků) – průměrné hodnoty 
Zatížení 
ČOV 

CHSKCr 
(%) 

BSK5 

(%) 
NL  
(%) 

N-NH4  
(%) 

Pcelk. 

(%) 
Jmenovité 88 97 91 81 25 

Nízké 88 97 91 81 25 
Přetížení 94 99 99 87 95 

 
Tabulka 2. Efekt čištění ČOV v roce 2012 (s přípravky) – průměrné hodnoty 

Zatížení 
ČOV 

CHSKCr  
(%) 

BSK5 
(%) 

NL  
(%) 

N-NH4 
(%) 

Pcelk. 
(%) 

Jmenovité 94 98 96 90 61 
Nízké 92 98 93 79 42 

Přetížení 94 98 97 82 45 
 

Tabulka 3. Účinnosti čištění u ČOV bez preparátu a s preparátem 

Parametr 
S preparátem 
Účinnost čištění 

(%) 
Účinnost čištění 

(%) 
CHSK 90 93 
BSK 98 98 
NL 93 96 
Namon 84 87 
Pcelk 26 52 

 

Při vlastní aplikaci biotechnologických přípravků nedošlo k výraznému zlepšení efektu 
čištění, kromě efektu eliminace celkového fosforu při jmenovitém zatížení ČOV. 
Je ovšem třeba vzít v úvahu, že efekt čištění dosažený v referenčním období (tedy v roce 
2011) byl ve všech sledovaných parametrech velmi dobrý, kromě právě fosforu.  
 
Sledování koncentrace kalu 
Na domovní čistírně bylo také simulováno vypláchnutí čistírny a následný průběh 
zapracování ČOV při aplikaci biotechnologických prostředků- 
Jak je z Obrázku 1 patrné, při testování nárůstu biomasy v systému po vypláchnutí ČOV, 
biologický preparát pozitivně ovlivnil růstovou rychlost a sedimentační vlastnosti kalu. 
Z kontrolního sledování z hlediska mikrobiologických parametrů nebyl prokázán žádný (jak 
negativní, tak pozitivní) vliv dávkování testovaných biotechnologických přípravků na počty 
hygienicky významných mikroorganismů v odtoku ČOV. 
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Obrázek 1. Koncentrace kalu a kalový index (KI) – nárůst po simulaci vypláchnutí ČOV 

 

Ověřovací pokusy na venkovských ČOV 
Ověřování proběhlo na dvou ČOV v letech 2013 a především 2014. První z nich byla 
mechanicko-biologická čistírna odpadních pro 2000 ekvivalentních obyvatel, (v provozu od 
roku1984, v roce 2003 zrekonstruována). Tato ČOV měla  dvě aktivační nádrže s vnořenou 
dosazovací nádrží a jednou předřazenou denitrifikační nádrží, byla napojena na oddílnou 
kanalizaci. 
Na počátku sledování a dlouhou dobu před ním se na aktivační nádrži vytvářela neustále 
biologická pěna, jejíž výskyt se po nějaké době aplikace biotechnologických preparátů 
výrazně zmenšil, pak pěna vymizela zcela. Po naběhnutí čistírny do správného režimu 
(opraveno míchání v denitrifikaci) se výsledné odtokové parametry při aplikaci 
biotechnologických přípravků ustálily na nízkých hodnotách.  
Druhou ze sledovaných  ČOV byla mechanicko-biologická čistírna pro 2000 EO, šlo o dvě 
linky s denitrifikační, aktivační a dosazovací nádrží, napojené na tlakovou kanalizaci. Na této 
čistírně se efekt aplikace biotechnologických přípravků pozitivně projevil na začátku aplikace 
u základních chemických parametrů na odtoku. Při dalším sledování už efekt aplikace patrný 
nebyl.  
Obecně lze říci, že u testované domovní ČOV nebyl prokázán zásadní vliv biologického 
preparátu na zlepšení účinnosti čištění domovní ČOV u většiny parametrů, které byly 
sledovány (efekty čištění), kromě efektu odstraňování celkového fosforu. Při testování nárůstu 
biomasy v systému po vypláchnutí ČOV biologický preparát pozitivně ovlivnil růstovou 
rychlost a sedimentační vlastnosti kalu. Zvolený subjekt testování nebyl nejvhodnější, neboť 
efekty čištění se pohybovaly na hranici optimálního výkonu zařízení i bez dávkování 
biotechnologických přípravků. 
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U ověřování na venkovských ČOV bylo zjištěno, že biologický preparát zlepšuje 
sedimentační vlastnosti a zvyšuje růstovou rychlost kalu, pokud se systém nachází v ideálních 
podmínkách. V případě, že dochází ke změnám podmínek, tj. odkalování systému, 
proměnlivá kvalita a kvantita přítoku odpadní vody, výpadek proudu atd., nemá použití 
preparátu na udržení dobrých sedimentačních vlastností zásadní vliv.  
 
ZÁVĚR  
Výsledky projektu potvrdily možnost úspěšné aplikace biotechnologických přípravků pro 
zlepšení funkce domovní ČOV, i když jen při zachování určitých parametrů aplikace. Nejde 
tedy o samospasitelné opatření, aplikaci těchto prostředků je třeba kombinovat s dalšími 
technologickými zásahy. 
Protože cílem řešení projektu nebylo čistě ověřování vlivu biotechnologických přípravků, ale 
především návrh a praktické ověření metody, jak v případech aplikace těchto přípravků 
postupovat a jak hodnotit výsledky, lze říci, že bylo získáno množství informací potřebných 
k dosažení cíle projektu.  
Výsledkem projektu byly ověřené technologie aplikace biotechnologických přípravků a dvě 
certifikované metodiky. 

• Certifikovaná metodika – Šťastný V., Mlejnská E. „Metodický postup při ověřování 
vlivu biotechnologických přípravků na funkci ČOV“, certifikační orgán – Ministerstvo 
životního prostředí České republiky, certifikováno únor 2015. 

• Certifikovaná metodika – Šťastný V., Beránková M., Mlejnská E., Marková A., Marek 
V. “Metodika aplikace biotechnologických přípravků Sekol k dosažení optimálních 
výsledků při použití na malých ČOV“, certifikační orgán – Ministerstvo životního 
prostředí České republiky, certifikováno únor 2015. 

 
PODĚKOVÁNÍ 
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ABSTRAKT 
Povodí vodní nádrž Trnávka se rozkládá na více než 300 km2 a tvoří 1/4 povodí vodní nádrž 
Švihov. Je zde několik významných bodových zdrojů, které ovlivňují kvalitu vody v povodí. 
Mezi největší je třeba zařadit ČOV v Pacově. Nejedná se ale pouze o bodové zdroje, ale také 
zdroje plošného znečištění, jimiž mohou být jak zemědělská družstva hospodařící na tomto 
území, tak i některé obce, které nejsou vybaveny ČOV. Pro zjištění těchto faktů byl proveden 
terénní průzkum povodí, který se skládal z vytipování odběrných míst a z následného odběru 
vzorků vody. Tyto vzorky byly analyzovány na přítomnost nutrientů a pro každé odběrné 
místo byl založen evidenční list, kde jsou zaznamenány informace o poloze, počasí při odběru 
a naměřené koncentrace. Pro lepší představu o bilanci látek byly změřeny průtoky na 
vybraných přítocích Trnávky a ze změřené koncentrace a hydrologické bilance byla 
identifikována riziková povodí. Tato riziková povodí byla dále detailně zkoumána a byly na 
nich odebírány vzorky vody pro detailní zjištění zdrojů znečištění. Analýzy a vizualizace byly 
řešeny v prostředí GIS pomocí modelu SWAT (Soil and Water Assessment Tool). 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Dusík, fosfor, katalogové listy, model SWAT, monitoring nutrientů, vodní nádrž Švihov, 
vodní nádrž Trnávka. 
 
ÚVOD      
Vodárenská nádrž Švihov je jedním z hlavních zdrojů pitné vody pro Prahu a okolí a zároveň 
je největším zdrojem pitné vody v České republice. Povodí vodní nádrže je ovšem lokalita 
hojně využívaná zemědělci a i přes zlepšení postupů v zemědělství je toto povodí velmi 
zatěžováno nutrienty, a to především dusíkem a fosforem v různých formách (Liška et al, 
2012). Cílem projektu je navrhnout taková opatření, aby v budoucnosti bylo možné 
obhospodařovat půdu s co nejmenšími dopady na kvalitu vody. Jako zájmové a vzorové 
území bylo pro projekt vybráno povodí vodní nádrže Trnávka (Obrázek 1), které je nedílnou 
součástí VN Švihov. Na tomto území jsou monitorovány bodové i plošné zdroje znečištění, 
které jsou následně vkládány do programu ArcMAp a zpracovány pomocí modelu SWAT 
(Kvítek et al., 2009). 
 
Použitá data a jejich zpracování 
Data potřebná pro model jsou částečně z terénních měření (odběry vzorků bodových a 
plošných zdrojů, průtoky), část veřejně přístupných dat je stažená z internetu (Corine Land 
Cover, LPIS, atd.) a historická data byla získána na žádost od Povodí Vltavy, s.p. a 
Ministerstva zemědělství (průtoky a koncentrace nutrietů v měrných profilech). Vzorky vody 
a sedimentů jsou analyzovány laboratoří VŠCHT. Koncentrace jsou následně zaneseny do 
modelu SWAT stejně, jako další vstupní data.  
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Obrázek 1. Zájmové území 

 
Metoda výběru odběrných míst a měrných profil ů 
Hlavními místy zájmu jsou veškeré přítoky do hlavního toku (potoky a strouhy, meliorační 
výustě (pokud jsou v přímé blízkosti toku a jsou intenzivně využívané), komposty a pole 
pokud jsou obhospodařovány po spádnici a jsou v přímé blízkosti toku, jsou narušeny erozí a 
je viditelné, že splach z polí se dostává přímo do toku (Horáková, 1989). 
V případě, že sledovaná vodoteč protéká skrz nebo v těsné blízkosti sídla, které není 
vybaveno uznatelnou technologií na čištění odpadních vod, kontroluje se, zda do toku není 
vyústěna kanalizace. U návesních rybníků se odebírají dva vzorky, jeden před vtokem do 
rybníka a druhý u výtoku z rybníka. Pokud je do rybníka vyústěna kanalizace z obce, je 
odebrána jako samostatný vzorek.  
Pokud jsou za vesnicemi nebo obcemi čistírny odpadních vod anebo kořenové čistírny, 
provádí se tři měření. Před ČOV (cca 3 m), v místě výtoku z ČOV a pod čistírnou (cca 5 m). 
Pro detailní popis povodí je klíčovým faktorem co nejpřesnější výpočet hydrologické bilance. 
Řídícím (závěrovým) profilem povodí je použit profil „přítok do VN Trnávka“ kontinuálně 
měřený Povodím Vltavy s.p. Jako pomocný závěrový profil je použit „odtok z VN Trnávka“ 
kontinuálně měřený Povodím Vltavy s.p. (na tomto profilu se projevuje manipulace s vodní 
nádrží a tudíž je použit jako pomocný pro případné bilanční dopočty) Vzhledem k velikosti 
povodí a jeho členitosti (množství subpovodí) a s ohledem na potřebu detailní modelace 
transportu živin a sedimentů, byly dílčí měrné profily vybrány na základě podrobné studie 
hydrologické sítě a to na významných přítocích Trnávky a Kejtovského potoka. 
 
Evidence vzorků 
Každý odebraný vzorek nebo odběrné místo (Obrázek 2) nebo měrný profil (Obrázek 3) má 
své katalogové číslo a katalogový list, aby nemohlo dojít k záměně při dalším měření. 
Lokalizace jednotlivých odběrných míst anebo měrných profilů byla při prvním měření 
zaměřena pomocí GPS, vyfocena a stručně popsána. Z těchto dat byla sestavena databáze, kde 
jsou všechna data uchována. 
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Pro jednodušší orientaci a jasnou identifikaci bylo zvoleno číslování podle hydrologického 
pořadí toku, respektive jeho poslední trojčíslí. Při odebírání více vzorků na jednom toku je 
vzorek označen ještě číslem odběrného místa, tedy například 052_1.  Stejný způsob číslování 
je zvolen i pro měření průtoků. 
Katalogový list odběrného místa (ČOV) nebo vzorku obsahuje všechna důležitá data pro 
jednoznačnou identifikaci vzorku anebo odběrného místa. Na každém listu jsou uvedeny 
souřadnice GPS, ID toku a číslo hydrologického pořadí toku, na kterém byl vzorek odebrán, 
fotodokumentace, mapa s vyznačeným místem, popis odběrného místa a na závěr je tabulka 
s informací o datu odběru, počasí a koncentracích. 
Katalogový list pro měrný profil má místo tabulky s koncentracemi, informace o ročním 
průtoku, v případě více měření, průměrný roční průtok. 
 

 
Obrázek 2. Odběrná místa v povodí VN Trnávka 

 

 
Obrázek 3. Měrné profily v povodí VN Trnávka 
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ZÁVĚR 
Cílem projektu je do budoucna zlepšit kvalitu vody v povodí jak VN Trnávka, tak VN Švihov. 
Důsledná evidence vzorků a dat je pro tento projekt stěžejní. Monitoring koncentrací dusíku a 
fosforu je vstupní informací pro model SWAT. Na základě těchto dat bude model 
vyhodnocovat stav povodí a následně navrhovat úpravy, které by bylo vhodné v povodí 
zavést. Databáze vzorků je tedy velmi důležitou součásti projektu a je nezbytné, aby v ní bylo 
možné lehce se orientovat a dohledávat informace. 
 
PODĚKOVÁNÍ  
Projekt je financován Technologickou Agenturou České republiky (TAČR) v rámci projektu 
TA04021421, “Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu 
a dusíku v hydrologicky vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov“. 
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CHARAKTER HYDROLOGICKÉHO POVODÍ A JEHO VLIV NA ZAT ĚŽOVÁNÍ 
VODNÍHO PROSTŘEDÍ DUSIČNANY A BIOLOGICKY AKTIVNÍM FOSFOREM  

Hrnčírová M.*, Pavlík J.**, Holas J.* 

*A.R.C. spol. s r.o., Klimentská 8, Praha 
** Č eská zemědělská universita, Praha 6-Suchdol 

ABSTRAKT 
Terénní šetření a monitoring drobných vodních toků prováděný ve spolupráci s VŠCHT 
v Praze od roku 2006 ve vybraných hydrologických povodích byl zaměřen na posouzení 
charakteru odvodňovaného území a jeho určujícího vlivu na odtoky dusičnanů a 
vodorozpustných forem fosforu, které způsobují eutrofizační procesy ve vodních tocích a 
vodních nádržích. Dlouhodobý průzkumný monitoring /2007-2011/ na měrných profilech 
drobných vodních toků v povodí řeky Trnavy prokázal znečištění nutrienty, které se blíží 
hodnotám 6,8-8 mg N-NO3- na litr a koncentrace vodorozpustného fosforu 0,169-0,206 mg P-
PO4

3- na litr, což neodpovídá parametrům deklarovaným pro celé vodárenské povodí jako 
lososové vody (norma environmentální kvality1  je 5,4 mg N-NO3- /l a 0,15 mg Pc /litr). 
Ve vodárenském povodí Želivky bylo podrobně vyhodnoceno LU-LC u 11 hydrologických 
povodí o celkové ploše 28.081 ha vyznačujících se rozdílnou krajinnou biodiversitou a 
využitím půdy. Na uzávěrových měrných profilech byly v hydrologických letech 2007-2011 
monitorovány odtoky dusičnanů a biologicky aktivního vodorozpustného fosforu, které v 
povrchových vodách vedou k eutrofizačním procesům. Multikriteriální regresní analýzou byly 
zjišťovány váhy dílčích faktorů /atributů/ území ve vztahu ke koncentracím živinového 
znečištění a hodnocena spolehlivost modelů.  
V rámci vyhodnocování účinnosti programových opatření Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy 
specificky zpracovaného pro vodárenské povodí byl regresní analýzou hodnocen vztah mezi 
navrhovaným zatravňováním orné půdy a odtokem dusičnanů z hydrologických povodí. 
Zjištěné korelační vztahy byly porovnány s reálným plněním programových opatření POP DV  
Listu opatření DV100106 - Zatravnění zdrojových a erozně ohrožených ploch. 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Efekt zatravnění, charakteristiky LU-LC (land use-land cover), infiltrace, monitoring 
drobných toků, multikriteriální regresní analýza, nutrienty N a P, Plán oblasti povodí, 
stepwise selection. 
ÚVOD 
Potřeba monitorování povrchových vod je dána požadavky Rámcové směrnice pro vodní 
politiku 2000/60/ES, která ukládá všem členským státům EU dosáhnout dobrého stavu všech 
vodních útvarů do roku 2015. V povodí vodárenské nádrže Švihov Plán oblasti povodí Dolní 
Vltavy pro období 2010-2015 deklaroval všech 15 tekoucích vodních útvarů jako 
nevyhovující a dobrý stav u nich nebude dosažen ani v roce 2015. Podle aktualizovaného POP 
DV2 tento stav bude i nadále pokračovat a výrazné zlepšení se neočekává ani v novém 
plánovacím období 2016-2021. 
Na neuspokojivém výsledku stavu vodních útvarů se podílí zejména zvýšené zatížení 
fyzikálně chemickými složkami /zvýšené koncentrace nutrientů/ a pesticidy v povrchových 
vodách, na nichž se podílí především bodové a difúzní /plošné/ zdroje znečištění. Vodní toky 
v daném krajinném území jsou trvale zatěžovány anorganickými formami dusíku /N-NH4

+ a 
N-NO3

-/ a vodorozpustnými formami fosforu /P-PO4
3-/ jejichž zdrojem jsou nedostatečně 

čištěné komunální odpadní vody i zemědělská činnost.  
MET ODIKA 
                                            

1 Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních 
druhů ryb   
2 Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, předložený k připomínkám v termínu do 30. června 2015 
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 V rámci Land cover byly u 11 povodí hodnoceny faktory - podíl orné půdy, travních porostů 
a lesů, z charakteristik území byla hodnocena průměrná svažitost užívaných půdních bloků a 
zranitelnost zemědělských půd vyjádřená I. a II. kategorií infiltrace dle metodiky VÚMOP, 
v.v.i.  (byla využita mapa zranitelnosti zemědělské půdy vypracované experty VÚMOP, která 
je obrazem infiltrace vodních srážek do půdy). Pro odhady zatěžování vodního prostředí 
ortofosforečnany byl testován vliv faktoru hustota osídlení povodí.  
Pro multikriteriální regresní analýzu byl využit statistický program SAS a postup stepwise 
selection (postupné přidávání vstupních proměnných do modelu a výběr faktorů s největším 
vlivem na výstupní proměnnou). Soubory relativních hodnot jednotlivých faktorů /atributů/ 
území byly porovnány se soubory výsledků monitoringu (průměr, medián, hodnota C90 za 5 
hydrologických roků). Byla vypočítána regresní rovnice s těsností závislosti faktorů a byla 
hodnocena spolehlivost jednotlivých modelů. Všechny modely byly zpracovány ve dvou 
variantách, kde první tzv. nevážená varianta nezohledňovala velikost povodí a druhá tento 
faktor zohledňovala.  
VÝSLEDKY 
Modely pro výstupní koncentrace dusičnanového dusíku 
Spolehlivost u modelů pro dusičnany se pohybovala od 54 % do 80 %. To znamená, že 
faktory v rovnici vysvětlují hodnoty u nejlepšího modelu z 80 % a 20 % je možné přičíst vlivu 
jiných faktorů. Modely u dusičnanů vycházely lépe pro nevážené modely.  
Modely pro dusičnany kromě očekávaného negativního faktoru zastoupení orné půdy 
v povodí (negativní vliv zastoupení ploch orné půdy byl potvrzen ve všech modelech) 
v jednom případě modely doplňují kladný vliv faktoru plochy travních porostů v povodí. 
Významný vliv na zvýšení odtoku dusičnanů z hydrologického povodí byl zjištěn zejména 
v případech vysokého zornění krajiny, vyšší průměrné svažitosti pozemků a vyšší 
zranitelnosti zemědělských půd.  
Modely pro výstupní koncentrace fosforečnanového fosforu 
Spolehlivost u modelů pro fosfor byla u všech modelů vysoká, hodnoty těsnosti byly od 60 do 
96 %. To znamená, že faktory v rovnici vysvětlují hodnoty u nejlepšího modelu z 96 % a jen 
4 % je možné přičíst vlivu jiných faktorů. Modely u fosforu vycházely lépe u vážených 
variant, které zohledňují velikost povodí. Zvýšené odtoky vodorozpustných forem fosforu 
významně korelovaly s vyšším počtem obyvatel v hydrologickém povodí. 
U fosforu vyšla vysoká spolehlivost u všech modelů a hlavním faktorem, u vážených modelů 
jediným, je podle očekávání faktor hustota osídlení, která měla negativní vliv, ale nízké 
hodnoty. U nevážených variant modely naznačují ještě mírný zlepšující vliv faktoru lesnatost. 
Vážené modely pro fosfor ale vykazovaly významnou spolehlivost závislosti koncentrace 
znečištění naměřené na uzávěrovém profilu pouze na jediném faktoru - hustota osídlení 
povodí.  
ZÁVĚRY 
Hodnocení efektu zatravnění 
V rámci vybraných hydrologických povodí byly zjištěny například tyto hodnoty parametrů: 
− orná půda: zhoršující hodnota 0,18 - tedy při zvýšení plochy orné plochy v povodí o jeden 

procentní bod dojde podle modelu ke zhoršení průměrného znečištění dusičnany na 
uzávěrovém profilu o 0,18 mg na litr a zároveň  

− travní porost: zlepšující hodnota -0,22 - tedy při zvýšení plochy travních porostů v povodí o 
jeden procentní bod dojde podle modelu ke snížení průměrného znečištění dusičnany na 
uzávěrovém profilu o 0,22 mg na litr 

Pokud budeme zatravňovat ornou půdu je efekt kumulativní, protože dojde jednak ke snížení 
plochy orné půdy a zároveň ke zvýšení plochy travních porostů, tedy zatravněním jednoho 
procenta orné půdy se sníží průměrné znečištění o 0,18 + 0,22 = 0,40 mg N-NO3

- na litr. 
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LABORATÓRNE OVERENIE VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ 
DENITRIFIKAČ NÝCH SUBSTRÁTOV 

 
Imreová Z., Drtil M.  

 
Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 

Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
E-mail: zuzana.imreova@stuba.sk 

 
ABSTRAKT 
Testované komerčné substráty sa potvrdili ako vhodné externé zdroje CHSK pre 
denitrifikáciu. Merala sa rozložiteľnosť, adaptácia, špecifická spotreba substrátov a vplyv 
odstávok ich dávkovania na kal. Každý substrát vykazoval špecifické výhody a vhodnosť ich 
použitia závisí od situácie na konkrétnej ČOV. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Denitrifikácia, externé organické substráty, rozložiteľnosť a adaptácia. 
 
ÚVOD 
Posledné roky sa v SR aj ČR stavali nové ČOV, ktoré majú odstraňovať N na odtokové 
koncentrácie (c) 10 a 15 mg/l. Tieto c vyzerajú jednoducho, ale ich kontinuálne dosahovanie 
môže byť problém. Jedno z rizík je, že v odpadových vodách je nevyhovujúci pomer 
organických látok (CHSK) k N. Hlavné príčiny sú najmä vyššia produkcia N, nie vždy 
optimálne nakladanie s odpadovými vodami (napr. dlhé stokové siete do jednej centrálnej 
ČOV) a prítok N (prevažne ako NO3

-) do stokových sietí balastnými vodami (tento N síce 
nestanovíme na prítoku do ČOV, pretože sa v stokách zdenitrifikuje, ale zredukuje CHSK). 
Zároveň aj niektoré technológie ČOV nie sú vždy optimálne pri odpadovej vode s 
nedostatočným pomerom CHSK: N. To vedie k tomu, že nedostatok CHSK musíme dotovať 
externými organickými substrátmi, ak nechceme alebo nemôžeme zväčšovať denitrifikačné 
objemy, interný recyklus alebo zásobu kalu zvyšovaním jeho veku alebo inštaláciou nosičov  
biomasy. Dávkovať môžeme čisté chemikálie ako je metanol, komerčne vyrábané substráty 
alebo koncentrované organické odpady. Externé organické substráty by mali mať najmä 
(Svojitka 2005, Pagáčová 2007, Cherchi 2009) rýchlu, najlepšie okamžitú biologická 
rozložiteľnosť; nízku cenu; nízku c N; vysokú špecifickú CHSK (kgCHSK/lsubstrátu); zachovanie 
kvapalného skupenstva aj pri extrémnych teplotách; minimálnu toxicitu a výbušnosť / 
horľavosť. Inšpiurujúce porovnanie možných organických substrátov je v (Svojitka 2005). 
Najpoužívanejšou čistou chemikáliou je metanol. Je to síce jeden z najlacnejších organických 
substrátov, ale adaptácia kalu nemusí byť okamžitá (môže trvať niekoľko dní) a je horľavý 
a toxický. Preto vyžaduje špecifické nároky na skladovanie a manipuláciu, čo obmedzuje aj 
jeho aplikáciu na ČOV. Investičné nároky na zodpovedne postavené metanolové 
hospodárstvo na ČOV sú veľmi vysoké a preto sa od aplikácie metanolu upúšťa a využívajú 
sa iné komerčne dodávané substráty alebo organické odpady.  
Viackrát sme sa stretli so situáciou, že na základe jedného testu s neadaptovanou biomasou 
(alebo aj bez neho) sa vyberie substrát pre danú ČOV. Ale situácia nemusí byť taká 
jednoduchá. Externé substráty sa dávkujú na ČOV kvôli tomu, aby sa dosiahla požadovaná  
účinnosť denitrifikácie. Preto napr. pri kontinuálnom meraní c N v odtoku skúsený 
prevádzkovateľ môže dávkovanie vypínať alebo zapínať. Takisto môže odstavovať dávku 
subtrátu sezónne, napr. počas mesiacov s nízkym zaťažením na ČOV v turistických centrách 
alebo počas zimy, keď je možné uplatniť v SR menej prísne Z1 a Z2 limity na Ncelk. Pre tieto 
spôsoby dávkovania je ale nutné, aby si biomasa počas niekoľkodňovej / niekoľkotýždňovej 
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odstávky zachovala „enzymatickú pamäť“ na tieto zlúčeniny. Kým napr. odstávka dávkovania 
zrážadiel P je bezproblémová (zrážanie P je chemická reakcia, t.j. prebieha ak sú pre ňu 
termodynamické podmienky), odstraňovanie N je biochemická reakcia a prebieha, ak sú 
okrem termodynamických podmienok prítomné aj vhodné enzýmy v mikroorganizmoch. 
V tejto práci sú výsledky z testovania 3 komerčných substrátov využívaných v SR ako ukážka 
toho, čo všetko sa dá pri týchto produktoch evidovať. Cieľom experimentov bolo overiť 
okamžitú rozložiteľnosť substrátov s neadaptovanou biomasou z mestskej ČOV, dlhodobú 
rozložiteľnosť substrátov s adaptovanou biomasou z mestskej ČOV, stanovenie kinetických a 
stechiometrických konštánt denitrifikácie v rôznych prevádzkových situáciách (rýchlosti 
odstraňovania N, produkciu biomasy, špecifické spotreby CHSK na denitrifikovaný N) a 
vplyv niekoľkodňových odstávok dávkovania substrátov na denitrifikáciu. 

 
EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
Testovali sa 3 externé denitrifikačné substráty (na prianie dodávateľov označené ako A, B, C). 
Sú to zmesi s podobnou CHSK: A= 1170 g/l; B = 1 025 g/l a C = 1 305 g/l. Merali sa: 
1. rýchlosti denitrifikácie v mgN/g.h s neadaptovaným kalom a s kalom po 6 a 15 d adaptácie 
2. spotreby CHSK na denitrifikáciu v mg CHSK / mg N s kalom po 6 a 15 d adaptácie 
3. vplyvy odstávok dávkovania substrátov na ich rozložiteľnosť a aktivitu kalu. 
Kal bol dovezený ako neadaptovaný z mestskej ČOV bez dávkovania. Koncentrácia (Xc) bola 
nastavená tak, aby začiatok modelovania bol pri Xc = 3 g/l. Kalové indexy inokula boli 110 
ml/g a počas experimentov sa nezhoršili. Kultivácia a adaptácia kalu pre jednotlivé testy sa 
robila v litrových semikontinuálnych modeloch s parametrami: obsluha 1 x denne; nastavený 
vek kalu 20 dní; 5 hod po dávke substrátu miešanie a zvyšok aerácia. Jednalo sa o aktiváciu s  
predradenou denitrifikáciou, bez interného recyklu (s ca. 50 % denitrifikáciou), s postupným 
tokom a s dávkami substrátov na začiatok denitrifikácie. Hydraulická zdržná doba bola 1,9 d a 
Bv = 0,43  kgCHSK/m3.d. Recyklus vratného kalu bol 1. 
Zloženie odpadovej vody bolo: CHSKglukóza=250 mg/l, CHSKoctan=200 mg/l, CHSK peptón= 50 
mg/l, CHSKmetanol= 100 mg/l, NH4-N= 45 mg/l, NO3-N= 20 mg/l, HCO3

-= 7 mmol/l, 10 ml/l 
kalovej vody s mikronutrientmi. Substráty A,B,C sa dávali spolu (3x70 mg/l).  CHSKcelk bola 
810 mg/l (250+200+50+100+3x70). Pri odstávkach A,B,C bola CHSKcelk 600 mg/l.  
V semikontinuálnom modeli I. sa adaptovala biomasa na substráty nepretržite a v 0., 6. a 15. d 
sa robili kinetické testy denitrifikácie (v 0.d sa testovala reakcia neadaptovaného kalu). 
V semikontinuálnom modeli II. sa adaptovala biomasa s tým, že substráty A,B,C sa dávkovali 
prerušovane (6 d dávka + 2 d odstávka + 2 dni dávka +  5 d odstávka + dávka). V tomto 
režime sa overovalo, ako biomasa zareaguje na odstávky dávkovania.  
Denitrifikačné testy sa robili s kalom z modelu I v endogénnom stave. Kal sa dal do 4 
miešaných kadičiek a na začiatku testu sa c NO3-N nastavila na 20 mg/l (NO2-N = 0 mg/l). 
V 1. kadičke bol len kal a NO3-N, v 2. až 4. kadičke boli ešte aj substráty A, B a C pridané 
v nadbytku (CHSK:NO3-N=15). c PO4-P bola 5 mg/l a c NH4-N bola ca. 1 mg/l, t.j. v  
nedostatku pre asimiláciu biomasy. V tomto teste sa sledoval pre kal horší prípad, keď na 
asimiláciu využíva len NO3-N. pH v testoch bolo 7,5 - 8,5. Kadičky boli uzavreté, čo boli 
podmienky ideálne pre denitrifikáciu (na reálnej ČOV sa bude vždy O2 rozpúšťať a zvyšovať 
tak spotrebu substrátov, aj keď je nádrž miešaná). Rýchlosti denitrifikácie a spotreba CHSK  
sa stanovili výpočtom z bilancie NO3-N, NO2-N a CHSK. Testy prebiehali tak, že NO3-N boli 
redukované v 2 stupňoch (najskôr N5+na N3+, potom na N0). Preto v testoch NO3-N klesali, ale 
NO2-N najskôr rástli a až NO3-N dosiahli 0 mg/l, začali klesať aj NO2-N. Testy boli ukončené 
a vyhodnotené tak, že rýchlosť denitrifikácie sa vypočítala z času na odstránenie NO3-N aj 
NO2-N. Tiež aj špecifická spotreba sa počítala ako CHSK na odstránenie NO3-N aj NO2-N. 
Testy rozložiteľnosti sa merali s kalom z modelu II respirometricky s O2 sondou (Čech 1984). 
K tomuto zjednodušeniu sa prijalo kvôli tomu, že meranie denitrifikačnej aktivity tak ako je 
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uvedené vyššie je komplikované, trvá 6 a viac hod a nedalo by sa vykonávať každý deň. Preto 
sa na meranie rozložiteľnnosti použila respirometria s predpokladom, že ak biomasa má 
k dispozícii O2, respiruje oxicky. Ak nemá O2, tak začne ako oxidačné činidlo využívať NO3-
N a respiruje anoxicky (t.j. denitrifikuje). Oxická respiračná rýchlosť je viac menej úmerná 
denitrifikačnej rýchlosti a zo vzájomného porovnania rýchlostí vieme posúdiť pokles alebo 
nárast aktivity kalu s daným substrátom. Ak sa rozložiteľnosť substrátu potvrdí v oxických 
podmienkach, bude prebiehať aj anoxicky s NO3-N. Výhodou tejto metódy je, že test trvá len 
ca.10 min a tak sa dá robiť v ľubovoľnom počte a kedykoľvek. V 0.d sa overovalo, či substrát 
je rozložiteľný bez adaptácie. Ďalšie dni sa testovalo, či každodenné pridávanie substrátov do 
modelu II zvýši respiračné rýchlosti a či teda dochádza k adaptácii na A,B,C. Po odstávkach 
A,B,C sa zase testovalo, či po obnovení dávok budú substráty okamžite rozložiteľné. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Z Tabuľky 1 vyplýva, že všetky substráty sú rozložiteľné aj s neadaptovaným kalom (v 0.deň 
sa namerala substrátová denitrifikačná rýchlosť). Pozn.: toto konštatovanie platilo len pre 
daný kal. Pri testoch realizovaných neskoršie s inými kalmi začala denitrifikácia až po ca. 2 
dňoch od začatia dávkovania substrátov. V biologickom čistení nie sú jednoznačné závery... 
Odporúčame si nechať aspoň 1-2 d rezervu. Kal sa počas 6 resp. 14 d expozície pridávaným 
substrátom adaptoval a zvýšil substrátové denitrifikačné rýchlosti. Po 6 d sa najviac adaptoval 
na subtrát C. Po 14 d už najrýchlejšie denitrifikoval so substrátom B. Pre ČOV s odstávkami 
dávkovania substrátov, kde bude potrebné po čase znovu čo najrýchlejšie adaptovať kal na 
dávky substrátov, by mal byť substrát C vhodnejší. Pre ČOV bez odstávok dávkovania 
substrátov by mal byť substrát B vhodnejší (aj keď ostatné substráty tiež vyhovujú). Najnižšia 
špecifická spotreba CHSK vyšla pre substrát A. Z hľadiska využitia substrátov sú hodnoty 8 
až 11 relatívne vysoké a svedčia o tom, že vyšší podiel substrátov sa spotrebuje v asimilačnej 
reakcii (t.j. na rast biomasy) a nižší podiel ide do disimilácie (t.j. na samotnú denitrifikáciu). 
V porovnaní s metanolom sú to vyššie hodnoty (Pagáčová 2007), ale A,B,C na ČOV 
nevybuchne… Samozrejme všetky tieto súvislosti ovplyvní aktuálna cena za substrát. Je 
zrejmé, že ani jeden substrát nemôžeme zadefinovať ako jednoznačne vhodný alebo nevhodný 
a pre rôzne scenáre ČOV je možné jednotlivé substráty uprednostniť. 
 

Tabuľka 1. Výsledky denitrifikačných testov s kalom v modeli I. 
Deň testu rX,N s A (mg N / g.h) rX,N s B (mg N / g.h) rX,N s C (mg N / g.h) 
0 0,7 0,6 0,8 
6 0,9 0,9 1,6 
14 1,6 3,0 1,6 
Deň testu Špecifická spotreba A  

(mg CHSK / mg N) 
Špecifická spotreba B  
(mg CHSK / mg N) 

Špecifická spotreba C  
(mg CHSK / mg N) 

6 8,1 10,9 10,8 
14 8,4 11 11 

rX,N–substrátová / exogénna denitrifikačná rýchlosť (rozdiel celkovej a endogénnej rýchlosti) 
 
Z Obrázku 1 vyplýva, že všetky 3 substráty vykazovali substrátové (exogénne) respiračné 
rýchlosti  už v 0.deň, čo potvrdilo rozložitelnosť bez akejkoľvek adaptácie (ale aj tu platilo, že 
s iným kalom sa rozložitelnosť ukázala až neskôr). Ďalšie dni sa respiračné rýchlosti 
zvyšovali, čo potvrdzuje úspešnú adaptáciu. Aj v týchto testoch sa najvyššie rýchlosti 
namerali u substrátu B. Čo je ale hlavné z týchto testov, po 2 resp. 5 dňovej odstávke nedošlo 
ani k zastaveniu respiračných rýchlostí, ani k významnému poklesu. Biomasa si počas 
odstávok dávkovania „zapamätala“ všetky 3 substráty a od „prvej minúty“ po opätovnom 
spustení dávkovania ich vedela odstraňovať, t.j. aj s nimi denitrifikovať. Z respirometrických 
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testov vyšli veľmi vysoké koeficienty produkcie (Y = 0,69 do 0,85), čo takisto potvrdzuje, že 
relatívne vysoký podiel substrátov sa spotrebuje („stratí“) v asimilačnej reakcii na produkciu 
biomasy a len relatívne nižší podiel ide do disimilácie (t.j. na samotnú denitrifikáciu). 
Pri metanole sú typické Y = 0,5 – 0,6 (Chudoba 1989; aj vlastná databáza autorov). 
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Obrázok 1. Výsledky testov rozložiteľnosti realizovaných respirometricky s kalom z modelu 

II . Sivým sú odstávky dávkovania. Respiračné rýchlosti sú tzv. špecifické rýchlosti 
odstraňovania substrátu resp. substrátové rýchlosti (rozdiel celkovej a endogénnej respiračnej 

rýchlosti (Čech 1984, Chudoba 1989) 

 
ZÁVERY 
Testované substráty sa potvrdili ako vhodné externých zdroje CHSK pre denitrifikáciu. všetky 
Každý substrát má svoje špecifické výhody aj nevýhody a vhodnosť ich použitia závisí od 
situácie na konkrétnej ČOV. Prevádzkovateľ by si mal podľa možností  laboratórne alebo 
poloprevádzkovo overiť vlastnosti externých denitrifikačných substrátov. 
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ABSTRAKT 
Fosfor je jedním ze základních nutrientů pro mikroorganismy a rostliny. Jeho nadměrné 
množství ve vodách však způsobuje eutrofizaci. V posledních letech se recyklace a opětovné 
využití fosforu z odpadních vod stává aktuálním tématem, protože přírodní zdroje fosforu jsou 
omezené. Pro srážení fosforu v odtoku z ČOV by bylo vhodné dosáhnout co nejvyšší možné 
koncentrace fosforu uvolněné ve vodě, nikoliv akumulované v kalu. Jednou z možností je 
snížení produkce kalu. Je možné využít technologie, jako je ozonizace, chlorace, termická 
dezintegrace či ultrazvuk. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Chlorace, ozonizace, produkce kalu, termická dezintegrace, ultrazvuk. 
 
ÚVOD 
Znovuzískávání fosforu z odpadních vod je v posledních letech aktuálním tématem, protože 
zdroje fosforu ubývají. Ve světě je již známo několik postupů získávání této cenné suroviny, a 
to buď z vody na odtoku z ČOV, nebo z přebytečného kalu. Většina těchto metod využívá 
procesu srážení. Chceme-li srážet fosfor z vyčištěné odpadní vody, je vhodné, pokud je 
koncentrace fosforu odtékající z čistírenské linky vysoká, zatímco množství fosforu 
v přebytečném kalu by mělo být nízké. Toho je možné dosáhnout snížením produkce 
aktivovaného kalu. V této práci jsou popsány některé možné postupy, jak takového snížení 
dosáhnout. 
 
LITERÁRNÍ REŠERŠE 
 
Pomocí ozonu 
Ozon napadá bakteriální povrch buňky a mění propustnost buněčné membrány, což vede 
k lyzi buněk a s tím spojenému úniku obsahu buněk do prostředí. Interakce ozonu 
s aktivovaným kalem jsou složitější, protože mikroorganismy přítomné v kalu tvoří 
komplexní matrici. Takové bakteriální buňky jsou lépe chráněny proti ozonizaci. Při tomto 
procesu dochází k rozkladným reakcím vloček, rozpouštění a k následné oxidaci uvolněných 
organických látek na oxid uhličitý. (Chu et al., 2009) 
Chu et al., (2009) ve svých experimentech používali kal o počáteční koncentraci 
4600 ± 200 mg/l. Při použití dávky ozonu 5 mg/g(sušina) bylo dosaženo účinnosti rozkladu 
přibližně 2,5 %, zatímco dávka ozonu 20 mg/g(sušina) zapříčinila rozklad o účinnosti 
přibližně 30 %. Byla pozorována také změna v poměru VSS:TSS, z čehož plyne, že primární 
účinek působení použitých dávek ozonu kal narušuje a rozkládá. Během ozonizace se obsah 
uhlíku, dusíku a fosforu v matrici kalu snížil, zatímco obsah těchto prvků v supernatantu se 
postupně zvýšil. Při dávce ozonu 20 mg/g(sušina) došlo v kalu ke snížení koncentrace uhlíku 
o 25 % a dusíku o 11 %. 
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Hydrolýza Cl2 
Saby et al. (2002) pro své experimenty používali kal o počáteční koncentraci 2000 mg/l. Při 
použití dávky chloru 66 mg/g(sušina) bylo dosaženo účinnosti rozkladu přibližně 5 %, 
zatímco dávka chloru 332 mg/g(sušina) zapříčinila rozklad o účinnosti přibližně 17 %. 
Chlorace neměla velký vliv na koncentraci fosforečnanů v upravené vodě. V počáteční fázi 
provozu systému došlo k výraznému zvýšení hodnoty CHSK v kalu. Po několika týdnech 
provozu se koncentrace CHSK snížila, ale stále zůstala příliš vysoká ve srovnání s odtokem 
z referenčního systému bez zpracování kalu chlorací. V případě praktické aplikace tohoto 
procesu by bylo nutné vyřešit problematiku čištění vznikajícího plynu, především z důvodu 
obsažených těkavých organických látek a halogenovaných uhlovodíků.  
 
Termická dezintegrace kalu 
Vysoká teplota ošetření (> 100 °C) je používána především jako předčištění pro zlepšení 
účinnosti anaerobní stabilizace kalu (Carrère et al., 2010). Ekonomicky přijatelnější 
alternativou by mohly být procesy probíhající při nižších teplotách (< 100 °C). V případě 
použití teploty 90 °C byla biologická produkce kalu snížena o 30,4 %. (Laurent et al., 2011) 
 
Pomocí ultrazvuku 
Ultrazvuk způsobuje kavitace v kapalinách a extrémní smykové síly, které mechanicky 
narušují kalové vločky. Ultrazvuk také může generovat OH radikál, který reaguje 
s extracelulárními polymerními substráty, a tím zlepšuje odvodnění kalu, a může zvýšit 
biologickou rozložitelnost kalu. 15 minut působení ultrazvuku (25 kHz) způsobilo snížení 
množství přebytečného kalu o 91,1 %. (Zhang et al., 2007) 
 
PODĚKOVÁNÍ  
Financováno z projektu TA ČR č. TA04020217 a z účelové podpory na specifický 
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ABSTRAKT 
Hlavně z důvodů hygienických je třeba recyklovanou vodu důkladně upravovat před jejím 
použitím k výrobě pitné vody. Lze tedy očekávat, že pitná voda získaná recyklací bude dražší 
než pitná voda vyrobená z běžného přírodního zdroje. Tento předpoklad je přezkoumán 
pomocí reálných dat o ceně vody. Spolehlivost a srovnatelnost těchto dat je diskutována a 
kriticky zhodnocena a data jsou interpretována s patřičnou rezervou. Ukazuje se, že cena pitné 
vody vyrobené z recyklovaných zdrojů se, v rámci provedeného pozorování, liší relativně 
málo od ceny při výrobě z vody přírodní. Rozdíly cen ve světě, ale i v rámci jednoho státu, 
mohou být výrazně větší. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Cena vody, odpadní voda, opětovné využívání, pitná voda, recyklace.  
 
MET ODIKA 
Cena vody, tedy finální položka, kterou dodavatel naúčtuje odběrateli, se běžně skládá ze tří 
složek. Z ceny za dodávku vody, z ceny za likvidaci odpadní vody a z  různých poplatků 
včetně daní. Cesta, jakou se provozovatel „vodovodů a kanalizací“ dopracuje k finální ceně 
pro jednotlivé odběratele je různá.  
Lze účtovat paušálně poplatek za odběrové místo, poměrně za množství odebrané vody a také 
lze obojí kombinovat. Dále pak dodavatelé rozlišují různé tarify. Ty se dělí podle celkového 
měsíčního odběru, podle aktuálního ročního období, zohledňují nárazové odběry a předně 
také rozlišují, zda je odběratel domácnost či komerční objekt (těchto kategorií může být 
vícero: samostatná domácnost, bytový dům, komerční užití, průmyslové užití atp.)  
Aby byly zjištěné ceny porovnatelné, musíme zajistit, aby rámcově obsahovaly stejné 
položky. Např. všechny porovnávané ceny by měly být včetně DPH, nebo všechny bez DPH, 
ale ne mix obojího. Nebo všechny porovnávané ceny jsou součtem vodného a stočného, ne 
pouze vodné, protože někde je stočné zahrnuto ve vodném a jinde ne. Proto pro porovnání cen 
vody ve světě budeme vycházet z co nejužšího počtu zdrojů, ideálně jednoho, kdy lze 
předpokládat konzistentnost vyjádření ceny.  
Srovnání absolutních cen vody (převedené na jednu měnu, konkrétně americký dolar) 
nereflektuje některé místní rozdíly v ceně technologií, lidské práce atp. Pro takovéto srovnání 
se nabízí ukazatel Parita kupní síly (PPP), který vyjadřuje množství komodit, které lze 
nakoupit za hrubý domácí produkt (HDP) v té které zemi. Komodity jsou převedeny na 
fikt ivní měnu, tzv. Internacionální dolar (také Geary-Khamis dollar), což je americký dolar 
z roku 2000 (někdy také z r. 1990) a nepodléhá změně kupní síly v čase. Pokud tedy cenu 
vody vydělí hodnotou PPP, zjistíme, jaký podíl HDP musí obyvatel na získání vody vynaložit.  
Veškerá data jsou zatížená velkou nepřesností a tudíž je na ně potřeba pohlížet s velkou 
rezervou a sledovat spíše násobné či řádové rozdíly než rozdíly v desítkách procent. Získané 
hodnoty jsou často různého data. Přehled cen vody pochází z roku 2011, nicméně hodnoty 
HDP a PPP jsou z let 2011-2013. Také nemůžeme zaručit, že ceny splňují výše uvedené 
požadavky na konzistentnost. Ceny recyklované vody a ceny běžné vody, použité pro 
srovnání v jednom konkrétním případě, pochází z co nejbližšího období a z pokud možno co 
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nejbližšího území. Nemá však smysl porovnávat mezi sebou dílčí ceny z různých případů. Na 
základě výsledků lze pouze přibližně konstatovat, že recyklovaná voda je dražší či levnější 
než běžná voda a to jen v daných případech.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
Jako zdroj absolutních cen vody ve světě posloužila data výzkumu z r. 2012 (IWA 2012). 
Jako zdroj pro HDP a PPP jednotlivých států posloužila data uvedená na wikipedii. Ceny 
vody z konkrétních zdrojů byly převzaty přímo z oficiálních tarifů dodavatelů (lokality 
s recyklací vybrány na základě přehledu v USEPA 2012). Ve všech případech je recyklovaná 
voda přidávána k přírodnímu zdroji. Výsledný podíl recyklované vody se liší.  
Tabulka 1 obsahuje přehled cen vody ve světě. Barevná pole jsou pro lepší orientaci a ukazují 
na škále od bílé k černé rostoucí hodnoty. Rozdíl v absolutní ceně vody i v jejím přepočtu na 
PPP je mezi některými státy až desetinásobný. To nám prakticky znemožňuje srovnávat cenu 
recyklované vody v jedné zemi s cenou recyklované nebo běžné vody ve velké části jiných 
zemí. Srovnání je možné jen u zemí, kde je tato hodnota (cena po přepočtu na PPP) podobná. 
I v rámci jednoho státu existují dost podstatné rozdíly v cenách vody od různých dodavatelů. 
Kalifornie a Nevada (AWWA 2013) mají rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou čtyř až šesti 
násobek, Virginie a Maryland až tří násobek, v ČR je rozdíl také až tří násobek (SOVAK ČR 
2015). Musíme tedy předpokládat vysoký vliv jiných faktorů, které cenu ovlivňují a fakticky 
tím vliv recyklace překrývají. Jedním z těchto neznámých faktorů je např. výše marže 
dodavatele. 
Možnosti srovnání cen recyklované vody s cenami vody běžné (tabulka 2) se tak výrazně 
zužují. Srovnáváme pouze ceny z vzájemně co nejbližších lokalit. Z tabulky je vidět, že ne 
vždy je cena recyklované vody vyšší než ceny ostatní. Rozdíly také většinou nepřekračují 
dvojnásobek. To je méně než rozdíl cen vody mezi některými státy a také je to méně než 
extrémy rozdílů cen vnitrostátně.  
Přestože výše jsou podobná srovnání zavrhována, je zajímavé poukázat na to, že v Singapuru, 
který lze obecně považovat za místo s vysokým tlakem na dostupné vodní zdroje, je cena 
vody nižší než cena vody v ČR a při přepočtu na PPP je dokonce levnější téměř pětinásobně.  
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Tabulka 1: Přehled cen vody ve světě (IWA 2012) 

Stát

HDP     *2 

hrubý domácí 
produkt poměr  *4

USD/ob.rok
Arménie 7 776 5 400 40,90 5,26 0,44
Austrálie 43 544 40 800 252,40 5,80 0,49
Rakousko 45 493 41 700 475,25 10,45 0,88
Belgie 41 663 37 600 496,15 11,91 1,00
Brazílie 15 038 11 600 179,77 11,95 1,01
Bulharsko 15 732 13 500 144,08 9,16 0,77
Burkina Faso 1 514 1 500 88,04 58,15 4,90
Kanada 43 247 40 300 516,92 11,95 1,01
Chile 21 911 16 100 209,82 9,58 0,81
Čína 11 907 8 400 51,91 4,36 0,37
Kypr 28 225 29 100 512,01 18,14 1,53
Dánsko 43 445 40 200 839,08 19,31 1,63
Finsko 39 812 38 300 503,85 12,66 1,07
Francie 37 872 35 000 445,60 11,77 0,99
Gabon 19 264 16 000 48,70 2,53 0,21
Německo 44 469 37 900 577,97 13,00 1,10
Maďarsko 23 482 19 600 249,91 10,64 0,90
Irán 15 590 12 200 22,41 1,44 0,12
Izrael 32 491 31 000 266,00 8,19 0,69
Japonsko 36 449 34 300 284,62 7,81 0,66
Malawi 780 900 77,90 99,87 8,42
Mauricius 17 200 15 000 63,20 3,67 0,31
Maroko 7 198 5 100 72,10 10,02 0,84
Nizozemí 46 298 42 300 639,43 13,81 1,16
Norsko 65 461 53 300 431,60 6,59 0,56
Polsko 23 649 20 100 227,75 9,63 0,81
Portugalsko 26 759 23 200 237,19 8,86 0,75
Rumunsko 18 991 12 300 164,49 8,66 0,73
Singapur 78 763 59 900 204,18 2,59 0,22
Slovensko 26 643 23 400 277,32 10,41 0,88
Španělsko 32 926 30 600 242,51 7,37 0,62
Švédsko 45 148 40 600 463,55 10,27 0,87
Švýcarsko 56 565 43 400 675,09 11,93 1,01
Uganda 1 413 1 300 122,26 86,53 7,29
Velká Británie 38 452 35 900 491,62 12,79 1,08
USA 53 042 48 100 244,02 4,60 0,39
*1 - hodnoty z let 2011-2013, přepočteno na fiktivní měnu International Dollar (IntD)

*2 - hodnoty z let 2011-2013 

*3 - součet ceny vodného a stočného, r. 2011

*4 - 1000 x cena vody / PPP

*5 - poměr státu / poměr ČR

Stát cena vody *3

Kč/m3
ČR 28770 60,39 341,42 11,87

IntD/ob.rok

    PPP    *1 

parita kupní 
síly

IntD/ob.rok
PPP  *1

USD/100m3
cena vody *3 poměr  *4

1000 x cena / PPP

cena vody *3

USD/100m3

relativní poměr 
(vztaženo k 

ČR) *5
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Tabulka 2: Srovnání cen recyklované vody s cenami vody běžné (součet vodné +stočné) 

město Windhoek * Walvis Bay Oshakati místo Big Spring * Austin Wichita Falls
cena vody 
USD/m3 1,01 0,80 0,26

cena vody 
USD/m3 2,34 2,59 2,49

přírodní voda tarif
zdroj vody NEWater * minimální maximální město Manassas * Geithersburg
cena vody 
USD/m3 1,82 1,47 2,52

cena vody 
USD/m3 2,11 3,56

* recyklová voda

místo
Wulpen*  
2014

průměr 
Belgie 2012

cena vody 
USD/m3 4,18 3,74

Recyklace vody: Windhoek, Namibie 

Recyklace vody: Upper Occoquan, Virginia

Recyklace vody: Big Spring, Texas

Recyklace vody: Wulpen, Belgie

Recyklace vody: Singapur

 
 
ZÁVĚR 
Vzhledem k lokálním rozdílnostem, můžeme srovnávat jen data v úzce vymezených 
oblastech. Z uvedených dat lze odvodit, že cena vody je ovlivňována významněji jinými 
faktory, než tím, že je obsahuje podíl recyklované vody. Dále můžeme říct, že nelze 
jednoznačně tvrdit, že voda získaná recyklací je vždy dražší než voda získaná z vody přírodní. 
Poněkud odvážněji bychom mohli také říci, že z pohledu ceny pro koncového odběratele 
nemusí zavedení recyklace odpadních vod být nijak dramatickou změnou. K prezentovaným 
datům budou postupně přidávána další z jiných lokalit, kde se voda recykluje. Přibude také 
přehled, jaký podíl při výrobě pitné vody tvoří voda recyklovaná. Aby bylo dosaženo 
přesnějších výsledků, musela by práce mít mnohem odbornější základ, užší specifikaci 
parametrů a vyžadovala by otevřenou spolupráci provozovatelů „vodovodů a kanalizací“ na 
sledovaných lokalitách.  
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ABSTRAKT 
Příspěvek představuje technologii odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, 
jejímž ověřením, resp. optimalizací pro středoevropské podmínky se zabývá projekt, řešený 
společně firmou Dekonta, a.s. a Fakultou stavební VUT v Brně. 
Technologie byla vyvinuta v 90. letech v Kanadě pro účely snižování obsahu dusičnanů na 
odtoku ze septiků, resp. filtrů a vsakovacích trativodů za septiky. Ve stejné době ji začali na 
Novém Zélandu používat pro odstraňování dusičnanů z podzemních vod. Princip spočívá ve 
fil traci odtokové vody přes vrstvu vhodného organického materiálu. Ve vzniklém anoxickém 
prostředí organický materiál slouží jako nosič a zároveň substrát pro růst fakultativně 
anaerobních bakterií, jejichž činností dochází k denitrifikaci. Odtok se sníženým obsahem 
živin se odvádí do recipientu.  
Tato technologie má mnoho výhod: nízké pořizovací náklady a dlouhou dobu životnosti, 
vyžaduje minimální údržbu i provozní náklady a předpokládá malý zábor orné půdy, která 
není znehodnocena pro příští zemědělské využití. Přestože se však v USA, v Kanadě a na 
Novém Zélandu používá již cca od 90. let, potýká se stále s dosud nedořešenými problémy. 
Patří k nim zejména vyluhování vysokých koncentrací organických látek, amoniakálního i 
organického dusíku během prvních měsíců provozu zařízení. Stále se optimalizuje zejména 
skladba použitého organického materiálu a technologické parametry procesu  
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Denitrifikace, denitrifikační bariéra, dusičnany, podzemní voda, povrchový smyv. 
 
ÚVOD 
Dusíkaté látky ze zemědělsky obhospodařovaných ploch kontaminují vodní ekosystémy a 
působí zhoršování kvality jak tekoucí vody (negativně ovlivňují koncentrace dusičnanů 
v tocích), tak stojaté vody (eutrofizace a následné sekundární znečištění). Během posledních 
40 let se mnoho studií zaměřilo na možnosti snížení negativního ovlivnění kvality vody 
dusíkem ze zemědělství. Objevují se dva vzájemně se doplňující přístupy: omezování vstupů 
dusíku do krajiny (optimalizací množství hnojiv na zemědělskou plochu) a zachycování s 
následnou úpravou kontaminovaných vod, která probíhá většinou daleko od místa vzniku. 
Druhé popsané řešení bývá jak investičně, tak i provozně velice nákladné, tudíž v praxi není 
k takovému řešení přistupováno pouze ojediněle. I při omezování vstupu dusíku ze 
zemědělství do životního prostředí nelze úniku dusíku smyvem z polí a pastvin, 
podpovrchovým odtokem apod. zcela zabránit (Passeport et al., 2013). Smyv je ovlivněn jak 
klimatickým vlivem, tak skladbou podloží, kvalitou půdy a půdním druhem, druhem 
zemědělské plodiny a v neposlední řadě typem aplikace a druhem zemědělského hnojiva. 
 
Denitrifikač ní bioreaktory 
Inovativní technologickou metodou pro snižování množství dusičnanů jsou denitrifikační 
bioreaktory, odstraňující dusík z povrchové i podzemní vody přímo in situ. Princip spočívá ve 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

~ 218 ~ 
 

filtraci odtokové vody přes vrstvu vhodného organického materiálu, který je podle předem 
definovaných pravidel instalován pod úrovní terénu. Průtokem znečištěné vody, přitékající ze 
zemědělských ploch, vznikne anoxické prostředí, ve kterém organický materiál slouží jako 
nosič a zároveň substrát pro růst fakultativně anaerobních bakterií. Činností bakterií dochází k 
denitrifikaci, kterou je možné odstranit více než 90 % dusičnanového dusíku. Odtok se 
sníženým obsahem dusíku se odvádí do recipientu v optimálním případě samospádem bez 
nutnosti napojení na zdroj elektřiny. Bioreaktory mají teoreticky potenciál plnění 
denitrifikační funkce řadu let. Jejich životnost se odvíjí od trvalého přísunu organického 
uhlíku pro denitrifikanty  a zachování hydraulické vodivosti. Na některých lokalitách v USA 
se používají již více než 15 let bez doplňování náplně a výrazné údržby za všech sezónních 
podmínek, včetně samovolného uvedení do provozu po období sucha či mrazu (Van Driel et 
al., 2006).  
Výhody metody aplikace denitrifikačního bioreaktoru ve srovnání s jinými řešeními: 

• nízké pořizovací náklady, 
• minimální údržba i provozní náklady, 
• dlouhá doba životnosti, 
• malý zábor orné půdy, která není znehodnocena pro příští zemědělské využití, 
• účinná v našich klimatických podmínkách 

 

 
Obrázek 1. Zjednodušené schéma uspořádání denitrifikačního bioreaktoru: 1 – vsakování 

srážkové vody, 2 – směr pohybu podzemní vody, 3 – substrát denitrifikační bariéry, 4 – směr 
pohybu vyčištěné vody, 5 - recipient 

 
Tato technologie má mnoho výhod: nízké pořizovací i provozní náklady, dlouhou dobu 
životnosti, minimální údržbu a malý zábor orné půdy, která není znehodnocena pro příští 
zemědělské využití (Robertson, 2010). 
Přestože se tato technologie v USA, v Kanadě a na Novém Zélandu již používá cca od 90. let, 
potýká se s dosud nedořešenými problémy. Patří k nim zejména vyluhování vysokých 
koncentrací organických látek, amoniakálního a organického dusíku během prvních měsíců (v 
provozních podmínkách 3 až 6) provozu zařízení. Tento problém lze částečně eliminovat 
např. vysokou průtočnou rychlostí při najíždění reaktoru, dočištěním odtoku (např. pískovou 
fil trací) nebo využitím odtoku na zavlažování. Při vypouštění větších objemů vyčištěné vody 
do povrchových vod může být problémem deoxygenovaná voda na odtoku z reaktoru. To vše 
je důvodem, proč se stále zkoumá a optimalizuje skladba použitého organického materiálu, 
technologické parametry procesu a mikrobiální ekologie těchto reaktorů.  Zároveň je kladen 
důraz na vývoj projektových manuálů, tahrnujících hodnocení lokality a podrobný návod na 
stavbu, respektující místní hydrologické podmínky, legislativu a požadavky na 
účinnost.(Cameron et al., 2010, Schipper et al., 2010). 

1 

2 

3 

4 

5 
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NÁVRHOVÉ PARAMETRY  
V současné době se jako nejperspektivnější (z pohledu možnosti aplikace, investice a 
dostupnosti) zdroj organického uhlíku jeví dřevní štěpka a piliny. Dřevo si uchovává 
dlouhodobě dobré denitrifikační rychlosti a má méně nežádoucích účinků (emise N2O, export 
TKN a DOC) ve srovnání s labilnějšími materiály. Je běžně dostupné téměř na všech místech 
České republiky, pořízení potřebného množství štěpkového nebo pilinového substrátu není 
investičně nákladným řešením, má vysokou hydraulickou vodivost, vysoký poměr C:N (od 
30:1 do 300:1) a vysokou trvanlivost a objemovou stálost (po úplném nasáknutí vodou). Byly 
provedeny krátkodobé laboratorní testy s dalšími substráty jako pšeničná sláma, bavlna, 
lepenka, kukuřičné slupky, půda, kompost, mulč atd. Kromě výše uvedených nevýhod se u 
těchto labilnějších substrátů může časem také snižovat hydraulická vodivost, která je u dřeva 
dlouhodobě vyhovující. Do organického materiálu může být přimíchán písek za účelem 
zvýšení hydraulické vodivosti (Passeport et al., 2013). Pokud však filtrační materiál dosahuje 
hydraulické vodivosti řádově podobné písku (Kf = 10-1 – 10-3 m/s), není nutná úprava 
substrátu za účelem dalšího zvýšení propustnosti a předpokládá se fungující denitrifikační 
bioreaktor. 
Denitrifikační rychlosti v zařízeních využívajících dřevo bývají 2 až 10 g.m−3d−1. 
Denitrifikační rychlost roste se zrnitostí štěpky, což však souvisí více s hydraulickou dobou 
zdržení než se specifickým povrchem štěpky. Vyšší hydraulická doba zdržení má ovšem za 
důsledek vyšší vyluhování BSK, N-NH4 a TKN (Cameron et al., 2010, Schmidt et al., 2013). 
 
VL ASTNÍ VÝZKUM 
Projekt NAZV označený QJ1520280 s názvem „Udržitelná technologie pro odstranění 
dusičnanů ze zemědělských smyvů“ je zaměřen na výběr nejvhodnějšího materiálu, který 
zajistí dlouhodobé fungování zejména ve sledovaném parametru N-NO3, CHSK, BSK a NL. 
Samotné práce byly zahájeny realizací několika filtračních kolon, umožňujících vzhledem 
k uspořádání pozorování vlivu několika vybraných faktorů zároveň. 
Filtrační kolony, umístěné v externí klimatizované skříni na teplotu dle požadavků výzkumu, 
budou naplněny filtračními materiály a zatopeny ve vodním prostředí. Předpokládáme vznik 
anaerobního prostředí, přičemž přítokovou koncentraci NO3- provádíme dodatečnou úpravou 
pitné vody na hodnotu 100 mg/l (100 * 0,226 = 22,6 mg/l N-NO3). Dle dostupné literatury a 
výsledků zahraničních autorů vycházíme z předpokladu, že při teplotě T = 10 °C je 
odpovídající účinnost systému v odstranění dusičnanového dusíku 3 g/(m3.d). Vnitřní objem 
náplně pro filtrační kolony tvoří 70 litrů, vzniká tedy potřeba denní dávky N-NO3 = 210 mg/d. 
Při následujícím stanovení potřebného množství vody jako denní dávku vycházíme po 
přepočtu Qd = 9,7 l/d.  
V rámci projektu budou řešeny zejména otázky týkající se ověření metody pro odstranění 
dusičnanů, vlivu popsaného řešení na ostatní nutrienty, mikrobiální znečištění a kvalitu 
protékající vody obecně, včetně pozorování náběhové/adaptační fáze, optimalizace parametrů 
navrhovaného opatření. 
Na základě vyhodnocení výsledků bude proveden výběr nejvhodnějšího a nejúčinnějšího 
fil tračního materiálu pro denitrifikační bioreaktory v podmínkách České republiky. 
Navrhované koncepční řešení umožňuje přizpůsobit finální design potřebám vyplývajícím jak 
z velikosti plochy, z níž jsou smyvy do zařízení svedeny – kvantitativní hledisko, tak z 
variabilního stupně znečistění daných vod (v závislosti na managementu předmětné plochy) – 
kvalitativní hledisko. 
 
 
 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

~ 220 ~ 
 

ZÁVĚR 
Jak bylo výše uvedeno, převažujícím mechanismem redukce dusičnanového dusíku je 
biologická heterotrofní denitrifikace. Reakce se řídí kinetikou 0. řádu (lze použít ve většině 
případů), při nízkých koncentracích dusičnanů přechází na kinetiku 1. řádu. Hlavním 
parametrem, řídícím rychlost denitrifikace, je dostupnost organického uhlíku pro 
denitrifikanty. Konkurenční procesy jako aerobní rozklad organické hmoty intenzitu 
denitrifikace zpomalují, což může nastat při krátkých dobách zdržení. Doba potřebná k 
vyčerpání rozpuštěného O2 je cca 1 h. Při nízkém ORP  a při vyčerpání dusičnanů mohou 
sloužit jako akceptor elektronů sírany. Využití síranů je spojeno s produkcí vyšších 
koncentrací DOC, hrozící u reaktorů s dlouhou dobou zdržení.  
Výzkumné práce předpokládají účinnost denitrifikačního bioreaktoru, která se částečně 
přibližuje zahraničním zkušenostem. Odchylky budou nejspíše způsobené druhem filtrační 
náplně, klimatickými podmínkami a v praxi potom vstupní koncentrací dusičnanů. Výsledky 
z testovaných filtračních kolon budou následně exportovány v poloprovozní modely, které 
ověří danou technologii i v podmínkách, blížících se praxi.  
Pokud budou výsledky příznivé a pokud se technologie uplatní v praxi, bude částečně 
vyřešena otázka vysokých koncentrací dusičnanů v malých tocích, které protékají 
zemědělskou krajinou.  
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NASS - NEKONVENČNÍ ARANŽOVÁNÍ SANITÁRNÍCH 
SYSTÉMŮ 

 
Plotěný K. 

  
ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, Horní Heršpice, 619 00 Brno 

E-mail: ploteny@asio.cz 
 
ABSTRAKT 
Příspěvek upozorňuje na možnosti, které dává nekonvenční přístup k hospodaření 
s odpadními vodami. Způsob, který využívá nekonvenčních způsobů sanitace k tomu, aby 
minimalizoval náklady na zacházení s odpadními vodami, a to snižováním jejich produkce, 
využitím výhod rozdělení a řešení odpadních vod u zdroje a dalším použitím upravených vod 
jako užitkové vody na splachování, závlahu a jiné účely. Příspěvek zároveň poskytuje návod, 
jak těchto nekonvenčních způsobů využít ke splnění požadavků na jakost čištěné 
a vypouštěné „odpadní“ vody. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
NASS, nekonvenční aranžování sanitárních systémů, odtokové parametry, použitá voda, 
úspora provozních nákladů. 
 
ÚVOD  
Předpokládá se, že v budoucnu bude v ČR cca milión lidí řešit čištění odpadních vod 
decentrálně, což představuje asi 80 tis. ks malých a domovních čistíren. (V současnosti je 
údajně v ČR nainstalováno cca 30 tis. čistíren). Toto číslo je výsledkem ekonomických analýz 
a odhadů zdůvodňujících posun v rozhodování mezi centrálními a decentrálními řešeními. 
Skoro zákonitostí je také to, že s posunem k řešení „co nejblíže zdrojům“ se ukazuje, že jsou 
i další možnosti řešení sanitace, které vedou k dalšímu zlevňování odvádění odpadních vod 
a lepšímu využití zdrojů. Doposud se těmito způsoby zabývalo spíše jen pár nadšenců, ale 
dnes se ukazuje, že to může být cesta k řešení neřešitelného (speciální přísné požadavky) 
a hlavně to, že z dlouhodobého hlediska je to po stránce využití zdrojů řešení 
„nejudržitelnější“, a to navíc nejen v kombinaci s decentrálem. 
Také v ČR, obdobně jako v jiných evropských zemích, se již několik desetiletí vede debata 
o tom, jak co nejoptimálněji řešit odvádění odpadních vod z objektů, které není možné 
jednoduše napojit na veřejné kanalizace. Na předpisech v Německu je zřetelně vidět vývoj 
pojetí této problematiky. Ještě v roce 1997 bylo v ATV směrnicích (ATV A200) 
konstatováno, že decentrální řešení nešetří žádné náklady a výhledově se předpokládalo 
zavedení centrálního řešení odvádění odpadních vod pro celé území Německa. Postupně se 
pohled měnil podle toho, jak při rozhodování stoupal význam nákladů, a to jak investičních, 
tak pak i provozních, a po velkém střetu „centrálu s decentrálem“ byla vzata na milost 
decentrální řešení. Díky tomu, že začala být věnována pozornost decentrálním řešením, jsme 
se v podstatě od drahého septiku posunuli k domovním čistírnám, které umí denitrifikovat 
nebo i vyrábět vodu na úrovni dešťové vody, a to za stále nižších investičních a provozních 
nákladů (domovní ČOV je v současnosti účinnější a 2x levnější než byla před 20 lety).  
V poslední době se ale ukazuje, že tím vývoj v sanitaci neskončil a pokračuje v duchu toho, 
jak si to představuje vize EU - k řešením přímo na místě (viz NASS). Ukazuje se, že tento 
vývoj má i své prokazatelné ekonomické přednosti. Existuje řada demonstračních projektů, na 
kterých se ukazuje, že v budoucnosti bude již sanitace řešena jinak, mnohem efektivněji, a že 
nově vznikající velkoměsta ve světě by nemohla být řešena stávajícím „evropským 
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přístupem“. Tzv. „cities of future“ (města budoucnosti) jsou ale výzvou i pro Evropu, pokud 
nemá zůstat jen u plánů a vizí o (re)cyklickém hospodaření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obrázek 1. Recyklace zdrojů v městech na úrovni jednotlivých domů 

 
Posun v myšlení, dokonce i v Německu, je možno demonstrovat i na článku „Nové systémy 
sanitace jako hospodárná alternativa ke konvenčním decentrálním systémům na venkově“ 
uveřejněném v Korespondenz Abwasser (KA) 12/2013. Zajímavé a převratné jsou na tomto 
článku hned dvě skutečnosti – to, že se již nevymezuje v tomto případě centrální vůči 
decentrálnímu způsobu odvádění odpadních vod, ale decentrální způsoby vůči NASS 
(Neuartige Sanitärsystemen), tj. vůči novým způsobům sanitace. A také to, že v článku na 
základě ekonomického zdůvodnění vodárenská společnost obhajuje rozhodnutí nepřipojit na 
veřejnou kanalizaci část obce, která je pro připojení nevhodná z hlediska demografického 
vývoje, respektive z hlediska ekonomičnosti provozování v budoucnu. Některé argumenty 
z článku, protože mají obecnou platnost, jsou použity v následujícím textu. 
 
NOVÉ ZPŮSOBY SANITACE (NASS)  
Vedle v současnosti obvykle nabízených decentrální systémů, které jsou veřejnosti známy, 
potřebuje pojem NASS krátké vysvětlení, a to i včetně představení možností použití. Firma 
ASIO, spol. s r.o. zkratku NASS vysvětluje jako „Nekonvenčně Aranžované Sanitární 
Systémy“, to kvůli netradičnímu přístupu k sanitaci a také proto, že by se tyto systémy měly 
přímo „aranžovat“.  
 
Použitím NASS mohou být sledovány různé cíle, k nimž patří redukce spotřeby vody, 
zpracování odpadů, dělení vod a také možnost přizpůsobení řešení odpadních vod místním 
podmínkám. Koncepce umožňují například využití zdrojů, které se v odpadních vodách 
vyskytují. Na místě se dá např. kal využít jako hnojivo v zemědělství, šedé vody na zálivku 
nebo jako užitková voda v domácnosti. Problematické stopové prvky lze efektivně zachytit 
a díky koncentrovanému proudu znečištění (viz německá směrnice DWA-A 272) eliminovat. 
Použití NASS již bylo odzkoušeno v některých sídlištích v rámci pilotních projektů a ukázalo 
se jako prosaditelné a smysluplné (např. ekologické sídliště Bielefeld-Waldquelle, ekologické 
sídliště s kompostovacími toaletami Allermöhe, Hamburk). 
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Obrázek 2. Rozdělení vod v domácnosti 
 
V původních představách byl potenciál NASS spatřován především pro těžko přístupné 
a náročné vesnické oblasti s nevýhodným prostorovým rozložením a nadstandardními 
ekologickými požadavky. V současnosti existují průzkumy a analýzy, které zkoumají, jaký 
přínos mohou tyto systémy mít při zohlednění stávajících prostorových sociodemografických 
a technologických aspektů a jaké mohou mít ekonomické výhody ve srovnání s jinými 
decentrálními řešeními v oblasti odvádění odpadních vod. Speciálně ve vztahu k použití 
v zemědělských oblastech slibují systémy NASS, díky jednoduché a na infrastruktuře 
nezávislé funkci, výhody oproti stávajícím decentrálním řešením. Díky bezvodým a úsporným 
systémům se zmenšuje množství odpadních vod a úměrně i s tím spojené náklady. Také ve 
vztahu k demografickému vývoji slibují tyto systémy díky flexibilitě, přizpůsobivosti 
a struktuře nákladů výhody pro uživatele. I přes zjevné výhody NASS stále ještě nepatří ke 
standardizovaným způsobům odvádění odpadních vod. Zatím se ještě know-how jak tyto 
systémy navrhovat a používat nerozšířilo tak, aby se staly standardem. Nevýhodou je, že 
nejsou universální. Naopak charakteristickým rysem pro použití NASS je individuálnost 
řešení, tj. je nutno vždy každou lokalitu řešit („aranžovat“) individuálně, a je nutné přijmout 
skutečnost, že neexistuje nějaké možné paušální tvrzení o tom, co je nejlepším způsobem 
řešení. Na některých lokalitách to dokonce suverénně vyhrají např. jímky na vyvážení nebo 
kanalizace s čerpáním na vzdálenou čistírnu a naopak v některých případech to budou 
suverénně nejdražší řešení neakceptovatelná pro obyvatele.  
 
PŘEHLED NĚKTERÝCH MOŽNÝCH VYUŽITELNÝCH TECHNOLOGIÍ 
A POSTUPŮ NASS – těch, v praxi nejčastěji využívaných 
 
Oddělení a využití šedých vod 
Oddělení a využití šedých vod vede k nižší produkci odpadních vod tím, že se čistí šedé vody 
(voda z koupelen) a následně se jako tzv. bílá voda používají na zálivku nebo mytí podlah, 
mytí techniky, splachování toalet atd. Výhodné je použití tam, kde je nedostatek vody nebo se 
voda nedá vypouštět a je nutné odpadní vody odvážet. Výhody – ekonomické, zejména ve 
spojení s recyklací tepelné energie, ale i ochranou životního prostředí. Ekonomické přednosti 
vyniknou u staveb, kde se hospodaří s větším množstvím teplé vody (wellness, bazény). 
Recyklace šedých vod má již řadu sofistikovaných řešení (nejčastěji s využitím 
membránových technologií), ale přirozeně intuitivně vznikly postupy zcela amatérské – 
nabrat z vany po osprchování hrníčkem vodu do kýble a použít ji ke spláchnutí záchodu nebo 
si umývat ruce nad splachovací nádržkou. 
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Závlaha odpadní nebo vyčištěnou vodou 
Pro nás Evropany možná nejkontroverznější způsob likvidace odpadních vod, protože se nám 
„příčí“ zabývat se svými vlastními produkty. Protože asi vycházíme z filosofie „co odteče, to 
neznečistí můj pozemek a dům“. Když se vrátíme zpět do reality, přijmeme odpovědnost za 
své jednání, a tedy i produkci odpadů, a vezmeme to prakticky, pak závlaha vede k redukci 
množství odpadní vody a má tedy stejné výhody jako využití šedých vod. Navíc je zřejmá 
i úspora energie a efekt využití nutrientů. Naopak nutrienty nekontaminují povrchové vody – 
pro logicky uvažující je to ideální zkratka od použité vody k použitelné vodě. 
 
Oddělení moči 
Vede k největší redukci nutrientů v odpadních vodách, což má pak za následek lepší odtokové 
parametry a investiční a provozní náklady na čištění vod – např. na ČOV pro 500 EO by 
oddělením moči z vod vznikla úspora na investičních a následně i na provozních nákladech až 
50 %. Oddělením moči je pak možné řešit i jinak neřešitelné lokality s nerovnoměrným 
provozem a vysokou produkcí moči (objekty navštěvované za účelem vymočení se). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 3. Separační a kompostovací toalety (sofistikovaná i jednoduchá řešení) 

 
Kompostovací toalety 
Řešení využívající kompostovací toalety vedou k redukci odpadních vod i k redukci nutrientů. 
Díky zachycení a vyřešení těchto odpadů mimo proces čištění odpadních vod dojde k zlevnění 
procesu čištění – čistí se např. jen šedé vody, které se ještě z velké části mohou recyklovat. 
 
ZÁVĚR 
Teď, když jsme se seznámili s některými možnostmi NASS, se nám otevírá v každém případě 
hned několik „nekonvenčních“ cest, jak dosahovat cíle, kterým je bezkonfliktní a efektivní 
řešení pro odpadní vody. A jak to tak už bývá, k cíli někdy vedou i mnohem kratší (zatím 
nevyšlapané) cestičky… jen se nebát být kreativní. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Výzkum použití některých prvků NASS  je prováděn za finanční podpory agentury NAZV, 
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ABSTRAKT  
Cílem projektu je úprava a rozšíření existujících modelovacích protokolů na podmínky 
současných možností řešení technologické linky čistírny odpadních vod (zařazení regenerační 
nádrže, bioaugmentace nitrifikace in situ) a na vyhodnocení možných energetických úspor při 
využití obnovitelných zdrojů energie dostupných v objektu ČOV (kogenerace, instalace 
solárních panelů, využití kinetické energie vody pro malé vodní elektrárny...). Originalita 
projektu tkví v komplexnosti protokolu, který zahrnuje jak modelování jednotlivých procesů 
technologické části ČOV tak jejich ekonomické hodnocení. V ČR je matematické modelování 
využíváno k optimalizacím spíše výjimečně, ale ve světě je to velmi efektivní a uznávaný 
způsob, jak navrhovat, hodnotit a optimalizovat provozy ČOV. Velká část stávajících čistíren 
odpadních vod v ČR nefunguje v optimálním režimu, čímž se zvyšují náklady na čištění 
odpadních vod a ty se potom společně s rostoucí cenou elektrické energie promítají do ceny 
stočného. Optimalizací těchto ČOV společně s ekonomickou analýzou lze dosáhnout 
zpomalení růstu nákladů na čištění odpadních vod a dosáhnout tak zpomalení růstu ceny 
stočného anebo při zachování cen dosáhnout vyššího zisku provozovatele. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Aktivovaný kal, bioaugmentace in situ, matematické modelování, nitrifikace.  
 
CÍL PROJEKTU 
Cílem projektu je vytvořit jednotný modelovací protokol využitelný především pro komunální 
čistírny odpadních vod. Bude vytvořen postup s využitím doposud známých modelů ASM1, 
ASM2, ASM3 a ADM pro simulaci odstranění uhlíkatého, dusíkatého a fosforového 
znečištění spolu s optimalizací energetických procesů s využitím nejmodernějších software na 
trhu pro matematické modelování biologických, biochemických a fyzikálně chemických 
procesů na trhu (tj. BioWin, GPS-X). V současné době neexistuje v České republice jednotný 
postup k aplikaci matematických modelů pro optimalizaci provozu komunálních čistíren 
odpadních vod spojený s energetickým managementem a významnými ekonomickými 
úsporami, na rozdíl od zahraničí, kde takovéto protokoly již existují a jsou zejména z pohledu 
ekonomických úspor hojně využívány. Námi navrhovaný modelovací protokol umožní 
provozovatelům bez detailních znalostí problematiky matematického modelování využít tento 
moderní postup pro optimalizaci chodu čistírny odpadních vod a provádět na ní zákroky 
vedoucí k ekonomickým úsporám za současného zachování kvality a jakosti vyčištěné vody. 
Využití vypracované metodiky a příslušného manuálu umožní s minimálními náklady 
dosáhnout významných úspor v provozu čistíren i výrazně zvýšit kvalifikaci obsluhujícího 
personálu. 
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Řešitelský tým 
Asio, spol. s r.o. má dlouholetou zkušenost s řešením vědeckovýzkumných grantových 
projektů. Klíčovými řešiteli v tomto projektu jsou Dr. Holba, Ing. Škorvan a Bc. Pražák, kteří 
se podílejí na řešení některých z výše zmíněných projektů, kde jsou přímo zodpovědní za 
implementaci výsledků grantových projektů do portfolia výrobků firmy. Ústav technologie 
vody a prostředí VŠCHT Praha má více než padesátiletou tradici ve výzkumu a vývoji 
v oboru čištění odpadních vod a anaerobních biotechnologií. 
 
Naplnění cílů projektu   
Snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí bude naplněno jednak využitím 
modelovacího protokolu pro zkvalitnění procesu čištění odpadních vod tak, aby jejich 
vypouštění co nejméně zatěžovalo životní prostředí (vodní toky) a snížením energetické 
náročnosti čistírenského procesu a tedy snížením spotřeby energetických surovin a s tím 
spojenou nižší produkcí skleníkových plynů. 
Využitím odpadní vody jako obnovitelného zdroje elektrické a tepelné energie vznikne 
stabilní (vždy dostupný) zdroj energie. Tento zdroj bude minimálně závislý na ročním období 
či jiných sezónních výkyvech a bude minimálně citlivý např. na povětrnostní vlivy. Elektrická 
energie vyprodukovaná na menších čistírnách nebude transportována na dlouhé vzdálenosti a 
nebude tedy vyžadovat nákladnou stavbu přenosových sítí. To se týká ještě více přenosu 
tepla, u kterého je třeba klást důraz na hledání spotřebitelů tepla v blízkém okolí tak, aby se 
navržená technologie stala ekonomicky i ekologicky udržitelnou. 
 
POSTUP PŘI SBĚRU A VYHODNOCENÍ DAT 
Základními otázkami tohoto kroku je, kde a jak získat dobrou sadu dat pro model a kolik dat 
je potřeba. Současně se jedná o krok, kterému je připisována nejvyšší míra úsilí, kterou je 
potřeba vynaložit pro vytvoření matematického modelu. Na otázku, kolik dat je potřeba, není 
odpověď zcela jednoduchá, protože množství potřebných dat je silně závislé na tom, jaké jsou 
cíle projektu a jaká je kvalita a kvantita dat historických. 
 
Látkové bilance, bloková a simulační schémata 
Prvním krokem k získání věrohodných dat a sestavení použitelného modelu je zodpovědět si 
kvalifikovaně několik základních otázek: 
• Co chci modelovat – tj. jaké je zadání a účel? 
• K čemu budou výstupy z modelu sloužit?   
• Jaké procesy a složky mě zajímají? – umožní vybrat adekvátní model i přiměřený rozsah 

potřebných dat  
• Zhodnotit ekonomickou náročnost (pořízení dat, software, zaškolení pracovníků) s ohledem 

na očekávané benefity, čili: Vyplatí se mi tato úloha?  
Proto je vhodné si postup při sběru dat a jejich vyhodnocení předem promyslet: 
1. Rozdělení dat podle typu  
2. Sestavení blokového schématu procesu s  vyznačením proudů, reaktorů a odběrových  míst  
3. Doplnit o vlastní fotodokumentaci či letecké snímky ČOV 
4. Zvážit ekonomickou náročnost sběru dat dle relevantních ceníků odběrů i analýz   
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Příklady používaných schémat: 

 
Obrázek 1. Blokové schéma modelované linky s označením jednotlivých reaktorů i proudů 
P – přítok, O – odtok, Anaer – anaerobní zóna, Anox -  anoxická zóna, Aer – aerovaná, oxická 

zóna, R – regenerační zóna, DN – dosazovací nádrž, VAK – vratný aktivovaný kal, PAK – 
přebytečný aktivovaný kal, IR – interní recirkulace 

 

  
Obrázek 2. Letecký snímek aktivace se 

zakreslenými reakčními zónami 
Obrázek 3. Vlastní fotodokumentace 
uspořádání ČOV a odběrových míst 

 
Získávání potřebných dat pro popis dějů a složek i kinetických dat 
Potřebné parametry pro vlastní vstup do modelů jsou následující: biomasa i organické 
znečištění OV charakterizovány v jednotkách CHSK, rozpuštěný kyslík vyjádřený jako 
záporné CHSK, kyslíkové ekvivalenty forem dusíku, frakcionace odpadní vody z hlediska 
rozložitelnosti, frakce biomasy – pro jednotlivé procesy v matici a specifické rychlosti 
popisovaných dějů.  
 
BLOKOVÉ A ORGANIZA ČNÍ SCHÉMA UNIFIKOVANÉHO PROTOKOLU 
Pro účely sestavení certifikované metodiky dále využíváme unifikovaného protokolu, jako 
nejnovějšího a nejpropracovanějšího postupu pro vytvoření matematického modelu, tedy jako 
kostru, ke které jsou zpracovávány jednotlivé postupy a doporučení. 
Unifikovaný protokol zahrnuje doporučení ve vztahu k investorovi a identifikuje kroky, které 
by měly být s investorem komunikovány a odsouhlaseny.  
Dalším důležitým prvkem unifikovaného protokolu je to, že každý krok je propojen 
s tzv. aplikační maticí, která pomáhá stanovit míru úsilí, která je potřebná pro dosažení 
určitých výsledků.   
 
VÝBĚR A SROVNÁNÍ NEJPOUŽÍVAN ĚJŠÍCH MATEMATICKÝCH MODEL Ů 
Níže jsou porovnány nejčastěji používané matematické modely a uvedeny rozdíly mezi nimi a 
jejich limitace. Srovnáváno je sedm modelů:  
1. ASM1 2. ASM2d 3. ASM3 4. ASM3-BioP 5. ASM2d+TUD 6. Barker and Dold model  
7. UCTPHO+  
Srovnávány jsou v devíti základních procesech: hydrolýza, fermentace, růst heterotrofů, růst 
nitrifikantů, rozklad biomasy, akumulace PHA (polyhydroxyalkanoátů), akumulace P a růst a 
rozklad PAOs (polyfosfát akumulující organismy).  
Pouze ASM1 a ASM3 jsou určeny pro modelování odstraňování organického a dusíkatého 
znečištění, všechny ostatní uvedené modely zahrnují i biologické odstraňování fosforu.  
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Všechny uvedené modely jsou založeny na teoretické chemické spotřebě kyslíku, protože tato 
veličina koresponduje s běžně měřenou CHSK a navíc dovoluje charakterizovat elektronové 
ekvivalenty organického substrátu, biomasy a elektronových akceptorů. Modely se od sebe 
liší především základními proměnnými (state variables). V modelech ASM1 a Barker and 
Dold modelu je organický dusík považován za samostatnou základní proměnnou – jedná se o 
tzv. komponentní modely. V těchto modelech jsou frakce dusíku a fosforu vždy vztahovány 
k biomase. A protože jsou jako základní proměnné od sebe odděleny, jsou i procesy, které 
s nimi probíhají nezávislé. V ostatních modelech jsou vztaženy k ThCOD a tím i propojeny. 
Substrátová frakce se pak předpokládá homogenní a stálá ve složení, což je samozřejmě 
oproti realitě velké zjednodušení a může to představovat chybu, nebo výrazné zvýšení 
složitosti modelu zaváděním dalších komponent. 
 
Zvolené simulační prostředí 
Existuje řada simulátorů, které se od sebe liší. Pro praktické využití se nám jeví GPS-X 
(Hydromantis, Kanada). GPS-X obsahuje velký výběr jednotkových procesů, které lze využít 
pro popis široké škály různých konfigurací ČOV. Přes 50 technologických uspořádání je 
přednastaveno, pokrývající systémy pro odstraňování nutrientů s integrovaným 
odstraňováním N a P (A/O, Bardenpho, VIP, Step Bio-P, kontaktní stabilizace, atd.). 
V bioreaktorech s aktivovaným kalem není omezen počet reaktorů – oxických, anoxických a 
anaerobních v libovolné kombinaci. Není také žádný limit počtu proudů a recyklů.   
Standardně jsou v software obsaženy modely ASM1, ASM2d, ASM3 doplněné o teplotní 
závislosti New General a dvojstupňová nitrifikace (2-step Mantis).  
Program nabízí modelování jak ustáleného stavu, tak dynamické simulace. Program umí 
komunikovat s ostatními programy – tj. podporuje formáty Excelu a MATLABu. Propojení s 
MATLABem lze využít i pro návrh a modelování složitějších kontrolních mechanismů a 
regulátorů.  
Reporty jsou generovány ve formátu Excelovských tabulek, obsahující grafy, obrázky, 
nastavení parametrů a výsledky simulací.  
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ABSTRAKT 
Podtlakový infiltrometr slouží pro stanovení hydraulických charakteristik půd a zemin, především 
funkce nenasycené hydraulické vodivosti v blízkosti nasycení nebo infiltrační schopnosti půdy. Skládá 
se ze dvou modulů po třech infiltračních válcích a digitální řídící jednotky. Souběžně umožňuje 
měření v šesti bodech a vyhodnocení dat kumulativní infiltrace a funkce hydraulické vodivosti 
v reálném čase. 
In-situ měřené půdní charakteristiky výrazně zpřesňují zejména odhady infiltrační schopnosti půd a 
zemin v zájmové lokalitě. Relevantní odhad hydraulických půdních charakteristik je zásadní v řadě 
oblastí – zasakování dešťových vod, zemědělský management, výstavba, či environmentální 
problematika. Dále jsou takto získané hodnoty významným zpřesněním parametrů používaných 
v modelech pro simulaci infiltrace do půdy a proudění v nenasycené zóně v řadě inženýrských 
aplikací.  
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Infiltrační charakteristiky, nenasycená hydraulická vodivost, půdy, zasakování. 
 
POPIS PŘÍSTROJE 
Automatizovaný podtlakový infiltrometr registruje kumulativní infiltraci prostřednictvím 
měření poklesu hladiny v zásobní nádobě. Změna vztlakové síly vyvolává změnu napětí na 
výstupu vážního čidla, která je automaticky převedena na kumulativní infiltraci ve zvoleném 
časovém kroku. Záznam lze využít i pro automatické stanovení nenasycené hydraulické 
vodivosti přímo v terénu. Princip měření a popis konstrukce podtlakového infiltrometru jsou 
schematicky znázorněny na Obrázku 1. 
 

 
Obrázek 1. Základní schema automatizovaného podtlakového infiltrometru 

 
Přístroj sestává ze tří základních částí: Mariottovy lahve, pomocí které se nastavuje velikost 
podtlaku aplikovaného na povrch půdy, zásobníku a infiltračního disku o průměru 44.5 mm.  
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Konstrukčně jsou propojeny tři samostatné podtlakové infiltrační moduly v kluzných 
pouzdrech spolu se zásobníkem ve výškově nastavitelném hliníkovém rámu. Dva tyto rámy 
jsou propojeny s řídící a záznamovou jednotkou. Díky tomu je možné provést naráz až šest 
měření pro jednu hodnotu tlakové výšky nebo dvakrát tři měření (pro dvě různé tlakové 
výšky, případně ve dvou výškových úrovních). Řídící digitální jednotka je vybavena 
displejem, datalogerem a vyhodnocovacím software pro okamžité vyčíslení odhadu 
nenasycené hydraulické vodivosti. Podrobný popis uvádí např. Klípa et. al (2014). 
 

 
Obrázek 2. Příklad měření na střeše s travním porostem 

 
VYUŽITÍ P ŘÍSTROJE 
Automatizovaný podtlakový infiltrometr je vhodné použít v případech, kdy je nezbytná 
znalost infiltračních charakteristik půd (či zemin) s dostatečnou přesností a nepostačuje odhad 
na základě kategorizace půd nebo jednoduchá výtopová zkouška (tlakové, nasycené 
podmínky). Jde zejména o návrhy odvádění dešťových vod v intravilánech obcí (řešení 
zasakovacích objektů, průlehů apod.). Dále jde o specifická technická řešení a konstrukční 
návrhy (např. vegetační střechy). Dalšími oblastmi využití je optimalizace využití půdy a 
zemědělského managementu v závislosti na hydraulických charakteristikách půd, 
environmetální opatření, protipovodňová opatření v krajině (zpřesněný odhad retenční 
schopnosti půd) a v neposlední řadě výzkumné projekty; například Klípa et. al (2014) ukazují 
na proměnlivost nenasycené hydraulické vodivosti během roku na zemědělských plochách. 
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ABSTRAKT 
Článek se zabývá posouzením dopadů bodových a nebodových zdrojů znečištění na drobný 
vodní tok Botič. Horní část toku protéká zemědělsky obdělávanou krajinou s četnými 
menšími obcemi, dolní část se nachází v Praze a je výrazně ovlivněna Hostivařskou přehradou 
a zaústěním přepadů z odlehčovacích komor jednotné stokové sítě.  Monitoring je zaměřen na 
základní fyzikální a chemické ukazatele kvality vody, koncentrace těžkých kovů ve vodě i v 
sedimentu a na zhodnocení hydromorfologického stavu. Hydroekologický monitoring ukázal, 
že zejména v dolním úseku je nemožné dosáhnout dobrého ekologického stavu. Z výsledků 
odběrů je patrné, že nejvíce problematické jsou koncentrace dusíkatých sloučenin a 
fosforečnanů, které se zde pojí zejména se splachy ze zemědělsky obdělávaných polí. Jako 
hlavní zdroj těžkých kovů byl identifikován povrchový splach z komunikací.  
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Bodové a nebodové zdroje znečištění, chemický stav toku, kvalita vody, odlehčovací komora, 
těžké kovy. 
 
ÚVOD     
Znečištění vodních toků je jedním z největších problémů současnosti. Vodní toky 
v urbanizovaných územích jsou zatěžovány polutanty, pocházejícími z různých zdrojů. Tyto 
zdroje lze rozdělit na bodové a nebodové. Hlavními bodovými zdroji jsou zaústění dešťových 
vod ze silnic a dálnic, zaústění dešťových vod ve městech a obcích a zaústění kanalizačních 
stok a přepadů z odlehčovacích komor. Z nebodových zdrojů jsou nejvýznamnějšími zástupci 
zemědělství a doprava (Langhammer, 2002). 
Pro sledování vlivu bodových a nebodových zdrojů znečištění bylo zvoleno povodí Botiče. 
Jedná se o drobný vodní tok (drobný vodní tok: plocha do 150 m2, Q90d<0,6m3/s, 
Q330d<0,2 m3/s). Drobné toky jsou velmi citlivé a snadno zranitelné systémy, často 
ovlivňované náhlými změnami podmínek (hydraulických, fyzikálních i chemických).  
 
LOKALITA 
Botič je největším pražským přítokem Vltavy mimo Berounku, pramení jihovýchodně od 
Prahy v blízkosti obce Křížkový Újezdec a jeho povodí se rozkládá na ploše 134,85 km2.  
Stav koryta a kvalita vody se směrem po toku výrazně mění. V horní části toku je koryto 
v přírodním stavu, pouze v obcích jsou některé úseky opevněné. Botič zde protéká 
zemědělsky obdělávanou oblastí s četnými menšími obcemi. Před Prahou je tok ovlivněn 
zejména řadou zaústění dešťových kanalizací v obcích, splachy z polí, silničním okruhem a 
dálnicí. Ve střední části, pod Hostivařskou přehradou, Botič meandruje a vytváří tůně a 
mokřady. Tento úsek byl vyhlášen přírodní památkou. Dolní část toku pokračuje ve 
zpevněném korytě a je významně ovlivněna zástavbou. V úseku Botiče pod Hostivařskou 
přehradou jsou na řadě míst zaústěny dešťové kanalizace a významným bodovým zdrojem 
znečištění jsou také přepady z odlehčovacích komor jednotné stokové sítě.   
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METODIKA M ĚŘENÍ 
V srpnu 2014 byl na Botiči proveden terénní monitoring, při kterém byla vytipována 
odběrová místa. Vybráno bylo 20 odběrových profilů, volených tak, aby z analýz vzorků bylo 
možné identifikovat vliv bodových a nebodových zdrojů znečištění na kvalitu vodního 
prostředí Botiče.  
Na terénní monitoring navázal hydroekologický monitoring provedený podle metodiky HEM 
akceptované Ministerstvem životního prostředí, založená na principu skórování jednotlivých 
parametrů (Langhammer, 2007). Při hodnocení se sleduje několik ukazatelů: koryto a trasa 
toku, dno, břeh a inundační území, proudění a hydrologický režim. Na základě vypočtené 
hodnoty je pak úsekům přiřazen jeden z pěti hydromorfologických stavů (velmi dobrý, dobrý, 
průměrný, špatný, zničený).  
Pro fyzikálně chemický monitoring jsou ve zvolených profilech odebírány vzorky vody a 
sedimentu. Současně s odběrem vzorků je měřeno pH, konduktivita, obsah rozpuštěného 
kyslíku a teplota vody.  
Rozbory vody jsou zaměřeny na koncentraci amoniového dusíku, chemickou spotřebu 
kyslíku, dusičnanový dusík, dusitanový dusík, fosforečnanový fosfor a chloridy. U vody jsou 
dále stanovovány koncentrace některých těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) a 
mikrobiologické ukazatele (koliformní bakterie, E. coli, enterokoky).  
Sediment je před analýzou vysušen lyofilizací, mikrovlnně rozkládán kyselinou dusičnou a ve 
výluhu jsou následně analyzovány těžké kovy ve stejném rozsahu jako u vody. Způsoby 
stanovení jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny v Tabulce 1. 
 

Tabulka 3. Metody stanovení jednotlivých sledovaných ukazatelů 

Hodnocené ukazatele Metoda stanovení 

pH, konduktivita O2, teplota multimetr HACH LANGE 

Cl-, N-NH4
+, N-NO3

-, N-NO2
-, CHSKCr, P-PO4

3-  kyvetové testy HACH LANGE 

koliformní bakterie, E. coli, enterokoky metoda Colilert 

těžké kovy 
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn atomová absorpční 

spektrometrie 

 přístroj SolaarS  
(FAAS, GFAAS) 

Hg přístroj AMA 254 

 
Získané výsledky jsou vyhodnocovány dle norem environmentální kvality (NEK) 
stanovených v Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. Pro hodnocení koncentraci kovů v sedimentu 
jsou použita kritéria EPA: TEC- Treshold Effect Concentration a PEC- Probable Effect 
Concentration (ES/ER/TM-95/R4, 1997). 
 
VÝSLEDKY MĚŘ ENÍ 
Z hydromorfologického monitoringu je patrné zhoršování stavu toku směrem od pramene. 
V horní a střední části toku jsou úseky v dobrém a velmi dobrém stavu, pouze 4 úseky byly 
hodnoceny jako průměrné a u 2 byl zjištěn špatný stav. Pod Hostivařskou nádrží dochází 
k výraznému narušení toku. Většina úseků je v průměrném a špatném stavu a vyskytují se zde 
i úseky zničené.  
V Tabulce 2 jsou zaznamenány minimální, průměrné a maximální hodnoty ukazatelů 
fyzikálně chemické kvality naměřené v odběrových profilech. Výsledky, které překračují 
NEK, jsou podbarveny šedě. Nejčastěji jsou limity překračovány u koncentrací N-NO3- , N-
NH4

+ a        P-PO43-. Nedaleko pramene se nachází silně eutrofní rybník s kachní obsádkou, 
díky kterému výše uvedené ukazatele překračují limity NEK v podstatě již od pramene. 
Zatímco sloučeniny dusíku jsou problematické během celého roku, sloučeniny fosforu byly 
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v nadlimitních koncentracích zaznamenány pouze v létě a na podzim. Sezónní a také lokální 
zvýšení koncentrací lze pozorovat i u chloridů, které nevyšších koncentrací dosahují v zimě a 
zejména v místech ovlivněných silničním provozem. Sezónní fluktuace koncentrací Cl- iontů 
v prostředí naznačují, že zdrojem chloridů mohou být posypové soli, používané k zimní 
údržbě silnic a dálnic. U chloridů, a také u konduktivity, lze pozorovat také postupné 
zvyšování hodnot směrem po toku. Konstantní průběh po celé délce toku pak vykazují např. 
N-NO3

-. 

 

Tabulka 4. Minimální, průměrné a maximální hodnoty základních chemických ukazatelů 
naměřených na Botiči 

ukazatel jednotky NEK  min. průměr  max. 
pH   6-9 6,01 7,86 8,89 

konduktivita  mS/m 110 19,12 58,45 88,00 
O2 mg/l >9 1,27 11,13 16,07 
t mg/l < 29 2,60 9,02 17,90 

Cl- mg/l 150 4,24 85,71 496,00 
N-NH4+ mg/l 0,23 0,03 0,26 3,12 
CHSK mg/l 26 1,81 21,54 80,60 
N-NO3- mg/l 5,4 0,50 6,96 21,00 
N-NO2 mg/l - 0,01 0,06 0,23 
P-PO43- mg/l 0,15 0,00 0,66 4,10 

koliformní b.  KTJ/100 ml 4000 63,00 4064,19 17329,00 
E. coli KTJ/100 ml 2500 20,00 1714,32 10112,00 

Enterokoky KTJ/100 ml 2000 30,00 1500,45 9139,00 
 
U koncentrací těžkých kovů nově naměřená data potvrdila výsledky předchozích studií (Qu a 
Kelderman, 2001), že těžké kovy preferují vazbu do pevné matrice a ve vodě se vyskytují 
pouze v nízkých koncentracích. 
Kritéria pro koncentrace těžkých kovů ve vodě jsou překračovány pouze u rtuti. Hodnota 
NEK pro rtuť je však v ČR poměrně přísná (0,05 µg/l). Při porovnání s mezinárodními 
kritérii, např. s kritériem Criterion Continuous Concentration dle EPA-822-R-02-047 (0,77 
µg/l) vyhoví téměř všechny odebrané vzorky. Nejvyšší hodnoty Hg byly naměřeny v profilu, 
který je v těsné blízkosti Jižní spojky, a tak lze jako nejvýraznější bodový zdroj Hg považovat 
povrchový splach z dopravy. 
Na Obrázku 1 je zachycen průběh průměrných hodnot koncentrací těžkých kovů po celé délce 
toku. Průměrné odchylky v koncentracích se ve většině případů pohybují do 20%, vyšší 
odchylky se vyskytují pouze u zinku v profilech 18-20. Výrazný nárůst koncentrací všech 
kovů lze pozorovat v profilech 11 a 18. Před odběrovým místem 11 je zaústěna dešťová 
nádrž, do které je sveden povrchový splach z dálnice D1. Zvýšené koncentrace v tomto místě, 
tak mohou souviset s automobilovou dopravou. V blízkosti odběrného místa 18 se nachází 
autoopravna, takže i v tomto místě mohou být zdrojem těžkých kovů v sedimentu automobily. 
V bodě 20 lze pak pozorovat nejvyšší koncentrace zinku a rtuti. Toto odběrové místo je 
ovlivňováno jak povrchovým splachem ze zpevněných ploch v okolí toku, tak také řadou 
zaústění přepadů z odlehčovacích komor. Zinek je často využíván ve stavebnictví (střechy, 
okapy), a tak se prostřednictvím povrchového splachu dostává do povrchových vod. Rtuť se 
do vodního prostředí se dostává především průmyslovými odpadními vodami a 
atmosférickými srážkami. 
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Obrázek 1 Koncentrace těžkých kovů v sedimentu (průměrné hodnoty) 

 
ZÁVĚR 
Z dosavadních výsledků je zřejmé, že Botič je ovlivňován antropogenními zdroji znečištění 
již od svého pramene. V oblasti před Prahou je působení bodových a nebodových zdrojů 
znečištění vyrovnané, v Praze pak převažují bodové zdroje v podobě zaústění odlehčovacích 
komor jednotné kanalizační soustavy. Z výsledků je patrné, že nejvíce problematické jsou 
koncentrace dusíkatých sloučenin a fosforečnanů, které se zde pojí zejména se splachy ze 
zemědělsky obdělávaných polí. Jako hlavní zdroj těžkých kovů byl identifikován povrchový 
splach z komunikací. Hydroekologický monitoring potvrdil nemožnost dosáhnout alespoň 
dobrého ekologického stavu (požaduje RSV 2000/60/ES) Botiče v dolním úseku protékajícím 
Prahou.  
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ABSTRAKT 
Výměníky tepla v kanalizaci zarůstají biofilmem a snižuje se tak účinnost přenosu tepla. 
Vzorkováním biofilmu byla studována obnova biofilmu po mechanickém čištění a 
simulacemi tečného napětí pravděpodobnost odstraňování biofilmu během dešťových 
událostí. Množství biofilmu se snižuje se zvyšujícím se tečným napětím ve stoce. Ve stokách 
s vysokým tečným napětím (25-32 N/m2) čištění není účinné, neboť k obnově biofilmu 
dochází za méně než 2 týdny. Ve stokách s nízkým tečným napětím (4-6 N/m2) čištění 1x/2 
týdny sníží množství biofilmu zhruba na polovinu. Samočištění tepelných výměníků za dešťů 
může nahradit mechanické čištění jen v létě, a to jen u velmi omezeného počtu stok. Čím 
menší je teplosměnná plocha výměníků, tím výhodnější strategií je ji předimenzovat místo 
pravidelně čistit. Nezbytné procento předimenzování plochy lze odvodit pro daný typ 
výměníku a náklady na jeho údržbu. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Biofilm, náklady, samočištění, stoková síť, tečné napětí, výměník tepla. 
 
ÚVOD 
Výměníky tepla získávající energii z odpadní vody ve stokové síti mohou být jedním z 
alternativních zdrojů energie pro vytápění i chlazení budov. Výměníky umístěné přímo 
v jednotné kanalizaci však zarůstají biofilmem a jsou zanášeny sedimenty, čímž je snižována 
účinnost přestupu tepla až o 50% (Wanner, 2006). Proto musí být výměníky pravidelně 
čištěny nebo předimenzovány.  
 
Dosud však nebyly zodpovězeny některé důležité otázky, jako např.:  
• Jak často musí být výměníky v jednotné kanalizaci čištěny, aby byl udržován přijatelný 

přestup tepla? Liší se nutná frekvence čištění pro různé hydraulické podmínky? 
• Dostačuje eroze biofilmu během přívalových dešťů pro samočištění výměníků tepla?  
• Lze předpovídat míru zarůstání výměníku tepla v určitém místě jeho instalace ve stoce? 

Lze vyvinout strategii údržby výměníku nebo jeho předimenzování založenou na 
předběžných znalostech?  

 
Tento příspěvek dává první odpovědi na výše položené otázky. 
 
MET ODY A MATERIÁL 
Odběry biofilmu ve stokové síti 
Pro studium množství, variability a obnovy biofilmu po čištění byly odebírány vzorky 
biofilmu současně z pravidelně mechanicky čištěných (1x/2 týdny) i nečištěných ploch 
kovových pásků (300 cm2) instalovaných ve dvou jednotných stokách v Praze s různými 
hydraulickými podmínkami (tečné napětí za bezdeštného období 25-32 N/m2, resp. 4-6 N/m2). 
Ve vzorcích byla analyzována celková sušina a ztráta žíháním.  
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Analýza samočištění výměníků 
Analýza pravděpodobnosti samočištění výměníků v pilotním povodí (Stransky et al., 2014a, 
2014b) zvýšenými průtoky během dešťových událostí byla provedena pomocí 
srážkoodtokového modelu zatíženého desetiletou dešťovou řadou pro různá kritéria 
samočištění uvedená v literatuře (Reiff, 1991; Ashley, 1992; Pisano et al., 1998; Huisman, 
2001; Wanner, 2004, Guzman, 2007) nebo zjištěná vlastním pozorováním (tečné napětí 2,5, 7, 
15 a 25 N/m2 o minimální době trvání 5 a 20 minut a četnosti 1x za 2 týdny).  
 
Analýza nákladů 
Náklady různých četností čištění výměníků byly porovnány s náklady na různou míru jejich 
předimenzování pro zachování stejné účinnosti přenosu tepla. Investiční náklady přídavného 
povrchu výměníku zahrnují výrobní náklady a náklady na instalaci včetně nákladů na 
převedení průtoků závislých na délce výměníku. Roční náklady na čištění jsou dány četností 
čištění a obsahují fixní osobní a cestovní náklady a osobní náklady závislé na velikosti čištěné 
plochy výměníku. Musí být vyhodnoceny pro dobu životnosti výměníku a diskontovány: 
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Cd(T)  diskontované náklady na čištění po dobu životnosti T 
C(T)  náklady na čištění po dobu životnosti T 
r  diskontní sazba 
 
VÝSLEDKY 
Množství biofilmu a vliv čištění 
Ve stoce B s vysokým tečným napětím bylo množství biofilmu na nečištěných místech a na 
pravidelně čištěných místech (1x/2 týdny) téměř stejné a kolísalo jen málo (ztráta žíháním 
8,1±2,0 g/m2, resp. 8,6±0,9 g/m2) (Obrázek 1). 

 
Obrázek 1. Množství biofilmu na čištěných a nečištěných místech ve stoce s vysokým 

tečným napětím 
 
Ve stoce D s nízkým tečným napětím však čištění 1x/2 týdny udržovalo množství biofilmu 
zhruba na polovině (snížení ztráty žíháním z 28,3±14,4 g/m2 na 15,8±4,0 g/m2). Vzorky 
obsahovaly až 80% anorganického materiálu. Čištění bylo účinnější pro odstraňování 
sedimentu než biofilmu (snížení sušiny z 87,2±59,0 g/m2 na 40,5±27,0 g/m2) (Obrázek 2). 
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Obrázek 2. Množství biofilmu na čištěných a nečištěných místech ve stoce s nižším tečným 

napětím 
Samočištění výměníků  
Pravděpodobnost samočištění výměníků je dána především ročním rozdělením srážek. 
Přísnější kritérium doby trvání zvýšeného tečného napětí (20 minut) bylo překročeno téměř 
vždy. V období 09-04 nesplňovalo nejpřísnější kritérium samočištění (25 N/m2) žádné 
z potenciálních míst instalace výměníku tepla v pilotním povodí a jen 4% úseků vyhověla 
nejmírnějšímu kritériu (2,5 N/m2). Se samočištěním výměníků tedy nelze v otopném období 
(09-05) počítat. V chladicím období (06-08) by mohlo být samočištěno 1-17% potenciálních 
míst instalace výměníku v závislosti na použitém kritériu. 
 
Náklady 
Pro vyvinutý typ výměníku může být pro nejmenší velikosti výměníku výhodnější 
předimenzovat plochu až o 270% místo čistit ji 1x/2 týdny. Výhodnost předimenzování klesá 
se vzrůstající plochou výměníku a stabilizuje se na cca 100%; v případě nízké frekvence 
čištění (4x/rok) na cca 15% (Obrázek 3). 

 
Obrázek 3. Procento předimenzování plochy výměníku levnější než jeho čištění 
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ZÁVĚRY 
Hlavní výsledky lze shrnout v následujících bodech: 
• Množství biofilmu se snižuje se zvyšujícím se tečným napětím ve stoce. Ve stoce s 

vysokým tečným napětím (25-32 N/m2) a malým množstvím biofilmu čištění není nutné 
ani účinné, neboť k obnově biofilmu dochází za méně než 2 týdny. Ve stoce s nízkým 
tečným napětím (4-6 N/m2) však čištění 1x/2 týdny udržovalo množství biofilmu zhruba 
na polovině. Zarůstání tepelných výměníků ve stoce biofilmem tedy nelze zabránit ani 
velmi častým čištěním, ale může být udržováno v rozumných mezích. 

• Samočištění tepelných výměníků za dešťů může nahradit mechanické čištění jen v létě 
(06-08), a to jen u velmi omezeného počtu stok (ve svažitějším povodí může hrát větší 
roli). 

• Čím menší je teplosměnná plocha výměníků, tím výhodnější strategií je ji předimenzovat 
místo pravidelně čistit. Nezbytné procento předimenzování plochy lze odvodit pro daný 
typ výměníku a náklady na jeho údržbu. Pro správný návrh tepelného výměníku je nutno 
monitorovat průtoky a teploty v místě zamýšlené instalace. Doporučujeme stanovit také 
tečné napětí ve stoce pro získání představy o očekávaném množství biofilmu, příp. 
předem otestovat nutnou četnost čištění výměníku pomocí vzorkování biofilmu z in-situ 
umístěných pásků z materiálu výměníku.  
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ÚPRAVA PODZEMNÍCH VOD, MOŽNÉ ZVÝŠENÍ OZÁ ŘENÍ 
Z PŘÍRODNÍCH ZDROJ Ů 

 
Šináglová R. 

 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 110 01 Praha 1, 

E-mail: ruzena.sinaglova@sujb.cz 
 
ABSTRAKT 
Zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon) a vyhláška č. 307/2002 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška) stanovují ukazatele přípustného obsahu 
přírodních radionuklidů v pitné vodě určené k veřejnému zásobování. Pokud surová voda 
obsahuje přírodní radionuklidy v míře, která převyšuje stanovené ukazatele, je třeba přistoupit 
k opatřením vedoucím ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě, nejčastěji je 
z vody odstraňován radon. Vedle radiologických ukazatelů musí pitná voda splňovat i další 
ukazatele, např. hygienické, velmi mnoho zdrojů pitné vody je proto možné využívat až po 
další úpravě. Pokud je upravována voda obsahující radionuklidy, mohou během úpravy vody 
vznikat odpadní produkty zejména tam, kde jsou k úpravě vody používány technologie, které 
jsou účinné i pro odstranění přírodních radionuklidů. Proto je třeba vždy při úpravě vod 
z podzemních zdrojů věnovat pozornost odpadním látkám, jako jsou filtrační náplně, 
vodárenské kaly a odpadní vody, ve kterých je třeba ověřit, zda obsah přírodních radionuklidů 
v nich splňuje požadavky atomového zákona a vyhlášky. Netýká se to jen těch technologií, 
kde jsou radionuklidy zachytávány záměrně (například odstranění uranu), ale i technologií, 
které jsou určeny k zachycení jiných látek.  
 
Atomový zákon nestanoví, z hlediska přírodního ozáření, požadavky jen na kvalitu pitné 
vody, ale také na pracoviště, kde je nakládáno s vodou z podzemních zdrojů – např. na 
úpravny vod, které jsou pracovišti, kde může dojít významnému zvýšení ozáření z přírodních 
zdrojů ionizujícího záření. Na těchto pracovištích je třeba ověřovat pracovní podmínky osob 
vykonávajících zde práce a vhodně nakládat s materiály, které jsou uvolňovány do životního 
prostředí. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Ionizující záření, podzemní zdroje vody, přírodní radionuklidy, uvolňování, úprava vody.  
 
ÚVOD 
V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 atomového zákona jsou v § 87 vyhlášky stanovena 
pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího 
záření. Na těchto stanovených pracovištích může dojít k ozáření jak fyzických osob při 
výkonu jejich práce tak jednotlivců z obyvatelstva v okolí pracoviště. K těmto stanoveným 
pracovištím patří i úpravny vody, kde je nakládáno s vodou z podzemních zdrojů (§ 87 
písm. c) vyhlášky). Vlastníci úpraven vod jsou povinni, dle § 6 odst. 3 atomového zákona, 
zajistit jejich bezpečný provoz, bezpečnost pracovníků vykonávajících zde práce, bezpečnost 
obyvatelstva v jejich okolí a také ochranu životního prostředí. K těmto povinnostem patří 
zejména: 
 

- povinnost informovat osoby vykonávající na pracovišti práce o možném zvýšeném 
ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření a o zdravotní újmě s tím související, 

- povinnost zajistit měření, která dovolí určit roční efektivní dávku a 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 

 

~ 240 ~ 
 

- povinnost dovolit uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí jen 
v míře, která nepřevyšuje tzv. uvolňovací úrovně. Tyto úrovně jsou stanoveny 
konkrétně pro jednotlivé způsoby uvolňování v § 91 vyhlášky. S látkami, které 
nepřevyšují uvolňovací úrovně, se nakládá jako by radioaktivní nebyly a tyto látky se 
dále z hlediska radiační ochrany nesledují. V případě, že jsou překročeny uvolňovací 
úrovně, lze provádět uvolňování přírodních radionuklidů pouze za podmínek povolení 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).  

 
MĚŘENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU V OVZDUŠÍ  
Při nakládání s vodou z podzemních zdrojů se radon, radioaktivní plyn obsažený v surové 
vodě, může z vody uvolňovat a hromadit se ve vnitřním prostředí staveb. Pro úpravny vody, 
kde je nakládáno s vodou z podzemních zdrojů, je stanovena tzv. vyšetřovací úroveň pro 
objemovou aktivitu radonu (OAR) v ovzduší 400 Bq/m3, měření se provádí tam, kde je 
celková pracovní doba pracovníků delší než 100 hodin za rok. Pokud se měřením prokáže, že 
vyšetřovací úroveň pro OAR není překročena, úpravna se dále již nesleduje, v případě 
překročení vyšetřovací úrovně pro OAR je třeba měření opakovat a v případě potvrzení 
překročení 400 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu se následně určuje roční efektivní dávka 
pro jednotlivé pracovníky. Pro fyzické osoby vykonávající zde práce je směrnou hodnotou 6 
mSv za rok pro efektivní dávku. Pokud může být tato směrná hodnota překročena, jedná se o 
pracoviště s významně zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů. 
 
UVOLŇOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH RADIONUKLID Ů Z ÚPRAVEN VOD 
Při uvolňování přírodních radionuklidů z úpraven vod se sledují zejména kaly, filtry, 
separované materiály a odpadní voda. Jsou stanoveny tzv. uvolňovací úrovně:  
 

- pro uvolňování pevných látek, 
- pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace pro veřejnou 

potřebu,  
- pro ukládání na skládky.  

 
Pozornost by měla být zaměřena především na ty úpravny vody, kde lze s velkou 
pravděpodobností očekávat výskyt radionuklidů, což jsou zejména ty případy, kdy jsou 
radionuklidy obsaženy v surové vodě a kdy se obsah přírodních radionuklidů emitujících 
záření alfa anebo beta blíží nebo dokonce překračuje směrné hodnoty stanovené vyhláškou 
pro pitnou a balenou vodu. Zvýšený výskyt přírodních radionuklidů lze očekávat u těch 
podzemních vod, které jsou v kontaktu s horninovým prostředím obsahujícím dceřiné 
produkty přirozených rozpadových řad. Příčinou překročení směrných hodnot stanovených 
pro pitnou a balenou vodu je nejčastěji výskyt přírodního uranu a výskyt izotopů radia.  
 
ÚPRAVA VODY SE ZÁCHYTEM P ŘÍRODNÍCH RADIONUKLID Ů  
V některých případech úpravy vod dochází k záměrnému odstraňování přírodních 
radionuklidů, jde zejména o technologie provzdušnění za účelem odradonování, při kterých 
žádné odpadní produkty nevznikají. Od roku 2010 platí v ČR z důvodu chemické toxicity 
uranu hygienický limit pro koncentraci přírodního uranu v pitné vodě 15 µg/l, z tohoto 
důvodu jsou na úpravnách instalovány i technologie pro cílené odstranění uranu z vody. 
K tomuto účelu se nejvíce osvědčila iontová výměna, kdy se zachycený uran kumuluje 
v náplních a po vyčerpání kapacity náplně se tyto náplně vymění za nové. Obsah uranu v 
náplních těchto ionexových filtrů se po několika měsících až letech používání pohybuje v 
řádech jednotek až desítek gramů uranu na litr náplně filtru. Spolu s uranem se v náplních 
obvykle zachycují také další radioaktivní prvky (např. radium, thorium, protaktinium a další) 
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a radioaktivní kontaminace těchto náplní se hromaděním radionuklidů v náplni filtru zvyšuje 
(aktivita jednotlivých radionuklidů může být v řádech až 108 Bq/1 na náplň). 
 
Při úpravách vody dochází k odstraňování přírodních radionuklidů z vody také neplánovaně, 
například při odstraňování železa a manganu (filtrace na otevřených nebo tlakových filtrech s 
náplní vodárenských písků pokrytých oxidy železa a manganu, příp. jiných náplní) dochází 
s vysokou účinností k záchytu radioizotopů radia 226 a radia 228. Z procesů odstraňování 
železa a manganu a dalších technologií, které nejsou primárně určeny pro odstraňování 
radionuklidů, ale jiných prvků, vznikají vodárenské kaly a prací vody, kde je možné očekávat 
radionuklidy, které byly původně obsaženy v surové vodě.  
 
Nakládání s vodárenskými kaly  
Vodárenské kaly ve formě zakalených, např. železitých vod, se nejčastěji likvidují 
vypouštěním do kanalizace a společným čištěním s odpadní vodou v ČOV, další možností je 
společné vypouštění kalu a odpadní vody do kalových lagun či kalových polí nebo 
zahuštěním a strojním odvodněním přímo v úpravně vody. V lagunách a kalových polích se 
kal usazuje a po čase je nutné ho z laguny či kalového pole odstranit a následně ho likvidovat, 
např. uložením na skládku. V případě odvodnění kalu přímo na úpravnách vody se kal po 
vysušení zpravidla také likviduje uložením na skládku. Obsah přírodních radionuklidů 
v kalech je třeba ověřit měřením a výsledky měření porovnat s příslušnými uvolňovacími 
úrovněmi stanovenými pro zvolený způsob likvidace vodárenského kalu.  
 
Nakládání s filtračními náplněmi  
Dalším místem možné kumulace přírodních radionuklidů jsou filtrační náplně. Při 
odstraňování železa a manganu na filtrech s náplní upravených vodárenských písků dochází k 
záchytu izotopů radia s účinností v až do 80%, které se kumulují ve filtračních náplních. 
Nevýhodou těchto technologií je to, že vyžadují proplach a produkují odpadní vody). 
Radionuklidy se mohou zachycovat i v dalších typech filtračních náplní obsahujících různé 
druhy sorbentů, kde mohou přecházet v koncentrovanější formě do pracích vod, neboť tento 
typ filtračního materiálu je zpravidla zapotřebí periodicky proplachovat. Ionexové filtry, které 
zachycují uran z upravované vody, zachycují spolu s uranem i některé další radioaktivní látky, 
výhodou těchto technologií je, že iontová výměna nevyžaduje proplach a nevznikají tak 
odpadní vody.  
 
Při výběru vhodného zacházení s filtračními náplněmi, které překračují uvolňovací úrovně, je 
rozhodující, jaké radionuklidy jsou v náplních obsaženy, pokud jde o radioizotopy radia, je 
nutné tyto náplně vhodným způsobem likvidovat, co v současné době lze řešit využitím těchto 
materiálů k sanaci odkališť v Mydlovarech provozovaných s.p. Diamo. Pokud filtrační náplně 
obsahují uran, předávají se s.p. Diamo k dalšímu zpracování (odštěpný závod GEAM Dolní 
Rožínka).  
 
Nakládání s odpadními vodami  
Některé technologie úpravy vody produkují odpadní vody, ty vznikají nejčastěji v důsledku 
proplachů filtračních náplní. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace 
pro veřejnou potřebu je ošetřeno uvolňovacími úrovněmi, stanovenými v § 91 odst. 3 
vyhlášky, uvolňovací úroveň pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových je 0,5 Bq/l, 
uvolňovací úroveň pro vypouštění odpadních vod do vod kanalizace je 50 Bq/l. Pokud 
odpadní voda nesplňuje stanovené uvolňovací úrovně a není možné najít jiný vhodnější 
způsob nakládání s odpadní vodou, lze odpadní vodu vypouštět pouze s povolením SÚJB. 
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ZÁVĚR 
Účelem tohoto příspěvku je seznámit s pravidly, která je třeba, při procesu úpravy vod 
z podzemních zdrojů, dodržovat z důvodu ochrany osob a životního prostřední před 
nežádoucími účinky ionizujícího záření. Při výběru vhodných technologií k úpravě vody by 
měl být brán zřetel i na obsah přírodních radionuklidů v surové vodě. Pozornost je třeba 
věnovat zejména těm technologiím, kde jsou dány předpoklady k tomu, že se budou 
radionuklidy kumulovat v odpadních látkách – v náplních, odpadní vodě a vodárenských 
kalech. Pokud jsou tyto látky uvolňovány z pracoviště, je třeba se předem ujistit o tom, že 
jsou v těchto odpadních látkách splněny stanovené uvolňovací úrovně.  
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VODA V ŽIVOT Ě ČLOVĚKA – VZDĚ LÁVÁNÍ PRO 
ZAM ĚSTNANCE MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

 
Šťastná G., Stránský D., Kabelková I. 
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ABSTRAKT 
Předkládaný příspěvek informuje o realizovaném projektu zaměřeném na rozšíření povědomí 
o vodě, základních prvcích a aspektech koloběhu vody na zemi a na antropogenní činnosti, 
které tento koloběh narušují. Projekt byl zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků 
mateřských a základních škol ve středočeském kraji. V rámci projektu pedagogičtí pracovníci 
obdrželi kromě vlastního školení také pomůcky, díky kterým mohou získané znalosti předávat 
dětem mateřských (pohádky a pexeso) a žákům základních škol (omalovánky, komiksy, 
textové a pracovní sešity). Vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT a jsou nyní 
dostupné pro školky a školy celé ČR.  
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Udržitelnost, voda, výukové kurzy, vzdělávání.  
 
ÚVOD 
Voda je všude okolo nás, i když ji často nevidíme, obklopuje nás a je i naší součástí, stejně 
jako součástí všech živých organismů, ale také neživé přírody. V přírodě i v tělech organismů 
se podílí na distribuci látek důležitých pro systém, odvádí látky pro systém odpadní, je 
důležitým činidlem biochemických procesů. Voda nás doprovází celým naším životem. 
Neexistuje nikdo a nic, na koho by voda neměla vliv. Bohužel ani dnes si to mnoho lidí 
neuvědomuje. Díky všeobecné přítomnosti vody, kterou jsme ve střední Evropě a dalších 
vyspělých zemích, obdařeni, je však často chápána jako samozřejmost, jako zdroj s 
neomezenou dostupností, kdy stačí otočit kohoutkem. Tato zdánlivá jistota dostupnosti vody 
však v posledních týdnech, které se vyznačují nadprůměrnými teplotami a suchy, 
zaznamenává silný otřes. Při pohledu na naši přírodu se nám naskýtá obrázek připomínající 
vzdálené oblasti savan a stepí kde převládají suché traviny a keře. V některých obcích ČR 
bylo doporučeno omezené nakládání s vodou, v některých dokonce byl vyhlášen zákaz 
zalévání zahrad a parků. Mnohých z nás se tedy dotkl dopad nedostatku vody, byť jen tím, že 
přírodní nádrže a rybníky díky nedostatku vody, která do nich přitéká, ztrácí na objemu a 
zároveň kvalita vody se značně zhoršuje. Stejně tak jsou na tom mnohé řeky a potoky, které 
rychle vysychají. 
 
Za účelem rozšíření vědomí vody byl v letech 2013-2014 v rámci 2. výzvy projektů dalšího 
vzdělávání zaměstnanců škol a školských zařízení OPVK realizován projekt Voda v životě 
člověka – vzdělávání pro zaměstnance mateřských a základních škol, jehož financování 
zajistilo ESF a MŠMT. Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s výstupy projektu. 
 
RÁM EC PROJEKTU 
 Za cílovou skupinu byli vybráni zaměstnanci mateřských a základních škol z toho důvodu, že 
jsou v určitém období našich životů v kontaktu s každým z nás, a mohou tedy efektivně 
působit na vývoj jedince a jeho vztahu k vodě. Hlavním cílem projektu bylo dát 
pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol nástroje, které jim pomohou 
poutavou a hravou formou předávat důležité informace o vodě dětem mateřských a žákům 
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základních škol. V raném věku se v každém z nás ukotvují základní vzorce chování a nazírání 
na svět. Pedagogičtí pracovníci znalí základních zákonitostí, koloběhů a vazeb mezi dílčími 
prvky koloběhu vody na zemi, mohou nové generaci ukázat směr a postavit ji na pomyslnou 
startovní čáru žití s vědomí vlastní zodpovědnosti, které by bylo založeno na znalostech 
těsných a jemných vazeb. Za tímto účelem byl v rámci projektu vytvořen vzdělávací program 
pro pedagogické pracovníky mateřských škol s názvem Voda součást života s časovou dotací 
12 výukových hodin. Pro pracovníky základních škol byl vytvořen program s názvem Voda 
pro život – my pro vodu s časovou dotací 18 výukových hodin. Oba programy jsou 
akreditovány MŠMT.  
 
Programy berou v potaz vysoké požadavky současné civilizace na spotřebu vody, surovin a 
prostoru. Aby mohly být tyto požadavky dlouhodobě uspokojovány je nezbytné šetrné a 
nekonkurenční nakládání s vodou, surovinami a prostorem. Je nebytné klást důraz na znalost 
vzájemných vazeb, souvislostí a propojení jednotlivých složek prostředí. Jen touto znalostí a 
jejím respektováním je možné dosáhnout zachování a zlepšení kvality životního prostředí pro 
budoucí generace.  
 
VÝSTUPY PROJEKTU 
Součástí projektu bylo vytvoření výchovně vzdělávacích pomůcek, které jsou rozděleny dle 
příslušných věkových kategorií. 
 
Pomůcky pro mateřské školy 
Pro děti mateřských škol byly vytvořeny tři pohádkové příběhy o vodě. Jednotlivé příběhy 
poutavou a pro děti snadno stravitelnou formou seznamují s koloběhem vody i 
s antropogenními zásahy do jednotlivých částí přirozeného koloběhu vody (Obrázek 1). 
  

 

Obrázek 2. Obrázek z prvního pohádkového příběhu, kdy voda teče z hor do údolí. 
 
Dalším produktem pro nejmladší věkovou kategorii je netradiční pexeso, které upozorňuje na 
naše často nevhodné chování vůči vodě. Pexeso se skládá z 18 dvojic stejných obrázků, které 
zobrazují správný postoj či nakládání s vodou. Ke každé dvojici patří ještě třetí obrázek, který 
naopak ukazuje nějaký problém či špatné nakládání. Děti s pomocí takového pexesa mohou 
na sebe nechat působit samotný obrázek a s pomocí dospělých pak hledat, kde se stala chyba 
(Obrázek 2).  
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Obrázek 3. Ukázka kartiček pexesa. Nalevo obrázek přirozeného koloběhu vody a 
správného nakládání s vodou. Napravo špatné nakládání s dešťovými vodami (plýtvání). 
 
Pomůcky pro základní školy 
Pro žáky nejnižších tříd základních škol byly vytvořeny omalovánky (20 obrázků) a dva 
komiksy. První komiks popisuje, jak tři kapky kamarádi spolu putují koloběhem vody a 
zažívají různá dobrodružství. V průběhu příběhu se žáci seznamují se skupenstvím vody a 
jednotlivými procesy přeměny (Obrázek 3).  
 

 
Obrázek 4. Procesy přeměny skupenství vody 

 
Druhý komiks vypráví kluk Pepík, který se ve snu stane kapkou vody a od kamarádů kapek se 
dozvídá, jak voda putuje městem a proč by s ní měl šetřit a neměl ji znečišťovat. Jednoduchou 
formou jsou zde ukázány procesy zásobování pitnou vodou a čištění vod odpadních 
(Obrázek 4). 
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Obrázek 5. Ukázky z komiksu Pepík labyrintem městských vod 
 
Pro žáky 3.-5. tříd základních škol byly vytvořeny textový a pracovní sešit Voda v životě 
člověka zabývající se vodou na Zemi a její ochranou. Pro žáky 6.-9. tříd byly také vytvořeny 
textový a pracovní sešity, které nesou název Vliv člověka na koloběh vody, jehož hlavním 
cílem je ukázat žákům vzájemné vazby mezi lidskými činnostmi, které jsou příčinou různých 
narušení přirozeného koloběhu vody v přírodě a důsledky, které se nezbytně projeví (Obrázek 
5). 
 

 

Obrázek 6. Titulní strany učebnic pro základní školy. 
 
ZÁVĚRY 
V průběhu projektu bylo proškoleno 80 pedagogů mateřských a základních škol ve 
středočeském kraji. Mezi tyto pracovníky byly rozdány pomůcky v nákladu 1000 ks. 
V současné době se připravují další běh vzdělávacího programu pro mateřské školy  - Voda 
součást života, na které je možno se přihlásit na stánkách ČVUT v Praze. 
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ABSTRAKT 
V príspevku sa zaoberáme charakterizáciou zmien látky butylhydroxytoluénu (BHT) v 
procese aktivácie, ktorá sa na Slovensku javí ako problémová. Sledovali sme biologické 
procesy s aktivovaným kalom v prítomnosti a bez prítomnosti skúmanej zlúčeniny, u ktorej 
bolo predmetom záujmu dokázať alebo vyvrátiť jej inhibičné vplyvy na tieto procesy. Zo 
sledovania vplyvu BHT na respiračnú aktivitu mikroorganizmov aktivovaného kalu vyplýva, 
že BHT pri koncentrácií nad 1 mg·l-1 spôsobuje inhibíciu respiračnej aktivity 
mikroorganizmov. Bolo dokázané, že BHT má taktiež inhibičné účinky na odstraňovanie 
ľahko rozložiteľného substrátu už pri koncentráciách BHT vyšších ako 0,5 mg·l-1. Skúmaním 
procesu nitrifikácie sme pozorovali inhibičný účinok najmä v druhom stupni nitrifikácie, kde 
sa dej inhiboval s účinnosťou vyššou ako 20 %. Účinok inhibície v prvom stupni nitrifikácie 
nepresiahol 15 %. Pri štúdiu procesov ovplyvňujúcich odstraňovanie BHT bolo zistené, že 
odstraňovanie BHT v procese čistenia odpadových vôd možno opísať kinetikou prvého 
poriadku.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
BHT, biodegradácia, inhibícia, respirometrické merania, sorpčné testy.  
 
ÚVOD 
Antioxidanty sú prírodné alebo syntetické latky, ktoré hrajú významnú rolu pri udržiavaní 
chute, farby potravín a predĺžení doby trvanlivosti. U ľudí pomáhajú chrániť bunky pred 
poškodením voľnými radikálmi. Syntetické antioxidanty sú používané rovnako ako aj 
prírodné. Dnes sa mnoho kritikov a výskumníkov zaujíma o bezpečnosť používania 
syntetických antioxidantov. Použitie syntetických alternatív je tak stále vnímané ako hrozba 
pre ľudské zdravie a svet. Práve tak ako pre iné potravinové aditíva, tak aj pre antioxidanty sú 
stanovené legislatívne limity pre ich používanie v potravinách (Vestník MP SR, 2008). 
Antioxidant butylhydroxytoluén (BHT) je široko používaný ako prísada do potravín a plastov 
s cieľom predĺženia ich životnosti. Ide o bielu kryštalickú látku s veľmi nízkou rozpustnosťou 
vo vode a bez zápachu. Vzhľadom k nestabilite BHT vo vodnom roztoku sa odhaduje sa, že 
dochádza k distribúcií BHT medzi zložkami životného prostredia. Rozsah a produkty 
rozkladu BHT závisia na niekoľkých faktoroch, ako je žiarenie, pH, teplota, vlhkosť, 
prítomnosť pôdy a pôdnych mikroorganizmov a koncentrácia kyslíka (Bayer AG, 2001). 
Štúdiom na zvieratách (Matsuo et. al., 1984) však bolo dokázané, že BHT môže mať toxické 
účinky na pečeň, ladviny, pľúca, vaječníky a u citlivých jedincov môže spôsobiť alergickú 
reakciu. V súčasnej dobe je táto látka podľa Nariadenia vlády (2010) zaradená medzi 
špecifické syntetické relevantné látky pre SR. Prítomnosť BHT bola potvrdená v odpadových 
vodách na niekoľkých ČOV na Slovensku a v odpadových vodách z priemyslu. V literatúre sa 
však stretávame s nedostatkom informácií o odstraňovaní tejto látky v biologickom stupni. 
Prekročené limitné hodnoty tejto látky sa objavili aj vo Váhu, čiže z tohto možno usudzovať, 
že niektoré čistiarne odpadových vôd nedokážu eliminovať BHT v požadovanej miere.  
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EXPERIMENTY A VÝSLEDKY 
Respirometrické merania 
Cieľom respirometrických meraní bolo sledovanie inhibičného účinku BHT na endogénnu 
respiračnú rýchlosť aktivovaného kalu a inhibičného účinku tejto látky na spotrebu ľahko 
rozložiteľného substrátu. Všetky respirometrické merania sa uskutočnili s neadaptovaným 
kalom z ČOV Vrakuňa. Počas sledovania inhibičného účinku BHT na endogénnu respiračnú 
rýchlosť aktivovaného kalu bola koncentrácia sušiny v respirometrickej cele 1,4 g·l-1. 
Vzhľadom na premenlivosť hodnôt špecifickej endogénnej respiračnej rýchlosti počas meraní 
boli výsledky spracované a hodnotené aj vo forme závislosti relatívnej exogénnej respiračnej 
rýchlosti ((rx,ox,tot - rx,ox,e)/rx,ox,e) od koncentrácií BHT.  
 
 

Z meraní (Obrázok 1) vyplýva, že po 
nadávkovaní BHT > 1 mg·l-1 došlo 
k poklesu rýchlosti spotreby kyslíka 
mikroorganizmami t.j. BHT nad   
1 mg·l-1 spôsobil inhibíciu respiračnej 
aktivity mikroorganizmov. Čiže možno 
skonštatovať, že BHT je do 1 mg·l-1 
mierne biologicky rozložiteľný a nad 
koncentráciu 1 mg·l-1 toxický pre 
mikroorganizmy aktivovaného kalu. 

Obrázok 1. Závislosť relatívnej exogénnej respiračnej  
rýchlosti od koncentrácie BHT 
 
Boli uskutočnené aj respirometrické merania na posúdenie inhibičných účinkov BHT na 
spotrebu ľahko rozložiteľného substrátu. V prvom kroku bola sledovaná aktivita 
mikroorganizmov aktivovaného kalu (Xc = 0,7 g·l-1) prídavkom ľahko rozložiteľného 
exogénneho substrátu – etanolu v rozsahu koncentrácii (0,4 – 3,6 mg·l-1). Na vyhodnotenie 
nameraných hodnôt celkovej rýchlosti respirácie bol použitý program RESPIRPH (Derco a 
kol., 2004). Samotný etanol bol spotrebovávaný mikroorganizmami aktivovaného kalu pre 
ktorý boli určené hodnoty paramerov Monodovej rovnice: maximálna špecifiká rýchlosť 
odstraňovania substrátu rx,max = 7,8 mg·g-1·h-1, saturačná konštanta Ks = 0,3 mg·l-1 s hodnotou 
korelačného koeficienta R= 0,986. V ďalšom kroku už boli uskutočnené respirometrické 
merania s BHT v prítomnosti etanolu ako exogénneho substrátu. Do respirometra sa 
nadávkovala zmes etanolu a BHT v rôznych objemoch (0,3 ml etanolu o cetanolu = 1,08 g·l-1 + 
0 - 0,35 ml BHT o cBHT = 5,25 g·l-1). Na hodnotenie inhibičných účinkov sledovanej látky na 
spotrebu etanolu bol použitý matematický model HALDANEPH (Derco a kol, 2004) a 
nelineárny model rastu NONLINM (Tyagi, 1988). V Tabuľke 1 sú uvedené vypočítané 
hodnoty maximálnej respiračnej rýchlosti a ďalších parametrov pre tieto modely. 
 
Tabuľka 1. Hodnoty parametrov a štatistické charakteristiky merania 

Parametre 
Hodnoty 
Model 
NOLINM 

Model 
HALDANEPH 

rx,m (mg·g-1·h-1) 6,42 7,2 
C (-) 32,8 - 
N (-) 0,81 - 
Ks (mg·l-1) - 1,0·10-6 
KI (mg.l-1) - 3,4 
R (koeficient korelácie) 0,961 0,984 
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Obrázok 2. Závislosť špecifickej rýchlosti 
odstraňovania etanolu od prídavku BHT 

Obrázok 3. Inhibícia spotreby exogénneho 
substrátu (etanolu) vplyvom BHT 

 
Ako vyplýva z grafickej závislosti (Obrázok 2), so zvyšovaním množstva BHT v aktivačnej 
zmesi klesá špecifická rýchlosť odstraňovania substrátu. Inhibičný účinok tejto zlúčeniny 
(Obrázok 3) sa výrazne prejavil pri koncentráciách BHT vyšších ako 0,5 mg·l-1. Napr. 
koncentrácia BHT = 5,3 mg·l-1 zodpovedá 50 % substrátovej inhibícií. Všeobecne príčinou 
inhibície môže byť nedostatočná adaptácia biocenózy na danú zlúčeninu, alebo nemá 
dostatočné rýchlu metabolickú odozvu na substrát. Avšak to môže aj znamenať že BHT je pre 
danú populáciu v uvedených koncentráciách toxický.  
 
Nitrifikačné testy boli uskutočnené za účelom posúdenia možnej toxicity BHT na proces 
nitrifikácie. Jednorazový kinetický test sme uskutočnili s biomasou z ČOV Vrakuňa (cca X = 
1 g·l-1) v 6 odmerných valcoch s odstupňovanou koncentráciou BHT (0 – 159 mg·l-1). Z 
lineárnej závislosti zmeny koncentrácie NH4-N, NO2-N, NO3-N v čase, bola určená 
maximálna špecifická rýchlosť rx,N, prvého a druhého stupňa nitrifikácie. Na Obrázke 4 je 
zobrazená závislosť bezrozmernej (resp. relatívnej) rýchlosti (rX,N/rX,N ref) premeny 
jednotlivých foriem dusíka na konci testu (t.j. 4 hod.) od koncentrácie pridaného BHT. 
Percento inhibície procesu nitrifikácie (Obrázok 5) bolo stanovené z porovnania maximálnej 
špecifickej rýchlosti nitrifikácie v referenčnom teste (bez BHT) a špecifickej rýchlosti pri 
jednotlivých dávkach BHT. Z výsledkov testov vyplýva, že už pri koncentrácií BHT = 20 
µg·l-1 dochádza približne k 7,5 % inhibícií prvého stupňa nitrifikácie a približne k 17,5 % 
inhibícií druhého stupňa nitrifikácie. 

  
Obrázok 4. Závislosť bezrozmernej rýchlosti 
premeny jednotlivých foriem dusíka od dávky 
BHT.  
 

Obrázok 5. Inhibícia prvého a druhého stupňa 
nitrifikácie 

Odstraňovanie BHT z odpadových vôd pomocou biotických a abiotických procesov 
Zámerom série niekoľkých experimentov bolo sledovanie podielu procesov biodegradácie, 
stripovania a adsorpcie pri odstraňovaní BHT z aktivačnej zmesi. Podmienky za ktorých boli 
uvedené testy uskutočnené sú zhrnuté v Tabuľke 2, kde sú taktiež uvedené vypočítané 
konštanty odstraňovania BHT spolu s hodnotami koeficienta korelácie. Namerané dáta 
najlepšie popisuje kinetická rovnica 1.rádu: dc/dt = (-k1)*c. 
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Tabuľka 2. Podmienky procesov odstraňovania BHT v aktivácií a ich vypočítané rýchlostné 

konštanty odstraňovania 
Procesy Podmienky Vzorka kalu z  

XC 

(g·l-1) 
T 

(°C) 
pH 
(-) 

k1  
(h-1) R 

Biodegradácia 
+sorpcia 

+odvetrávanie 

živý kal 
V = 200 ml 

prevzdušňovanie O2 

ČOV Vrakuňa 1,0 22,30 8,60 8,87 0,997 

SČOV RK 0,5 24,50 8,46 13,0 0,989 

Sorpcia 
+odvetrávanie 

deaktivovaný kal 
[c(NaN3=50 mg·l-1)] 

V = 200 ml 
prevzdušňovanie O2 

ČOV Vrakuňa 1,0 24,50 8,46 3,97 0,988 

Sorpcia 

deaktivovaný kal 
[c(NaN3=50 mg·l-1)] 

V = 200 ml 
miešanie sklenným 
miešadlom 250 rpm 

ČOV Vrakuňa 0,5 24,07 8,60 1,20 0,989 

SČOV RK 1,3 21,71 8,56 0,39 0,894 

Na základe hodnôt účinnosti odstránenia BHT v jednotlivých procesoch, možno povedať, že 
v prípade kalu dovezeného z ČOV Vrakuňa, najvýznamnejšiu úlohu v procese odstraňovania 
BHT hrá sorpcia na kal (za 1 h došlo až k 69 % odstráneniu BHT sorpciou). Za sledovaný čas 
došlo iba k 1,7 % odstráneniu BHT biodegradáciou. V prípade kalu dovezeného z SČOV 
Ružomberok, najvýznamnejšiu úlohu v procese odstraňovania BHT hrá biodegradácia. 
Sorpcia sa podieľala na 21 % odstráneniu BHT počas testu. Z nameraných výsledkov 
sorpčných testov je zrejmé, že sorpčná kapacita  kalu je premenlivá a vo veľkej miere závisí 
od typu kalu resp. ČOV z ktorej kal bol dovezený. Sorpčná kapacita kalu dovezeného z ČOV 
Vrakuňa bola 0,473 mg BHT·g-1 kalu. V prípade kalu z SČOV Ružomberok bola sorpčná 
kapacita kalu  0,124 mg BHT·g-1 kalu. Bol sledovaný aj samotný proces odvetrávania BHT 
z čistej vody za podmienok prevzdušňovania (T = 20,66 °C) kedy počas 1h došlo k 39 % 
odstráneniu BHT.  
 
ZÁVER 
V príspevku bolo predmetom záujmu overiť inhibičné vplyvy BHT na prebiehajúce 
biologické procesy v aktivácií. Z respirometrických meraní vyplýva, že BHT pri vyššej 
koncentrácií ako 1 mg·l-1 spôsobuje inhibíciu respiračnej aktivity mikroorganizmov a má 
taktiež inhibičné účinky na odstraňovanie ľahko rozložiteľného substrátu už pri 
koncentráciách BHT vyšších ako 0,5 mg·l-1. Skúmaním procesu nitrifikácie sa pozoroval 
inhibičný účinok najmä v druhom stupni nitrifikácie. Testy zamerané na posúdenie biotických 
a abiotických procesov naznačili, že to ktorý z procesov je prevládajúci pri odstraňovaní BHT 
vo veľkej miere závisí od typu kalu resp. s jeho predchádzajúcim kontaktom so sledovanou 
látkou.  
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ABSTRAKT 
Příspěvek představuje návrh modulární čistírny odpadních vod (ČOV), která je určena k 
poloprovozním zkouškám získávání nutrientů z odpadních vod. Modulární ČOV je navržena 
tak, aby bylo možné testovat výsledky laboratorních zkoušek v poloprovozním měřítku, aniž 
by došlo k narušení provozu hostitelské ČOV. Pro modulární ČOV byly zpracovány dva 
návrhy. První návrh uvažuje s výrobou modulární ČOV v „kontejnerovém“ provedení. 
Základní prvky této modulární ČOV tvoří dvě válcové nádrže, které je možné provozovat v 
režimu aktivace a dosazování nebo aktivace, dosazování a akumulace. Druhý návrh uvažuje 
realizaci modulární ČOV ve volné nádrži hostitelské ČOV. S ohledem na koncepci a polohu 
byla zvolena ČOV Babice, která disponuje dvěma linkami biologického stupně, přičemž 
jedna linka není využívaná. K dispozici je tak čtvercová nádrž aktivace o celkovém objemu 
249 m3 a dvě dosazovací čtvercové nádrže, každá o objemu 25 m3.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
ČOV, nutrienty, odpadní voda, recyklace fosforu.  
 
ÚVOD 
Získávání fosforu z odpadních vod (ať už přímo nebo následně z čistírenských kalů) můžeme 
považovat za velmi aktuální téma. Uvádí se, že zásoby fosforu budou vyčerpány v rozmezí 
příštích 100 až 150 let (jak uvádí de-Bashana, 2004 nebo Tyagi, 2013), přičemž Qiu (2015) 
uvádí předpoklad, že vrchol těžby nastane v roce 2033. Fosfor je velmi důležitým nutrientem 
pro výživu rostlin, nezbytný je rovněž v živočišné výrobě. Proto se v současné době často 
diskutuje možnost získávání fosforu z odpadních vod nebo z čistírenských kalů. Jak uvádí ve 
své disertační práci Sýkorová (2014), koncentrace fosforu v komunálních odpadních vodách 
se pohybuje nejčastěji v rozmezí 4 až 14 mg/l, přičemž až 70 % je v anorganické formě a 
přibližně 20 až 30 % tvoří organicky vázaný fosfor.  
Pokud se jedná o téma získávání fosforu srážením odpadních vod, setkáváme se v odborné 
literatuře velmi často s přístupem, kdy je používána modelová odpadní voda (tedy synteticky 
připravený roztok obsahující ionty Mg2+, Ca2+, NH4

+ a PO4
3-). Na modelových vodách jsou 

pak zpravidla v laboratorním měřítku zkoumány vznikající sloučeniny a podmínky, za kterých 
přednostně vznikají (zejména pH). Odpadní voda je ale mnohem komplexnější roztok a další 
přítomné látky budou srážecí reakce ovlivňovat. Vedle laboratorních a poloprovozních 
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zkoušek jsou popisovány i komerční jednotky. Jedná se zpravidla o patentované technologie, 
které však zatím nejsou masově rozšířené, což je možné přičítat zejména ekonomice provozu. 
 
NÁVRH MODULÁRNÍ ČOV 
Pro řešení výzkumného úkolu, který bude realizován v rámci projektu ALFA č. TA04020217 
bylo nutné navrhnout modulární ČOV, která umožní testovat výsledky laboratorních zkoušek 
v poloprovozním měřítku na reálné odpadní vodě (tedy na vybrané ČOV). Poloprovozní 
testování však nesmí negativně ovlivnit provoz hostitelské ČOV. Modulární ČOV je tedy 
koncipována tak, aby bylo možné odebírat část odpadní vody za mechanickým předčištěním 
hostitelské ČOV. Pro návrh modulární ČOV byly definovány následující požadavky: 
 Modulární ČOV bude instalována na vhodné městské ČOV a bude využívat hrubého a 

mechanického předčištění odpadních vod na této ČOV. 
 Odstraňování fosforu je dle současné legislativy požadováno na ČOV s kapacitou nad 

10 000 EO, dle současných zkušeností se pro fosfor použilo specifické znečištění ve 
výši 2,5 g/EO·d. 

 Minimálně nitrifikace odpadní vody bude vždy vyžadována. 
 Denitrifikace odpadní vody se na modelu nepředpokládá. 
 ČOV bude vybavena automatickým systémem řízení. 
 Na odtok vyčištěné vody z modulární ČOV bude navazovat mobilní flotační jednotka 

KUNST-i-FLOT o průtočné kapacitě v rozsahu 0,8 ÷ 5 m3/h (0,22 ÷ 1,4 l/s). 
Na základě definovaných požadavků byly posuzovány dvě možnosti: 
 výroba modulární ČOV v kontejnerovém provedení (instalace na ČOV Hranice),  
 realizace modulární ČOV ve volné lince biologického stupně na ČOV Babice.  
 
Kontejnerová modulární ČOV 
Pro výpočet modulární ČOV byly uvažovány následující předpoklady: 
 Modulární ČOV se bude skládat ze dvou válcových nádrží o vnějším průměru 2,4 m a 

výšce 3 m, aby bylo možné je umístit do kontejneru, který bude možno přepravovat po 
silnici. Bude možné dvojí uspořádání nádrží (viz Obrázek 1 a Obrázek 2): 

o Varianta č. 1: Obě nádrže budou sloužit jako aktivační nádrže. Ve druhé nádrži 
je navíc vestavěna dosazovací nádrž. 

o Varianta č. 2: Jedna nádrž je využita pro biologický stupeň včetně vestavěné 
dosazovací nádrže. Druhá nádrž slouží pro akumulaci vyčištěné odpadní vody 
před vstupem na flotaci.  

 Návrhová koncentrace aktivační směsi je 3,5 g/l. 
 Výpočtová teplota je 15 °C. 
Výsledky výpočtů teoretického znečištění přivedeného na modelovou ČOV a koncentrace 
přivedeného znečištění pro výše uvedené varianty jsou souhrnně uvedeny v Tabulce 1, kde 
jsou rovněž uvedeny odtokové koncentrace. 
 

 
Obrázek 1. Schéma zapojení varianty č. 1 modulární ČOV v kontejnerovém provedení 
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Obrázek 2. Schéma zapojení varianty č. 2 modulární ČOV v kontejnerovém provedení 

 
 

Tabulka 1. Znečištění přivedené na modulární ČOV 

Parametr Varianta č. 1 Varianta č. 2 ČOV 
Hranice 

(mg/l) (g/d) (mg/l) (g/d) (mg/l) 

Přítok 

BSK5 175,0 2 109,5 167,9 4 184,1 138,0 
CHSK 349,9 4 219,0 335,9 8 368,1 334,0 
NL 160,4 1 933,7 153,9 3 835,4 195,0 
Nc 32,1 386,7 30,8 767,1 33,6 
Pc 5,2 63,3 5,0 125,5 4,2 

Průtok odpadní 
vody 

- průměrný 0,5  m3/hod 0,92  m3/hod  
- maximální 0,75  m3/hod 1,56  m3/hod  

Odtok 

BSK5 (mg/l) 10 – 15 2,4* 
NL (mg/l) 10 – 20  2,7* 
Nc (mg/l)  6,1* 
Pc (mg/l) 3,8 0,7* 

* … průměr za rok 2014 (VaK Přerov, a.s.) 
 
 
Vestavěná modulární ČOV 
Na ČOV Babice, která leží v blízkosti obce Babice, okr. Kroměříž, byla nalezena vhodná 
volná nádrž, kterou je možné využít k vestavbě modulární ČOV. ČOV Babice je mechanicko-
biologická čistírna bez primární sedimentace s dočištěním v oxidačním a biologickém 
rybníku. Biologický stupeň je proveden ve dvoulinkovém uspořádání, každá linka sestává 
z aktivační nádrže a dvou dosazovacích nádrží. Aktivační nádrž užívané linky je vybavena 
jemnobublinnou aerací, která byla realizována v rámci rekonstrukce v roce 2006. 
Nevyužívaná aktivační nádrž je vybavena původním povrchovým aerátorem, přičemž 
výstavba ČOV probíhala v letech 1981 až 1985. Pro účely poloprovozních zkoušek je nutné 
nepoužívanou aktivační nádrž vystrojit aeračním systémem a doplnit periferiemi a systémem 
měření a regulace. Návrh vestavěné modulární ČOV (viz Obrázek 3) vycházel z následujících 
požadavků: 
 na modulární ČOV odběr až 50 % nátoku na ČOV Babice (aktuální Qprům = 380 m3/d), 
 navržené řešení bude maximálně flexibilní a umožní pracovat se stářím kalu 20 až 60 

dní s ohledem na kapacitu dosazovacích nádrží, 
 maximálně využít kapacitu flotační jednotky KUNST-i-FLOT, 
 odtok z modulární ČOV bude veden na přítok ČOV Babice, v případě dosažení dobré 

kvality vyčištěné vody bude možné přesměrovat odtok do biologických rybníků. 
Pro potřeby návrhu modulární ČOV bylo provedeno hodinové sledování natékajícího 
znečištění (vybrané parametry: CHSK, NL, Ncelk, N-NH4, Pcelk) a aktuálních průtoků 
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v bezdeštném období. Bylo zjištěno, že celkový průtok byl 192 m3/d, a proto byla modulární 
ČOV se svolením provozovatele navržena na Qmax = 100 m3/d. Z rozborů dále vyplynulo, že 
přitékající odpadní voda vykazuje velmi nízké koncentrace všech sledovaných ukazatelů, jak 
je patrné z Tabulky 2. Součástí návrhu modulární ČOV je tedy dávkovací stanice externích 
substrátů, které umožní zvýšit variabilitu poloprovozních zkoušek.  
 
Tabulka 2. Přítok na ČOV Babice (průměr z 24 hodinového sledování dne 20. – 21. 7. 2015) 

Parametr 
CHSKCr 
(mg/l) 

NL 
(mg/l) 

Pcelk 
(mg/l) 

N-NH4 
(mg/l) 

Ncelk 
(mg/l) 

Hodnota 111,6 37,8 3,05 15,8 18,8 
 
 

 
Obrázek 3. Schéma vestavěné modulární ČOV na ČOV Babice 

 
ZÁVĚR 
Byly posuzovány dvě možnosti realizace modulární ČOV. U kontejnerového provedení byla 
jako nesporná výhoda shledána možnost instalace na ČOV Hranice (dostupnost, dostatečné 
znečištění odpadní vody). Nevýhodou je pak limitovaný výkon (buď max. 3,5 m3/h nebo 
přerušovaný provoz pro dosažení 5 m3/h). Vestavěná ČOV vyhovuje z hlediska možnosti 
následného napojení stávající flotační jednotky Kunst-i-flot. Výraznou nevýhodou je malé 
znečištění přitékající odpadní vody a nutnost používání externích substrátů. Pro další řešení 
projektu byla zvolena varianta vestavěné ČOV na ČOV Babice. 
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ABSTRAKT 
Splašková odpadní voda (OV) je hodnotným zdrojem energie, nutrientů a vody samotné. 
V podmínkách našeho regionu (střední Evropa i dále) je stále nejpoužívanější klasický 
způsob čištění odpadní vody, tedy aktivační proces. Tento, ačkoli již technicky dokonale 
zvládnutý a nesoucí nesporná pozitiva především v účinnostech odstranění znečištění, 
likviduje dva ze tří zmíněných zdrojů (energii - chemickou a nutrienty - zejména dusík). Na 
snaze je objevovat a studovat inovativní, udržitelné a energeticky pozitivní procesy právě tam, 
kde je koncentrace zdrojů – na čistírně odpadních vod. 
Tato práce se zabývá aplikací procesu bioflokulace jako účinného nástroje k zakoncentrování 
chemické energie obsažené v městské OV. Modifikací procesu bioflokulace-adsorpce, 
sedimentace a stabilizace zavádíme proces CoSEA – Contact Stabilization with Enhanced 
Accumulation. Aplikací koncentračního gradientu v semi-kontinuálním reaktoru dojde ke 
zvýšené akumulační schopnosti kalu, tedy k zakoncentrování organického znečištění do 
minimálního objemu a tento proud může být zpracován separátně energeticky pozitivním 
procesem – anaerobní fermentací. 
Provozovali jsme psychrofilní SBR reaktor zpracovávající reálnou městskou OV (600 – 700 
mg/l ChSK) a vyhodnocovali obojí, účinnost čištění OV a schopnost recyklace energie z OV. 
Z výsledků vyplývá, že náš model byl schopen recyklovat až 43 % vstupní (přítokové) 
chemické energie ve formě methanu. Optimální „bioflokulační“ koncentrace kalu byla 
nalezena mezi 2 a 3 g/l, při které účinnost odstranění ChSK dosahovala v průměru 66 a 63 %. 
Tomu odpovídající stáří kalu mezi 0,5 až 1 dnem naznačuje možnou úsporu aktivního objemu 
reaktoru. 
Nutno zmínit, že CoSEA samotná neřeší odstranění/recyklaci nutrientů a zatím nedosahuje 
uspokojivé účinnosti odstranění znečištění z OV odpovídající legislativě. Dosahovanými 
účinnostmi recyklace energie z OV ale předčí veškeré dosud uvažované čistírenské 
technologie. 
Navíc, aplikace moderních metod na odtok pro dočištění o nutrienty, jako např. nitritace-
Anammox, je slibným krokem k vyřešení nového konceptu čištění odpadních vod. 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Anaerobní reaktor, bioflokulace, psychrofilní semi-kontinuální reaktor, recyklace energie. 
 
EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Experiment byl provozován v temperovaném (15 °C) SBR s užitným objemem 0,75 litru, kdy 
zpracovával surovou městskou odpadní vodu (Obrázek 1). Reaktor byl inokulován spontánně 
provozem bez odtahu kalu, kdy se v systému naakumulovala směs primárního kalu. Každý 
cyklus trval 3 h a jednotlivé fáze byly následující: Napouštení OV → Bioflokulace (rychlé 
míchání 2 min, pomalé míchání 13 min → Sedimentace (60 min) → Odtah odtoku-



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 
 

~ 256 ~ 
 

supernatantu → Odtah kalu → Regenerace recyklu (1,5 h). Celkem bylo testováno 5 fází 
provozu reaktoru (Tabulka 1), kdy každé fázi odpovídá různý poměr odtahu kalu, respektive 
různá pracovní koncentrace suspenze v bioflokulačním reaktoru. U odtaženého kalu byla 
testována anaerobní rozložitelnost v jednorázových BMP testech při 37 °C dle Angelidaki et 
al. (2009). Z výsledků těchto BMP testů byl pak vyhodnocen potenciál recyklace energie do 
podoby methanu vzhledem k množství chemické energie obsažené v přitékající OV. Pro 
všechny fáze provozu reaktoru byla testována účinnost odstranění nerozpuštěných látek (NL), 
chemické spotřeby kyslíku (ChSK) a anaerobní rozložitelnost odtahovaného kalu. Veškeré 
analýzy byly prováděny dle standardních metod uvedených v APHA (2005). 

 
Obrázek 1. Psychrofilní SBR provozovaný v laboratoři zpracovávající reálnou městkou OV 

 
Tabulka 1. Fáze provozu SBR a odpovídající provozní koncentrace 

 
 

VÝSLEDKY A ZÁVĚRY 
Během provozu reaktoru bylo dosaženo průměrné účinnosti odstranění ChSK od 60 do 70 %  
(Obrázek 2) a průměrné odstranění NL od 70 do 78 %, kdy nejvyšších účinností bylo 
dosaženo při nejvyšším poměru recirkulace kalu (fáze I). Účinnosti se zásadně odvíjely od 
kvality přítoku, resp. čím vyšší byla koncentrace (ChSK, NL) vstupující OV, tím vyšších 
účinností bylo v jednotlivých fázích dosaženo. Z toho lze doporučit takto provozovaný systém 
pro koncentrovanější OV, ačkoli odtoková koncentrace ChSK byla při všech poměrech 
odtahu kalu v rozmezí 200 až 300 mg/l (ChSK). 

FÁZE 
PROVOZU 

RECYKL 
KALU 
[%] 

STÁŘÍ 
KALU 
[d] 

SUSPENZE 
NL 
[g·l-1] 

I 93 1,68 3,5 ± 0,5  
II 86 0,84 2,6 ± 0,4  
III 72 0,48 1,7 ± 0,1  
IV 44 0,26 0,9 ± 0,2  
V – 
bez recyklu kalu 0 - 0,5 ± 0,1  
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Obrázek 2. Odstranění ChSK pro všechny testované fáze provozu SBR zpracovávající 

reálnou městskou OV za psychrofilních podmínek 
 

 
Obrázek 3. Množství odtahovaného kalu a poměr odtahované energie (ChSK) pro všechny 

fáze provozu SBR zpracovávající reálnou městskou OV za psychrofilních podmínek 
 

 
Tabulka 2. Rozložitelnost odtahovaného kalu během různých fází provozu reaktoru a 

průměrné množství recyklované energie 

 
Z pohledu recyklace energie z OV je nejdůležitější látková (ChSK) bilance provozu během 
jednotlivých fází. Jak je patrné z Obrázku 3, množství energie uložené v odtahovaném kalu je 
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FÁZE PROVOZU 

MNOŽSTVÍ 
ODTAHOVANÉHO 
KALU 
[ml] 

PRŮMĚRNÁ 
ROZLOŽITELNOST 
[%] 

PRŮMĚRNÉ 
MNOŽSTVÍ 
RECYKLOVANÉ 
ENERGIE [%] 

I 13 62,1 ≈ 32  
II 26 63,7 ≈ 43  
III 52 64,6 ≈ 43  
IV 103 64,8 ≈ 37  
V –  
bez recyklu kalu 185 56,5 ≈ 27  
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pro všechny fáze provozu téměř shodné (bez fáze IV), což je dáno na jedné straně sice nižším 
objemem odtahovaného kalu, zato jeho vyšší koncentrací. Z tohoto pohledu by bylo výhodné 
odtahovat co nejvíce kalu (potřeba menších provozních objemů pro regeneraci-aerační fázi), 
nicméně jak uvádí Tabulka 2, největší účinnosti „transferu“ ChSK do methanu bylo 
pozorováno při fázi II a III, průměrně shodně 43 %. Porovnáme-li to s modifikací A-B 
procesu pracujícími s podobným stářím kalu, Meerburg et al. (2015) kalkuluje s účinností 
recyklace „pouze“ 34 %, klasický koncept aktivační ČOV s anaerobní stabilizací pak 
optimálně 25 % (Verstraete et al., 2009), nebo například membránové aplikace se 
zakoncentrováním kalu a rovněž anaerobní koncovkou může dosáhnout cca 35 % (Akanyeti 
et al., 2010). 
Technologiím k dosažení energetické soběstačnosti ČOV se v současné době věnuje stále 
větší pozornost a praxe ukazuje, že tento milník byl již v řadě případů dosažen (Dohányos et 
al., 1997; Jenicek et al., 2013). Na snaze je nyní hledat takové postupy, které vedou 
k maximalizaci využití energetického potenciálu OV, který přesahuje několikanásobně 
samotné náklady na čištění městských OV. Koncept bioflokulace, tedy zakoncentrování 
vstupujícího organického znečištění a jeho převedení na energii (methanizace) namísto jeho 
destrukce (aktivace), je nutné doplnit o dočištění nutrientů. 
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ABSTRAKT 
V dnešnej dobe sa stal výskyt liečiv v odpadových vodách predmetom záujmu ochrany  
životného prostredia. Medzi zaujímavé skupiny týchto látok radíme aj stimulanty 
a kardiovaskulárne liečiva. V dôsledku potreby zníženia fyzickej únavy a obnovenia bdelosti 
je najbežnejším používaným stimulantom kofeín, ktorý sa vyskytuje v mnohých nápojoch 
a niektorých liečivách. Kardiovaskulárnym liečivom používaným na liečbu vysokého krvného 
tlaku je napr. atenolol. Liečivá sa na čistiarni môžu odstraňovať z odpadových vôd pomocou 
rôznych technologických postupov, ako je napríklad anaeróbna fermentácia.  
Cieľom práce bolo vyhodnotiť mieru inhibície vybraných liečiv (kofein a atenolol) na 
produkciu bioplynu počas mezofilnej a termofilnej anaeróbnej fermentácie. Koncentrácie 
liečiv v testovanom kale boli 10 µg/l a 500 µg/l. Výsledky ukázali, že aj teplota môže 
ovplyvniť produkcie bioplynu. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Anaeróbna fermentácia, farmaceutika, inhibícia, produkcia bioplynu, stimulácia. 
 
 
ÚVOD      
Spracovanie a následné nakladanie s čistiarenskými kalmi patrí medzi najhlavnejší problém 
čistenia odpadových vôd. Kaly predstavujú 1–2 % z objemu čistených vôd. Zmenšenie 
množstva disponovaného kalu a jeho stabilizácia patria medzi najdôležitejšie procesy, 
ktorými dosiahneme kvalitu kalov vhodnú pre ďalšie cenovo dostupné nakladanie. Medzi 
biologický spôsob stabilizácie kalov zaraďujeme anaeróbnu fermentáciu, pri ktorej je 
produkovaný cenný bioplyn. Stabilizovaný kal je následne veľmi často ukladaný na pôdy, 
alebo znovu použitý na hospodárske účely. V príspevku Kelessidis a kol. (2012) sa uvádza, že 
sa v EU použije až 53% kalov priamo v poľnohospodárstve,  alebo sa po kompostovaní uložia 
na pôdy. Clarke a kol. (2011) opisujú možné hrozby pre životné prostredie a ľudské zdravie v 
dôsledku využívania biomasy obsahujúcej mikropolutanty na poľnohospodárske účely. Je 
zrejmé, že výskyt mikropolutantov v kale závisí na ich osude v priebehu spracovania kalu. Ich 
koncentrácie v kale, sa výrazne líšia medzi rôznymi skupinami látok, v rozmedzí od asi 
µg·kg-1 do niekoľkých g·kg-1. Napríklad namerané hodnoty koncentrácie atenololu na prítoku 
do ČOV na Slovensku dosiahli hodnotu 2800 µg/l a na odtoku 29 µg/l. 
Odstraňovanie mikropolutantov sa môže v procese fermentácie uskutočňovať pomocou 
biodegradácie alebo sorpcie a môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi. Anaeróbnu 
biodegradáciu významne ovplyvňujú fyzikálno-chemické vlastnosti mikropolutantov ako aj 
charakteristiky kalu. Miera sorpcie závisí okrem fyzikálno-chemických vlastností 
suspendovaných častíc a prítomných chemikálií, aj od podmienok v systéme ako je teplota, 
pH, iónová sila alebo prítomnosť komplexotvorných činidiel (Barret a kol., 2010c). 
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MATERIÁLY A METÓDY 
 
Výber liečiv 
Na laboratórne experimenty boli použité dve farmaceutické zlúčeniny a to kofeín a atenolol, 
Liečivá boli dávkované v takom množstve, aby ich počiatočné koncentrácie na začiatku 
experimentu boli 10 µg/l (index 1) a 500 µg/l (index 2).  
 
Anaeróbne stabilizovaný kal 
Na správny priebeh metanogénnych testov bol potrebný mezofilný a termofilný stabilizovaný 
kal bez obsahu skúmaných farmaceutík. Adaptácia kalu prebiehala v 17 l anaeróbnych 
laboratórnych modeloch pracujúcich pri 37 oC a 55 oC, z ktorých bol odoberaný kal v takom 
množstve, aby jeho výsledná koncentrácia  bola asi 1 g/l. V Tabuľke 1 sú uvedené vybrané 
parametre kalu a kalovej vody. 
 

Tabuľka1. Vybrané vlastnosti anaeróbneho kalu 

Parametre Mezofilný kal Termofilný kal 

pH 7,9 8,5 
CL105 (g/l) 13,2 13,1 
CL550 (g/l) 8 7,5 

CHSK (mg/l) 500 600 
NMK (mg/l) 145 200 

 
Experiment 
Ako vsádzkové anaeróbne reaktory pre metanogénne testy slúžili sklené fľaše so septovým 
uzáverom s objemom 0,5 litra, ktoré sa naplnili stabilizovaným mezofilným (37 oC) a 
termofilným (55 oC) kalom z laboratórneho modelu na pracovný objem 0,33 l. Pred 
samotným testom, boli fľaše vytemperované na dané podmienky a následne sa do fliaš pridali 
vybrané farmaceutické látky. V prípade testov prebiehajúcich v mezofilných podmienkach 
boli fľaše umiestnené v  laboratóriu pri teplote 37 oC. Termofilné podmienky boli dosiahnuté 
pomocou vodného kúpeľa Precisterm, ktorý pracoval pri teplote 55 oC. Substrátom, ktorý mal 
zabezpečovať samotnú produkciu bioplynu bol roztok obsahujúci zmes g-fázy, močoviny, 
kyseliny octovej, glukózy, NaHCO3 a mikronutrientov. Na začiatku a na konci testu boli 
odmerané hodnoty pH a koncentrácie NMK. Denne bola metódou objemového merania 
sledovaná produkcia bioplynu. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Sledovanie vplyvu vybraných liečiv kofeínu a atenololu sa realizovalo sériou metanogénnych 
testov v dvoch teplotných oblastiach pri 37 oC a 55 oC. Pre každé liečivo a jeho koncentráciu 
sa uskutočnilo meranie v  štyroch sériách. Zaznamenávala sa endogénna produkcia bioplynu 
(SL), produkcia bioplynu pri dvoch paralelných pokusoch s kalom a substrátom (KS) 
a štyroch paralelných pokusoch s kalom, substrátom a liečivom vo zvolenej koncentrácii 
(KSL). Po určení priemerných produkcii sa od KS a KSL odpočítala priemerná endogénna 
produkcia, čo je zobrazené na Obrázkoch 1 a 2. Z takto získaných priemerných produkcii sa 
posúdil inhibičný resp. stimulačný vplyv liečiva na produkciu bioplynu. 
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Posúdenie miery inhibície na produkciu bioplynu 
Kofeín patrí medzi prírodné psychostimulanty a je konzumovaný vo veľkej miere. Prídavok 
kofeínu do procesu mezofilnej a termofilnej anaeróbnej fermentácie je zobrazený na Obrázku 
1. Pre obidve sledované teploty je od začiatku testu detekovaná výrazná inhibícia fermentácie. 
Mikroorganizmy v testoch s prídavkom 10 µg/l kofeínu (index 1) potrebovali dlhší čas na 
adaptáciu, v mezofilných podmienkach 4 dni a v termofilných podmienkach 3 dni  a ich 
kumulatívne produkcie bioplynu boli na úrovni 50 ml a 75 ml. V prípade prídavku vyššej 
koncentrácie 500 µg/l kofeínu (index 2) do systému, sú konečné kumulatívne produkcie 
bioplynu vyššie a to konkrétne 80 ml v mezofilných podmienkach a 110 ml v termofilných 
podmienkach.  
 
 

 
Obrázok 1. Priemerná kumulatívna produkcia bioplynu kofeínu 

 
Obrázok 2 zachytáva vplyv prídavku atenololu na produkciu bioplynu v mezofilných 
a termofilných podmienkach. V mezofilných podmienkach je prídavkom 10 µg/l pozorovaná 
počas celého priebehu testu nevýrazná stimulácia procesu anaeróbnej fermentácie. Naopak, 
v termofilných podmienkach je od začiatku modelovania detekovaná výrazná inhibícia 
fermentácie. Prídavok 500 µg/l atenololu do procesu spôsobil inhibíciu v prípade oboch 
teplôt. Kumulatívne produkcie bioplynu sa pohybovali v rozmedzí 90 až 110 ml. 
 

 
Obrázok 2. Priemerná kumulatívna produkcia bioplynu atenololu 

 
Miera inhibície liečiv (I) na samotnú produkciu bioplynu bola posúdená aj výpočtom podľa 
Gartiser a kol. (2007). V Tabuľke 2 sú uvedené hodnoty inhibície v 10. deň (I10) a v 20. deň 
(I20). V mezofilných podmienkach bola po 20 dňoch zistená inhibícia 51,4 % pre prídavok 10 
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µg/l a 22,2 % pre prídavok 500 µg/l kofeínu do procesu anaeróbnej fermentácie. V prípade 
termofilných podmienok bola miera inhibície vyššia pre obidve sledované koncentrácie 
kofeínu a to 57,9 % pre prídavok 10 µg/l a 40,7 % pre prídavok 500 µg/l. Pre test s prídavkom 
10 µg/l atenololu bola určená stimulácia na úrovni 6,7% a pre test s prídavkom 500 µg/l 
atenololu bola miera inhibície 14,3 %. V termofilných podmienkach je pozorovaná výrazná 
inhibícia pre obidve použité koncentrácie liečiva na úrovni 50%. 
V Tabuľke 2 sú taktiež zhrnuté všetky parametre, ktoré boli merané na začiatku a na konci 
metanogénnych testov. Počas fermentácie sa hodnota pH kalovej vody pohybovala v rozsahu 
od 7,97-8,2. V priebehu testu nedošlo k výraznejšej zmene obsahu NMK vo vsádzkových 
reaktoroch.  
 

Tabuľka 2. Namerané parametre počas metanogénnych testov 
  Mezofilné podmienky Termofilné podmienky 
  

KS 
KSK KSA 

KS 
KSK KSA 

  10 
µg/l 

500 
µg/l 

10 
µg/l 

500 
µg/l 

10 
µg/l 

500 
µg/l 

10 
µg/l 

500 
µg/l 

Začiatok 
pH 7,97 7,98 7,99 7,98 7,99 8,18 8,2 8,2 8,19 8,17 

NMK 
mg/l 160 196 203 179 199 166 176 204 173 267 

Koniec 
pH 7,19 7,22 7,22 7,19 7,24 7,46 7,5 7,49 7,48 7,49 

NMK 
mg/l 187 190 169 163 242 191 197 191 197 163 

I10 (%) 
I20 (%) 

- 61,9 31,7 -1,1 23,4 - 59,4 37,1 55,2 35,9 
- 51,4 22,2 -6,7 14,3 - 57,9 40,7 55,4 45,4 

 
ZÁVER 
V príspevku bol hodnotený vplyv dvoch liečiv na mezofilnú a termofilnú anaeróbnu 
fermentáciu v priebehu metanogénnych testov. Prvým sledovaným liečivom bol kofeín, ktorý 
pôsobil výrazne inhibične na proces fermentácie. Tento výsledok bol pre nás prekvapujúci, 
keďže táto zlúčenina je zaraďovaná do skupiny psychostimulantov a očakávali sme, že 
podobne ako pôsobí na človeka, bude pôsobiť aj na mikroorganizmy anaeróbnej fermentácie. 
Druhým  skúmaným liečivom bol atenolol, ktorý zaraďujeme medzi syntetický β-blokátor, 
používaný predovšetkým na zníženie krvného tlaku. Prídavkom tohto liečiva do procesu 
anaeróbnej fermentácie došlo k očakávanej inhibícii a to najmä v termofilných podmienkach. 
Výsledky testov ukázali, že liečivá môžu v malej miere vplývať na produkciu bioplynu v 
bioplynových staniciach resp. vo vyhnívacích nádržiach, pričom aj veľmi nízke koncentrácie 
liečiv v kaloch môžu mierne ovplyvňovať tieto produkcie.  
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ABSTRAKT 
Evropa se stále více potýká s nedostatkem kvalitní pitné a povrchové vody způsobené změnou 
klimatu, např. typem nebo množstvím srážek anebo teplotou. Tento problém se dotýká 
nejenom nakládání s povrchovými vodami, ale i nakládání s vodami odpadními, ať už jsou 
komunální nebo průmyslové. Oblasti s nízkými průměrnými úhrny srážek a velkou hustotou 
zalidnění anebo oblasti s intenzívními zemědělskými, průmyslovými nebo turistickými 
aktivitami jsou vystaveny čím dál tím silnějšímu vodnímu stresu.  
Tyto skutečnosti byly hlavní hnací silou pro složení konsorcia 27 členů z  9 evropských zemí 
a Izraele, aby demonstrovaly v provozním měřítku nejnovější technologie z oblasti vodního 
hospodářství pod hlavičkou evropského výzkumného projektu. Členové konsorcia jsou nejen 
malé a střední firmy disponující inovativními technologiemi, ale i velké provozovatelské 
firmy, zejména ze západní Evropy. Projekt se zabývá např. aplikací membrán (ať už je to 
kombinace ultrafiltrace a reverzní osmózy v průmyslu, aplikace nanovlákenných membrán 
s reverzní osmózou v zemědělství nebo aplikace anaerobních membrán), pokročilých 
oxidačních procesů, procesů dezinfekce, recyklace vody v průmyslu a zemědělství, recyklace 
nutrientů a post-denitrifikace. 
Výstupy projektu (jimiž budou technologie ověřené v provozním měřítku) zvýší potenciál 
scénářů nakládání se zdroji typu vody a nutrientů v rámci Evropy – zejména jejich recyklace a 
znovuvyužití a ověření technologií v praxi. Tím se zvýší jejich kredibilita v očích 
potenciálních investorů.  
Naším úkolem je vedle aplikace post-denitrifikace na dočištění koncentrátu z reverzní osmózy 
z úpravy pitné vody v Belgii i demonstrace anaerobního membránového reaktoru ve 
španělské Manrese. Tento pracovní balíček řešíme společně s koordinátorem projektu – 
španělským výzkumným institutem CTM a švýcarským vědeckovýzkumným institutem 
FHNW z Basileje. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Anaerobní membrány, demonstrace, poloprovoz, průmyslové odpadní vody. 
 
ÚVOD 
Aplikace anaerobních procesů vedla v minulém století ke zhodnocení energetického 
potenciálu odpadních vod. Vedle řady vyvinutých technologií, které vhodně využívají a 
kombinují výhody čištění odpadních vod, sluší se zmínit membránové reaktory, které zažily 
boom v poslední dekádě minulého století a v současnosti jsou již zaběhnutou technologií. 
Kombinací těchto dvou procesů (anaerobních procesů a membránových technologií) 
dostáváme vyčištěnou odpadní vodu bez baktérií (v případě ultra- nebo nanofiltrace) 
s vysokým obsahem nutrientů a možným využitím v zemědělství.  
Anaerobní membránové reaktory lze s úspěchem využít zejména na čištění průmyslových 
odpadních vod, ale jistý potenciál skýtají i (klasické) vody komunální. Vedle klasických 
výhod jako je nižší produkce kalu, tvorba bioplynu, menší nároky na plochu, jsou hlavní 
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výhodou zejména nízké provozní náklady, které mohou být z hlediska vnější bilance systému 
u některých typů průmyslových odpadních vod blízké nule.  
Vývoj anaerobních membránových reaktorů se soustřeďuje na výběr materiálu membrán, 
složení membránových nánosů a zabránění foulingu a scalingu, reaktorová uspořádání 
(UASB x CSTR), složení bakteriálních konsorcií a teplotní závislosti procesů (Ozgun et al., 
2013). Zatímco ve světě se k technologii upírá spousta pozornosti, ať už v množství citované 
literatury, konferencích, veletrzích, ale i průmyslových aplikacích (Kubota, ADI, Pentair), 
v České republice je informací a realizací zatím poskrovnu (Hejnic 2015, Sukopová et al., 
2015). 
Naše práce byla zaměřena na anaerobní rozklad různých průmyslových odpadních vod a 
vyhodnocení rychlosti zanášení pro různá uspořádání membrán v laboratorním měřítku. Tyto 
výsledky byly použity pro scale-up procesu do poloprovozního měřítka s ohledem na 
minimalizaci potenciálních provozních problémů, společně s co nejnižšími provozními a 
investičními náklady.  
 
MATERIÁL A POUŽITÉ METODY 
Pro šest vybraných odpadních vod (zpracování syrovátky, jateční průmysl, hovězí kejda, 
prasečí kejda, zpracování vína, zpracování ovoce a zeleniny) byla za anaerobních podmínek 
zkoumána rychlost zanášení membrán (biofouling) a produkce metanu. Odpady byly 
testovány za totožných podmínek při koncentraci organické sušiny X = 5 g/l, vstupní 
koncentraci CHSK = 4 g/l a teplotě T = 35 °C. 
Skleněná dvouplášťová reakční nádoba (Obrázek 1) má objem 10 litrů, z čehož užitný objem 
činí 6 litrů. Hydraulická doba zdržení byla 2 dny a látkové zatížení kalu BX = 6 – 8 kg 
CHSK/m3·d. Byly testovány tři typy membrán v externím uspořádání: vláknové (velikost 
pórů = 0,1 µm), deskové (velikost pórů = 0,4 µm) a tubulární membrány (keramické - velikost 
pórů = 0,2 µm; polymerní velikost pórů = 300 kDa) při průtoku 10 – 35 l/m2·h. 
 
VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 
Výběr vhodných odpadních vod byl uskutečněn na základě vyhodnocení množství methanu 
v bioplynu. Nejvyšší produkce methanu (94%) a zároveň i bioplynu byla naměřena pro 
odpadní vodu ze zpracování syrovátky. Tato odpadní voda byla proto vybrána pro laboratorní 
testování v našem reaktoru poté, co byla smísena s komunální odpadní vodou. Výtěžnost 
bioplynu pro ostatní odpadní vody je shrnuta v Tabulce 1. Průměrná výtěžnost methanu byla 
mezi 75 – 80% při snížení koncentrace CHSK na 470 mg/l (účinnost odstranění CHSK = 
88%). 
 

Tabulka 1. Anaerobní rozložitelnost vybraných testovaných odpadních vod 
Odpadní voda Kvalita bioplynu vyjádřená produkcí methanu v % 

zpracování syrovátky 94 
jateční průmysl 72 

hovězí kejda 81 
prasečí kejda 88 

zpracování vína 85 
zpracování ovoce a zeleniny 40 

 
Rychlost zanášení membrán byla vyhodnocena pomocí nárůstu transmembránového tlaku 
(TMP) za konstantního průtoku membránou. Zanedbatelný nárůst TMP byl pozorován pro 
průtoky permeátu mezi 10 – 15 l/m2·h, a proto byly prováděny testy za kritického fluxu. 
Nejlepšího výsledku bylo dosaženo podle očekávání pro tubulární membrány, kdy se při 30 
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l/m2·h zvedl TMP na 115 mbar. Deskové membrány vykázaly při 35 l/m2·h nárůst na 150 
mbar.  
 

 
       Obrázek 1. Laboratorní reaktor                       Obrázek 2. Poloprovozní reaktor 

 
Výsledky laboratorního měření poté vedly ke scale-upu a výstavbě poloprovozního reaktoru 
znázorněného na Obrázku 2. Reaktor jsme si nejen sami navrhli, ale vlastními silami i 
kompletně postavili. Poloprovozní reaktor byl navržen pro objem V = 500 litrů, s možností 
kontroly a úpravy pH v reaktoru a monitoringu teploty. Reaktor je osazen deskovými 
membránami (PES, velikost pórů = 150 kDa) se systémem pro čištění membrán bioplynem. 
Deskové membrány byly vybrány pro instalaci na základě detailní analýzy investičních a 
provozních nákladů nejen pro poloprovozní měřítko, ale i s výhledem na scale-up a následnou 
výstavbu typové řady anaerobních membránových reaktorů v provozním měřítku. 
Poloprovozní reaktor bude spuštěn v průběhu září 2015. 
 
ZÁVĚR  
Byla testována anaerobní rozložitelnost šesti různých druhů odpadních vod pro výběr vhodné 
odpadní vody pro laboratorní testy. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s odpadní vodou ze 
zpracování syrovátky, kdy byla naměřena koncentrace methanu v bioplynu 94% při současné 
účinnosti odstranění organických látek o 88%. Testy biofoulingu prokázaly nejlepší účinnost 
pro tubulární membrány, následované deskovými membránami. Na základě analýz 
provozních a investičních nákladů byly pro poloprovozní a provozní instalace vybrány 
deskové membrány. Poloprovozní jednotka byla postavena a bude uvedena do provozu 
v průběhu září 2015. Po úspěšném ozkoušení v poloprovozním měřítku bude následovat 
návrh typové řady pro aplikace čištění průmyslových odpadních vod. 
Anaerobní membránové reaktory jsou v současné době jednou z nejskloňovanějších 
technologií v čistírenství, protože v sobě skrývají nepříliš náročnou obsluhu, spolu s poměrně 
nízkými investičními a provozními náklady. Lze předpokládat masivní nárůst provozních 
instalací nejen při čištění komunálních odpadních vod (nejpravděpodobněji v kombinaci 
s UASB nebo EGSB reaktory), ale především pro čištění průmyslových odpadních vod 
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(zejména potravinářské odpadní vody s vysokou koncentrací organických látek). Samozřejmě 
pro bezproblémový a dlouhodobě spolehlivý provoz je nutné vypilovat úskalí jejich 
provozování, spojené zejména se zanášením membrán (biofoulingem). 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Projekt je řešen s podporou grantu Evropské Unie pod akronymem DEMOWARE 
(www.demoware.eu) s názvem Innovation Demonstration for a Competitive and Innovative 
European Water Reuse Sector.  
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ABSTRAKT 
Pro co nejpřesnější výsledky z kvantifikace bakterií detekovaných metodou fluorescenční in 
situ hybridizace (FISH) jsou důležité nejen fluorescenčně označené genové sondy pro 
detekované mikroorganismy, ale také fluorescenční barvivo, které obarví celkovou biomasu 
ve vzorku. Takovým barvivem je například barvivo DAPI emitující modré záření.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Aktivovaný kal, DAPI, FISH, identifikace, kvantifikace. 
 
ÚVOD 
DAPI (4,6-diamidin-2-phenylindol) je fluorescenční barvivo, které se specificky váže na AT 
bohaté oblasti DNA. Využívá se například při FISH pro zvýraznění celkové biomasy ve 
vzorku. Tato metoda molekulární biologie slouží k detekci mikroorganismů aktivovaného 
kalu. Identifikace bakterií je založena na znalosti specifických sekvencí nukleotidů v 16S 
rRNA genu. Principem metody je navázání genové sondy na komplementární úsek nukleové 
kyseliny cílového mikroorganismu. Pokud je sonda označena fluorescenčním barvivem, lze 
její signál pozorovat ve fluorescenčním mikroskopu (Nielsen et al., 2009). 
DAPI se během FISH používá především jako kontrastní barvivo pro odlišení 
identifikovaných buněk od zbytku biomasy a pro odlišení vzorku od pozadí. Toho je potřeba 
zajména při kvantifikaci. Pro kvantifikaci bakterií se využívá speciálního počítačového 
softwaru Daime (Daims et al., 2006), který byl navržen právě pro fluorescenčně označené 
buňky. Podstatou takové kvantifikace je právě rozdílné zabarvení cílových buněk (barvivo 
Cy3 pro detekováné bakterie) a celkové biomasy (barvivo DAPI). Program je schopen určit 
procentuální vyjádření plochy, kterou zaujímá cílová populace z plochy celkové biomasy. 
Cílem tohoto experimentu je nalezení optimálního způsobu nanášení barviva DAPI.  
 
EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Pro experiment byly využity aktivované kaly ze tří různých čistíren odpadních vod, aby byl 
zajištěna různá struktura kalu, která by mohla mít vliv na vazbu barviva DAPI. 
DAPI se na vzorek může aplikovat buď společně s ochranným gelem (Vectashield, Vector 
Laboratoires, koncentrace DAPI 1,5 µg/ml) nebo jako samotný roztok. Zásobní roztok DAPI 
o koncentraci 0,2 mg/ml byl naředěn na koncentrace 0,1 µg/ml, 0,5 µg/ml, 1 µg/ml, 3 µg/ml a 
5 µg/ml. Vzorky aktivovaných kalů byly po FISH analýze obarveny všemi roztoky DAPI. 
Sledována byla intenzita emitované fluorescence (pomocí expoziční doby během 
fotografování) a poté byly vzorky kvantifikovány programem Daime, aby mohl být posouzen 
vliv koncentrace DAPI na množství obarvených buněk. 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
Při srovnání použití DAPI v ochranném gelu (Obrázek 1) a samotného roztoku barviva 
(Obrázek 2) je jednoznačně lepší DAPI v roztoku. Po jeho aplikaci jsou fotografie ostřejší, 
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obarvená biomasa má jasné ohraničení, což umožňuje přesnější kvantifikaci, jejíž princip je 
založen právě na detekci hran.  
 
  

Obrázek 1. DAPI ve Vectashieldu Obrázek 2. Samotný roztok DAPI 
 

Podle výsledků z programu Daime bylo zjištěno, že DAPI v samotném roztoku obarví více 
buněk, než DAPI v ochranném gelu Vectashield. Výsledky z kvantifikace ze snímku po 
aplikaci samotného DAPI byly nižší, než výsledky z kvantifikace vzorku obarveném 
Vectashieldem. To znamená, že plocha celkové biomasy byla u DAPI v roztoku vyšší. 
Dále bylo zjištěno, že se vzrůstající koncentrací barviva DAPI byla potřeba nižší expoziční 
doba k dosažení dosatečné fluorescence během fotografování. To vede k šetření zdroje záření.  
 
ZÁVĚR 
Závěrem lze konstatovat, že barvivo DAPI použité v samostatném roztoku poskytuje 
kvalitnější fotografie a přesnější výsledky. Pro další analýzy bude používána koncentrace 
DAPI 1 µg/ml. Při vyšší koncentraci již dochází k rychlému vysvěcování vzorku, což 
znemožňuje nasnímání potřebného počtu fotografií.  
 
PODĚKOVÁNÍ 
Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č.20/2015).
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ABSTRAKT 
Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) je metoda molekulární biologie využívaná pro 
detekci mikroorganismů v aktivovaném kalu. Jelikož identifikace probíhá na základě navázání 
genové sondy na nukleovou kyselinu cílového mikroorganismu, nelze touto metodou rozlišit 
živé a mrtvé buňky. Z toho důvodu je tento experiment zaměřen na propojení metody FISH 
s metodou LIVE/DEAD, která je pro detekci vitality buněk přímo určená.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Aktivovaný kal, FISH, identifikace, kvantifikace LIVE/DEAD, nitrifikační bakterie. 
 
ÚVOD 
Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) je metoda molekulární biologie, která se využívá pro 
detekci mikroorganismů aktivovaného kalu. Identifikace bakterií je založena na znalosti 
specifických sekvencí nukleotidů v 16S rRNA genu. Principem metody je navázání genové 
sondy na komplementární úsek nukleové kyseliny cílového mikroorganismu. Pokud je sonda 
označena fluorescenčním barvivem, lze její signál pozorovat ve fluorescenčním mikroskopu 
(Nielsen et al., 2009). 
 
Během analýzy FISH jsou detekovány všechny bakterie, živé i mrtvé. Proto je tento 
experiment zaměřený nejprve na určení vitality buněk metodou LIVE/DEAD (Invitrogen 
Molecular Probes, 2004) a poté na kombinaci obou technik (FISH a LIVE/DEAD). 
 
Metoda LIVE/DEAD využívá směs dvou fluorescenčních barviv. Barvivo SYTO 9 
fluorescenčně obarvuje nukleové kyseliny do zeleného zabarvení a barvivo propidium jodid 
(PI) barví buňky červeně. Barviva mají své specifické vlastnosti a liší se schopností průniku 
do živých a nepoškozených buněk. SYTO 9 označuje všechny buňky v suspenzi (tj. 
s poškozenou i s nepoškozenou membránou), zatímco propidium jodid proniká pouze do 
buněk, které jsou poškozené. Výsledkem je zelené zabarvení vitálních buněk bakterií a 
červené zabarvení mrtvých buněk (Říhová Ambrožová, 2012). 
 
Pro kvantifikaci bakterií se využívá speciálního počítačového softwaru Daime (Daims et al., 
2006), který byl navržen právě pro fluorescenčně označené buňky. Podstatou takové 
kvantifikace je odlišné zabarvení cílových buněk (barvivo Cy3 pro detekováné bakterie, 
propidium jodid pro mrtvé buňky) a celkové biomasy (DAPI, SYTO 9). Program je schopen 
určit procentuální vyjádření plochy, kterou zaujímá cílová populace (detekované bakterie, 
mrtvé buňky) z plochy celkové biomasy.   
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Pro experiment byly použity aktivované kaly ze dvou různých čistíren odpadních vod. Kaly 
byly odebrány z konce oxické zóny. Jako cílové mikroorganismy byly vybrány nitritační 
bakterie (rod Nitrosomonas), které se v kalech vyskytují pro analýzu v dostatečném množství. 
Navíc pro tuto skupinu bakterií jsou nejvíce ozkoušené genové sondy pro FISH. Jedná se o 
dvě sondy, které se do vzorku nanášejí společně jako NSO_mix. První sondou je NSO_190 se 
sekvencí CGA TCC CCT GCT TTT CTC C. Druhou je NSO_1225 se sekvencí CGC CAT 
TGT ATT ACG TGT GA. (Nielsen, et al., 2009) Důvod jejich společné aplikace je 
zvýraznění signálu. Na obě sondy je navázáno indokarbocyaninové barvivo Cy3. Celková 
biomasa byla obarvena bravivem DAPI.  
 
Pro metodu LIVE/DEAD byly použity kity (Invitrogen Molecular Probes, 2004), které 
obsahují obě potřebná barviva. Propidium jodid pro detekci mrtvých bakterií a SYTO 9 pro 
zviditelnění celkové biomasy.  
 
Fluorescenčně obarvené vzorky (FISH i LIVE/DEAD) byly poté pozorovány 
v epifluorescenčním mikroskopu Olympus BX51 se zabudovanou CCD kamerou Olympus 
MX10. Během analýzy bylo pořízeno 30 snímků z každého pole. Fotografie signálů 
jednotlivých fluorescenčních barviv jsou pořízeny zvlášt a poté se obě fotografie (Cy3 a 
DAPI pro FISH a PI a SYTO 9 pro LIVE/DEAD) proloží do jednoho konečného snímku. 
Všechny analýzy byly prováděny dvakrát, takže pro kvantifikaci bylo k dispozici 60 fotografií 
z analýzy FISH a 60 fotografií z metody LIVE/DEAD pro každý aktivovaný kal.  
 
Pro kvanifikaci se využívá speciální PC software DAIME. Principem práce v tomto programu 
je manuální nastavení jasu, který odpovídá maximálnímu počtu detekovaných bakterií. 
Všechny buňky, které mají tento jas a nižší jsou tak označeny. Zvlášť se zanalyzují fotografie 
s barvivem pro cílové buňky (Cy3 nebo PI) a zvlášť celková biomasa (DAPI nebo SYTO 9). 
Program vyhodnotí plochu signálu na všech fotografiích pro obě barviva. Výsledkem tedy 
není počet cílových bakterií, ale procentuální vyjádření plochy, kterou zaujímají cílové 
bakterie z plochy celkové biomasy. 
 

   
Obrázek 1. Segmentace v programu Daime 
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VÝSLEDKY A DISKUZE 
V Tabulce 1 a v Tabulce 2 jsou výsledky kvantifikace FISH analýzy a metody LIVE/DEAD. 
 

Tabulka 1. Výsledky analýzy z aktivovaného kalu z ČOV A 
ČOV A Vzorek 1 (%) Vzorek 2 (%) 

FISH 13,1 13,0 
LIVE/DEAD 40,6 55,5 

 
Tabulka 2. Výsledky analýzy z aktivovaného kalu z ČOV B 

ČOV B Vzorek 1 (%) Vzorek 2 (%) 
FISH 66,7 65,7 

LIVE/DEAD 75,4 53,3 
 
Z tabulek je patrné, že kvantifikace obou vzorků z každé ČOV podrobených analýze FISH 
vycházely podobně (13,1 a 13,0 %; 66,7 a 65,7 %) . To znamená, že ve výsledcích nebyla 
zaznamenána výrazná odchylka. Na rozdíl od vzorků analyzovaných metodou LIVE/DEAD. 
U ČOV A byl rozdíl v procentuálním vyjádření plochy mrtvých buněk z plochy všech buněk 
14,9 % a u ČOV B byl tento rozdíl ve výsledcích kvantifikace dokonce 22,1 %. Takto vysoké 
nepřesnosti byly způsobeny především vysokou vrstvou zkoumané biomasy, kdy se vločky 
příliš překrývaly (Obrázek 2).  
 
 

Obrázek 2. Aktivovaný kal o koncentraci 3,5 g/l 
 
Z toho důvodu byl kal naředěn. Původní sušina byla 3,5 g/l, po naředění vznikla řada vzorků 
se sušinou 1,75 g/l; 0,88 g/l; 0,44 g/l; 0,22 g/l. Na všechny takto naředěné vzorky byla 
aplikována fluorescenční barviva propidium jodid a SYTO 9. Bohužel to ale k lepším 
výsledkům nevedlo, vločky se stále překrývaly (Obrázek 3).  
 
 

Obrázek 3. Naředěný aktivovaný kal na koncentraci 0,22 g/l 
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Posledním pokusem bylo rozmixování kalu. Aktivovaný kal o sušině 3,5 g/l byl rozmixován a 
poté naředěn stejně jako v předchozím případě. Bohužel ale opět neúspěšně. Vločky se sice 
potrhaly, ale vrstva zůstala stále vysoká (Obrázek 4).  
 
 

Obrázek 4. Rozmixovaný a naředěný aktivovaný kal na koncentraci 0,22 g/l 
 
 
ZÁVĚR 
Závěrem je tedy bohužel zjištění, že program DAIME není schopen přesné kvantifikace kalu 
fluorescenčně obarveným metodou LIVE/DEAD, jako je tomu u detekce nitrifikačních 
bakterií metodou FISH. Důvodem je pravděpodobně to, že mrtvé buňky nejsou 
v kompaktních uskupeních jako například klastry nitrifikačních bakterií, které je tak lehké 
v programu Daime od ostatní biomasy odseparovat. Navíc jsou klastry nitrifikačních bakterií 
většinou na povrchu vloček, zatímco mrtvé bakterie jsou v celém prostoru vločky, což činí 
segmentaci těžší až nemožnou. 
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ABSTRAKT 
V SBR nitritačnom reaktore sa podarilo bez regulácie O2, teploty a veku kalu dosiahnuť trvalú 
inhibíciu NOB pri viac ako 90 % nitritácii, pričom rozhodujúci inhibítormi boli HNO2 a nízke 
pH (6,1 – 6,4). Na účinnosť nitritácie mal vplyv najmä pomer HCO3

- : c(NH4
++NH3) (pre 90 

% nitritáciu vyhovujúce pomery boli 1,7 a 1,9). Rizikom pre prevádzku takéhoto reaktora sa 
ukazujú spontánne skokové zmeny v aktivite AOB. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Inhibícia NOB, úplná nitritácia, vplyv pH, vplyv pomeru HCO3

- k amoniaku. 
 
ÚVOD 
Odstrániť N je možné aj alternatívne procesmi nitritácia (NI)+denitritácia (DI) resp. čiastočná 
ca. 50% NI+Anammox (Imreová 2014). Procesy boli pôvodne navrhnuté pre vysoké 
koncentrácie (c) N (stovky mg/l), nízke CHSK a vyššie teploty (T) (napr. kalové vody), ale 
testované sú aj pre desiatky mg/l (napr. aneróbne predčistené splaškové odpadové vody) 
(Kouba 2015). Kvôli nárokom na O2 (pre NI nutný, pre DI a Anammox  inhibujúci) sa obe 
technológie realizujú buď v 2 reaktoroch (oxickom a anoxickom; Sharon+Anammox (Van 
Dongen 2001) alebo NI+DI (Imreová 2014)), alebo v 1 reaktore s regulovanou aeráciou 
(jednorektorové Sharon+DI (Van Kempen 2001), AnitaMox (Beneš 2012), Canon (Sliekers 
2002)).  
Táto práca sa venuje NI v samostatnom reaktore. NI je oxidácia amoniaku (NH4

++NH3)-N na 
dusitany (NO2

-+HNO2)-N nitritačnými AOB baktériami, pričom v reaktore sú zinhibované 
nitratačné NOB baktérie oxidujúce (NO2

-+HNO2)-N na NO3
--N (Švehla 2014, Pitter 2009). 

Dosiahne sa tak úspora O2 a CHSK pre denitrifikáciu. Inhibíciu NOB ovplyvňujú najmä nízke 
c O2, vyššia T nad 30oC v spojení s nízkym vekom kalu (θX) v jednotkách dní a vyššie c 
substrátu a produktu (NH3, HNO2, NO2

-) (Imreová 2014, Švehla 2014). Inhibícia s NH3 a 
HNO2 sa môže dosiahnuť najmä v SBR reaktoroch s nárazovým prítokom a s c-gradientom 
týchto zlúčenín, kde vplyv cO2, θX a T nie je až tak dôležitý (Švehla 2014). Navyše v SBR 
s vratným kalom sú aj vyššie koncentrácie kalu (Xc) a vyššie zaťaženia (Bv). V (Švehla 2014) 
NI reaktor produkoval vodu pre proces Anammox, t.j. v odtoku boli stovky mg/l (NO2

-

+HNO2)-N aj (NH4
++NH3)-N. Podobný SBR reaktor bez regulácie cO2, θX, T a bez odberu 

prebytočného kalu sa overoval v (Imreová 2014), pričom na rozdiel od (Švehla 2014) bol cieľ 
dosiahnuť aspoň 90 % NI (odtok produkovaný pre dočistenie v DI). Špecifické bolo, že sa 
testovala NI pri vyššom pomere HCO3

- : c(NH4
++NH3)-N (ďalej v texte pomer) na úrovni 2 – 

2,1. pH na konci cyklu stúplo až na 8,5 – 9,0, čo síce umožnilo viac ako 95 % NI, ale absencia 
NH3 a pri tomto pH aj HNO2 zrušila inhibíciu NOB. Po niekoľkých týždňoch vždy došlo k 
obnove aktivity NOB. Keď sa pH znížilo prídavkom kyseliny, začala inhibícia NOB. Pri príliš 
nízkom pH pod 6,5 sa síce dosiahla inhibícia NOB, ale spomalila sa aj NI (vysoké c HNO2 
inhibovali nielen NOB, ale aj AOB). Ukázalo sa, že pre daný systém existuje rozsah pH a c 
(NO2

-+HNO2)-N, keď sú  inhibované len NOB a nie AOB. V (Imreová 2014) sa uvádza pH 
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6,5 – 7 pri 200 – 300 mg/l (NO2
-+HNO2)-N. Na základe týchto poznatkov bol zrealizovaný aj 

tento experiment, keď v rovnakom SBR ako v (Imreová 2014) (dávky 2 x denne, 23 – 28oC, 
c(NH4

++NH3)-N = 0,5 g/l, bez prebyt. kalu) sa testovalo, pri akom pomere (1,1 až 1,9) je pH 
na konci cyklu také, že NI je viac ako 90 % a zároveň NOB sú inhibované. K výskumu viedlo 
aj to, že pH pod 6,5 nie vždy inhibuje AOB. V (Tarre 2014) bola pre anorganické vody s c N 
nad 100 mg/l nameraná účinná NI ešte aj pri pH = 3,8 a 4,3. Zároveň ale platí, že v (Tarre 
2004, Drtil 1993) nebola inhibícia NOB, takže c HNO2 aj napriek nízkemu pH bola 
minimálna.  

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
Model NI SBR s objemom 1 l bol nastavený pre čistenie odpadovej vody po anaeróbnom 
predčistení s nízkou CHSK (octan) a vysokými c (NH4

++NH3)-N). NI SBR bol vybraný aj pre 
to, aby sa rast AOB bez NOB dosiahol najmä vplyvom substrátovej a produktovej inhibície a 
nemusel sa dosahovať vysokou T a nízkym θX ako napr. v  chemostatoch NI+DI (Sharon) pre 
teplú kalovú vodu (Van Kempen 2001). Obsluha reaktora sa robila 2 x denne o 8,00 a 20,00 
(časové spínanie).  Cyklus v pracovné dni bol nasledovný: dávka substrátu + 2 hod miešanie 
(DI organ.zlúčenín z prítoku) + 9 hod aerácia (regulovaná 15 min on/off alebo neregulovaná) 
+ 1 hod sedimentácia a odber vyčistenej vody. Cez víkendy bol reaktor 2 dni bez prídavku 
substrátu. Prebytočný kal nebol odoberaný. T v reaktore bola 24 – 28oC. Zloženie modelovej 
vody bolo: 500 mg/l (NH4

++NH3)-N; 40 mg/l PO4-P; CHSKoctan = 200 – 250 mg/l; pH = 7,8 – 
8,1. Pomer sa menil od 1,1 do 1,9 prídavkom NaHCO3. Mikronutrienty sa pridávali v reálnej 
kalovej vode (30 ml/l). Keďže inokulum (kal z mestskej ČOV) nebolo vystavené vysokým c 
N, SBR bol prvé dni („adaptačné“ etapy A, B) zaťažený len opatrne s riedeným substrátom. 
Až postupne sa c zvýšilo na cieľových 500 mg/l  (NH4

++NH3)-N. Prvé dni pri zriedenom 
substráte bol aj vyšší pomer. Detaily experimentu sú v Tabuľke 1. Vyššie Bv sa zatiaľ 
netestovalo (aj kvôli tomu, že na rozdiel od (Imreová 2014) bol problém pri nízkych pH 
dosiahnuť účinnejšiu NI). 
 

Tabuľka 1. Parametre SBR počas experimentu ( Bv a c sú v kg resp. mg (NH4
++NH3)-N) 

Etapa Bv 
(kg/m3·d) 

Θ 
(d) 

C 
(mg/l) 

dávka substrátu 
(ml do 1 l reaktora) 

c HCO3
- : c (NH4

++NH3)-N 
(mol / mol) 

A; 1. – 20.deň 0,1 1,2 120 2 x 416 1,5 
B; 21. – 28.deň 0,16 1,2 180 2 x 444 1,3 
C; 29. – 37.deň 0,16 3,1 500 2 x 160 1,1 
D; 38. – 56.deň 0,16 3,1 500 2 x 160 1,3 
E; 57. – 84.deň 0,16 3,1 500 2 x 160 1,5 
F; 85. – 106.deň 0,16 3,1 500 2 x 160 1,7 
G; 107. – 136.deň 0,25 2 500 2 x 250 1,7 
H; 137. – 165.deň 0,25 2 500 2 x 250 1,9 

 
Tabuľka 2. Priemerné odtokové c v mg/l a účinnosť NI v % počas experimentu 

Etapa (NH4
++NH3)-N (NO2

- + HNO2)-N (NO3
-)-N pH E (NH4

++NH3)-N 
A 26 26 45 7,1 78 
B 34 108 17 6,3 81 
C 165 282 13 6,5 67 
D 165 290 12 6,9 67 
E 114  (57–74.d: 

136; 75–84.d: 75) 
336  (57–74.d: 

319; 75–84.d: 366) 
12   (57–74.d: 12; 

75–84.d: 15) 
6,9   (57–74.d: 

7,2; 75–84.d: 6,2) 
77  (57–74.d: 73; 

75– 84.d: 85) 
F 46 402 16 6,3 91 
G 87  (107–117.d: 

124; 118–136.d: 
66) 

374  (107–117.d: 
335; 118–136.d: 

396) 

10  (107–117.d: 
11; 118.–136.d: 

9) 

6,7  (107–117.d: 
7,4;118–136.d: 

6,2) 

83  (107–117.d: 
75; 118–
136.d:87) 

H 30 420 9 mg/l 6,2 94 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Vybrané výsledky sú na Obrázkoch 1, 2 a v Tabuľke 2. Adaptácia AOB v etape A a B bola 
prekvapujúco rýchla. Už na konci etapy A bola NI 90 % (pomohlo tomu aj vyššie riedenie 
a vyšší pomer). K inhibícii NOB ešte nedochádzalo. V etape B už pH kleslo na 6,3, NI bola  
81 % a začala  inhibícia NOB (potvrdenie z (Imreová 2014), že v SBR je HNO2 hlavný 
inhibítor NOB; v etape A boli c HNO2 0,012 mg/l, v etape B boli 0,41 mg/l). Od tejto etapy 
už inhibícia NOB nezanikla, dokonca ani počas víkendov bez substrátu (na rozdiel od 
(Imreová 2014)). Účinnosť NI sa začala mierne zvyšovať až po zvýšení pomeru na 1,5 v etape 
E. Po 75. dni došlo k radikálnej zmene. Účinnosť skokovo stúpla až na 85 % a NI znížila pH 
až na 6,2, kým predtým od 38. do 74. d pH nekleslo pod 6,9. Možné vysvetlenie je v tom, že 
buď sa do NI reaktora dostali AOB aktívne aj pri nižšom pH alebo došlo k zmene 
v enzymatickej aktivite už prítomných AOB. Hlavné ale je, že k tomu došlo spontánne a je to 
len ťažko možné predikovať. V etape G sa zvýšilo Bv, čo zhoršilo NI. Z Obrázka 1 a 2 je 
zrejmé, že pokles NI sa prejavil zvýšením pH (kontinuálne  pH eviduje zmeny v NI). Aj v 
etape G AOB reagovali na podmienky skokovo (10 dní sa NI nemenila, potom za 2 dni skok 
zo 75 až na 87 %). Aj toto potvrdzuje to, že systém s AOB bez NOB je neštandardný 
a reakcie biomasy sú nie vždy predvídateľné a projektovateľné.  
 

Obrázok 1. c (NH4
++NH3)-N ○, (NO2

-+HNO2)-N ▲ a (NO3
-)-N X v odtoku z NI SBR 

 
Najúčinnejšia NI bola pri pomere 1,9 (až 94 %; pokles z 500 na priemer 30 mg/l). AOB boli 
vysoko aktívne ešte aj pri pH = 6,2 a pri c HNO2 = 1,9 mg/l. Zároveň tieto hodnoty inhibovali 
NOB, dokonca aj počas dvojdňových odstávok prítoku.  Špecifické rýchlosti NI  (rX) boli 
v rozsahu 6 – 17 mg (NH4

++NH3)-N/g·h, čo sú násobne vyššie hodnoty v porovnaní s bežným 
kalom z mestkých ČOV (substrát obsahoval len nízku CHSK a v kale prevažovali len AOB). 
Ak ale porovnáme rX  namerané v podobných vodách s prevažujúcim podielom N a s min. 
CHSK, potom sú zrovnateľné, nezávisle od c HNO2 (7 – 15 mg/g·h v (Drtil 1993, Chudoba 
1985). 
 
ZÁVERY 
Modelovanie NI syntetickej odpadovej vody po anaeróbnom predčistení v SBR pri pomeroch 
HCO3

-:(NH4
++NH3)-N od 1,1 do 1,9 prinieslo tieto hlavné závery: 
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 NI viac ako 90 % a zároveň trvalá inhibícia NOB sa dosiahli pri pomere 1,7 (Bv = 0,16 
kgN/m3.d a pHodtok = 6,4) resp. pri pomere 1,9 (Bv = 0,25 kgN/m3.d a pHodtok = 6,1). 
Účinnejšej  NI zabránilo nízke pH, ale jeho úprava by už priniesla len minimálne zmeny  

 inhibícia NOB bola počas celého experimentu trvalá, dokonca aj cez víkendy bez 
substrátu 

 AOB vykazovali spontánne skokové zmeny v aktivite, ktoré sa dajú len ťažko 
predpovedať v otvorenom systéme NI reaktora a ktoré je problém zahrnúť do projekcie 
a zásad prevádzky. 

 
Obrázok 2. pH v odtoku z NI SBR 

 
POĎAKOVANIE: Príspevok vznikol s podporou projektu Elektrochemický proces prípravy 
zeleného oxidovadla-železanov pre čistenie odpadných vôd; VEGA1/0543/15. 
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ABSTRAKT 
Autotrofní odstraňování dusíku procesem anammox je slibná alternativa ke konvenční 
technologii nitrifikace-denitrifikace s potenciálem snížit na ČOV spotřebu energie pro aeraci, 
organického substrátu pro denitrifikaci a produkci přebytečného kalu. V dnešní době se 
anammox s úspěchem aplikuje na kalové vody a specifické průmyslové vody s vysokou 
koncentrací Namon (>500 mgl-1) a vyšší teplotou (25 – 35 °C). Z hlediska úspor je výhodné 
tento proces aplikovat i na městskou odpadní vodu po anaerobním předčištění. Naředěná 
splašková odpadní voda má ale výrazně nižší obsah amoniakálního dusíku 20 – 100 mg·l-1 a 
nižší teplotu 10 – 20 °C, což snižuje stabilitu procesu a rychlost odstranění dusíku. Tato studie 
popisuje aplikaci anammox ve spojení s nitritací (oxidací amoniakálního dusíku do stupně 
dusitanů) na podmínky anaerobně předčištěné odpadní vody s nízkou vstupní koncentrací 
Namon. Dlouhodobý experiment probíhal v kontinuálně protékaném biofilmovém reaktoru 
s ložem ve vznosu (MBBR) za laboratorní teploty. Prokázali jsme dlouhodobě udržitelné 
odstraňování dusíku se sníženou spotřebou kyslíku a bez přídavku substrátu pro denitrifikaci. 
Účinnost odstranění Ncelk se pohybovala na 40 – 80 % dle zatížení systému s rychlostí 
odstranění Ncelk 37,3 g-N·m-3·d-1. Experiment potvrdil důležitost řízeného dávkování 
rozpuštěného kyslíku s koncentrací 0,3 – 0,5 mg·l-1 jako kritického prvku pro dosažení 
maximálního odstraněného zatížení dusíku. Potenciální aktivita anammox zjištěná z 
kinetických testů výrazně převyšovala aktivitu AOB. Proces byl tedy limitován aktivitou 
AOB. Stimulací mikroorganismů AOB zvýšenou koncentrací kyslíku 0,6 – 0,8 mg·l-1 nebylo 
dosaženo výrazného zvýšení odstranění dusíku. Analýza FISH prokázala existenci 
mikroorganismů Brocadia fulgida, Anammoxoglobulus propionicus a Scalindua wagneri. 
Tato práce ukazuje potenciál odstraňování dusíku z anaerobně předčištěné splaškové vody se 
sníženou spotřebou organických látek a energie na aeraci. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Anammox, biologické čištění odpadních vod, kontinuální biofilmový reaktor, nitritace, 
nitritační bakterie. 
 
ÚVOD 
Aplikací procesu anammox ve spojení s nitritací lze nejen reálně uspořit 50% nákladů 
potřebných na aeraci pro odstranění dusíku (Lackner et al., 2014), ale potenciálně i 
zredukovat spotřebu externího substrátu na denitrifikaci a produkci přebytečného kalu. Proces 
nitritace-anammox je založen na oxidaci části amoniakálního dusíku na dusitanový dusík a 
jeho následné redukci bakteriemi anammox (Strous et al., 1999). V současné době se 
nitritace-anammox navrhuje výhradně pro odstraňování dusíku z kalových vod a 
průmyslových vod s vysokou koncentrací Namon a vysokou teplotou (Lackner et al., 
2014).  Protože se v kalové vodě ale nachází jen přibližně 15 – 30 % celkového zatížení ČOV 
dusíkem (Müller et al., 1998), potenciálně vyšších úspor by bylo možné dosáhnout aplikací 
nitritace-anammox v hlavním proudu, ideálně po anaerobním předčištění. Problematickými 
aspekty aplikace nitritace a anammox na anaerobně předčištěnou odpadní vodu je především 
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nízká koncentrace Namon 20 – 100 mg·l-1 a nízká teplota 10 – 20 °C. Se snižující se teplotou 
z optimálních 25 – 35 °C na 10 – 20 °C dochází k výrazné redukci aktivity bakterií anammox, 
což narušuje efektivitu procesu (Lackner et al., 2014). Růstová rychlost nitritačních bakterií 
(AOB – Ammonium Oxidizing Bacteria) je navíc při teplotě pod 15 °C nižší než pro 
nitratační bakterie (NOB – Nitrite Oxidizing Bacteria), což způsobuje problémy pro stabilitu 
nitritace. V této práci jsme proces nitritace a anammox aplikovali v podmínkách 
simulovaného anaerobně předčištěného přítoku na ČOV. V kontinuálně protékaném MBBR 
(Moving Bed Biofilm Reactor) jsme provozovali nitritaci a anammox zředěné kalové vody za 
laboratorní teploty. Cílem práce bylo (i) prokázat dlouhodobou udržitelnost procesu nitritace a 
anammox pro nízkou koncentraci Namon a laboratorní teplotu a (ii) optimalizovat provozní 
parametry pro dosažení maximálního odstraněného zatížení. 
 
MATERIÁLY A METODY 
Reaktor byl inokulován biomasou v biofilmu na nosičích Biofilm Chip® od WWS Memsep 
(celkem 4 l, 600 ks, specifický povrch 1200 m2/m3, návrhové zatížení nosičů 1 g·m-2·d-1). 
Reaktor (využitý objem 8 l) se skládal z nádoby míchané hrubobublinným provzdušňováním, 
čerpadla na přítok a z aeračního zařízení. Provozní parametry reaktoru jsou v  
Tabulka 1. 
 

Tabulka 1. Provozní parametry biofilmového reaktoru nitritace a anammox. 
Dny 100-280 280-442 Jednotky 
Vstupní koncentrace Namon 50 50 mg.l-1 
Teplota 22±2 22±2 °C 
Objemové zatížení reaktoru vztažené na objem 
nosičů (NLR) 

41-48 83 g·m-3·d-1 

Plošné zatížení biofilmu Namon 34-40 70 mg·m-2·d-1 
Doba zdržení (HRT) 37,7-44,0 19,7 h 
 
Koncentrace kalu vyjádřená jako NLzž na 1 l nosičů byla stanovena na 8,7 g·l-1 (den 432). 
Stanovení koncentrace kalu bylo provedeno manuálním převedením biomasy z 10 nosičů do 
destilované vody a následným stanovením sušiny. Průměrná koncentrace suspendovaného 
kalu v reaktoru v NLzž byla 21 mg·l-1. Aerace byla provozována v pulzním režimu. 
Oxygenační kapacita aeračních elementů byla 0,936 mg·l-1·min-1. Koncentrace rozpuštěného 
kyslíku se v průběhu experimentu měnila v rozmezí 0,1 – 2,2 mg·l-1. 
 
Odpadní voda: Průměrné složení naředěné kalové vody bylo 2,0 mg·l-1 N-NO2

-, 3,2 mg·l-1 
N-NO3

-, 47,4 mg·l-1 Namon, 52,6 mg·l-1 Ncelk, 45,2 mg·l-1 CHSK(RL), 99,8 mg·l-1 CHSK 
(VL), 290 mg·l-1 RL, 330 mg·l-1 VL, 40 mg·l-1 NL, 66 mg·l-1 RLzž, 89 mg·l-1 VLzž a 23 
mg·l-1 NLzž. Hodnota pH substrátu kolísala mezi 7,3 a 8,4.  
Analytické metody: Analýzy byly prováděny dle literatury (Horáková, 2003). Hodnota pH 
byla sledována sondou WTW inolab pH 730 a koncentrace rozpuštěného kyslíku byla 
sledována pomocí sondy WTW Oximeter ‘oxi 340’. 
Kinetické testy byly provedeny v reaktoru po zastavení přítoku za stálého míchání. Na 
začátku testu bylo dle potřeby testu provedeno nadávkování NaNO2 a NH4Cl. Koncentrace 
rozpuštěného kyslíku byla udržována na konstantní hodnotě.  
 
VÝSLEDKY 
Simulace kompletně autotrofního odstraňování dusíku v jednom reaktoru s použitím biomasy 
AOB a anammox kultivované v biofilmu byla provozována po dobu 442 dní. Provoz reaktoru 
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a aktivitu přítomných mikroorganismů ovlivnila zásadním způsobem změna dodávky 
rozpuštěného kyslíku. Pro koncentraci rozpuštěného kyslíku na průměrných 1,0 mg·l-1 (dny 
100 – 250) bylo dosaženo průměrné hodnoty NRR 16 g.m-3·d-1 (Obrázek 1). V další fázi 
experimentu (dny 250 – 375) byla udržována nízká koncentrace O2 0,3-0,5 mg·l-1. Limitace 
kyslíku se projevila zvyšováním hodnoty NRR až na stabilních 39 g·m-3·d-1 (dny 302 – 442). 
Postupné zvyšování koncentrace O2 až na 0,6 – 0,8 mg·l-1 (dny 375 – 442) zvýšilo NRR jen 
na 42 g·m-3·d-1. Pro kinetický test s dusitanovým dusíkem i s Namon a O2  ≤ 0,05 mg·l-1 byl 
dosaženo NRR 127 g·m-3·d-1. Při testu s Namon, nulovou počáteční koncentrací N-NO2

- a O2 
= 0,4 mg·l-1 bylo dosaženo o řád nižší hodnoty NRR 17,2 g·m-3·d-1. V průběhu experimentu 
docházelo k cca 20% odstraňování CHSK(RL) s absolutním úbytkem 5,7 mg·l-1. Hodnota pH 
se v průběhu experimentu pohybovala kolem 7,2.  
 
DISKUSE 
Vliv nízké teploty na systém nitritace a anammox: Tento experiment je jednou z prvních 
aplikací MBBR pro kompletně autotrofního odstraňování dusíku z naředěné anaerobně 
předčištěné odpadní vody. Při teplotě 22 °C a nízké koncentraci Namon 50 mg·l-1 bylo 
dosaženo stabilního NRR 39 g·m-3·d-1. Při porovnatelné aplikaci nitritace a anammox 
v MBBR za teploty 20 °C bylo docíleno NRR 40 g·m-3·d-1 při plnění reaktoru nosiči ze 30% a 
použití syntetické odpadní vody (Gilbert et al., 2014). Ve druhé srovnatelné studii v MBBR 
bylo při významně vyšší koncentraci Namon 761 mg·l-1 a 19 °C dosaženo NRR 66,8 g·m-3·d-1 
(Persson et al., 2014). Ve srovnání s výše uvedenými pracemi bylo dosaženo podobného 
odstraněného zatížení při vyšší teplotě. Pro provozní aplikaci za těchto podmínek je třeba 
další výzkum zaměřený na zvýšení odstraněného zatížení dusíku. 
 
Aktivita anammox, AOB, NOB a heterotrofní denitrifikace: V průběhu experimentu bylo 
při limitaci kyslíku dosaženo stabilního NRR 38,6 g·m-3·d-1. NRR v systému nitritace a 
anammox aplikovaném na anaerobně předčištěnou odpadní vodu závisí na aktivitě AOB, 
anammox, NOB, heterotrofní denitrifikace a v některých případech i autotrofní denitrifikace 
s využitím redukovaných sloučenin síry. 
Anammox: Kinetický test ukázal potenciální aktivitu anammox 127 g·m-3·d-1. Možný vliv 
inhibice anammox rozpuštěným kyslíkem v koncentračním rozmezí 0,05 – 0,5 mg·l-1 byl 
vyloučen dalšími kinetickými testy (Kouba, 2014) a potvrdil odolnost anammox vůči 
rozpuštěnému kyslíku s IC50  okolo 4 mg·l-1 (Carvajal-Arroyo et al., 2013). K inhibici 
mikroorganismů anammox rozpuštěným kyslíkem mohlo tedy docházet jen ve fázi 
experimentu s koncentracemi 1,5 – 2,2 mg·l-1 (Obrázek 1, dny 100 – 244).  
AOB: Pro koncentraci rozpuštěného kyslíku 0,4 mg·l-1 byla zjištěna maximální aktivita AOB 
16 g·m-3·d-1. Ke zvýšení aktivity AOB nedocházelo ani při dalším zvýšení koncentrace 
rozpuštěného kyslíku na 0,6 – 0,8 mg·l-1. Jelikož se při kinetických testech ukázala řádově 
vyšší aktivita anammox než AOB a zároveň lze vyloučit inhibici anammox rozpuštěným 
kyslíkem, můžeme označit AOB za dlouhodobě limitující prvek systému.  
NOB: Z dlouhodobého provozu reaktoru i provedených kinetických testů byla aktivita NOB, 
vyjádřená jako rychlost oxidace dusitanového dusíku na dusičnanový, vyhodnocena na 
zanedbatelnou hodnotu průměrných 5 g·m-3·d-1.  
Jak zvýšit rychlost odstranění Ncelk? V tomto experimentu docházelo k limitaci 
mikroorganismy AOB a proto je pro zvýšení NRR vhodné zvážit bioaugmentaci nitritačními 
bakteriemi po jejich separaci z odtoku. Dalším možným řešením je „rozdělení“ systému na 
suspenzní biomasu s převahou AOB a anammox bakteriemi v biofilmu na nosičích (systém 
IFAS – Integrated Fixed Film Activated Sludge).  
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ZÁVĚR 
Systém nitritace a anammox se v laboratorním měřítku podařilo úspěšně aplikovat na 
naředěnou odpadní vodu při teplotě 22 °C. Klíčovým parametrem pro udržení vysokého 
odstraněného zatížení N byla limitace kyslíku na 0,3 – 0,5 mg·l-1. Pro zvýšení odstraněného 
zatížení N je třeba vyřešit limitaci systému mikroorganismy AOB. 

 
Obrázek 1. Vývoj rychlosti odstraňování Ncelk (NRR) a koncentrace rozpuštěného kyslíku v 
reaktoru kombinujícím nitritaci a anammox provozovaném za laboratorní teploty a vstupní 
koncentrace Namon 50 mg·l-1. Zatížení Namon bylo ve dnech 100 – 274 cca 41 – 48 g·m3·d-1 
a ve dnech 274 – 442 bylo 83 g.m-3.d-1. 
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ABSTRAKT 
Komunálne odpadové vody obsahujú široké spektrum rôznych mikropolutantov, ktoré sa 
dostávajú na komunálnu čistiareň odpadových vôd (ČOV). Niektoré z týchto zlúčenín je 
možné účinne odstraňovať pomocou mechanických, fyzikálno-chemických a biologických 
procesov priamo na ČOV. Sú však mikropolutanty ako legálne a ilegálne drogy, hormóny, 
antibiotiká, či antihistaminiká, ktoré sa len obmedzene degradujú a v značných množstvách sa 
môžu dostávať do povrchových vôd.  
V našej štúdii sme sa zaoberali výskytom vybraných liečiv, drog a  metabolitov na prítoku a 
odtoku z čistiarne. Výsledky potvrdzujú, že psychoaktívne drogy a liečivá sa len obmedzene 
degradujú na čistiarni a prechádzajú až do odtoku. Preto bol odtok z čistiarne podrobený 
predúprave v jednorazových testoch s rôznymi vodnými rastlinami (Iris pseudacorus, Pistia 
stratiotes, Cabomba caroliniana). Dosiahnuté výsledky poukazujú na skutočnosť, že vodné 
rastliny je možné využiť pri odstraňovaní ilegálnych drog a liečiv, s ktorými si čistiareň nevie 
poradiť. Najvyšší pokles sme pozorovali pri zlúčeninách citalopram, metadon, metamfetamín, 
tramadol a venlafaxín. Následne boli analyzované jednotlivé časti použitých rastlín. Bolo 
zistené, že zlúčeniny ako metamfetamín, tramadol a venlafaxín sú schopné sa biosorbovať do 
listov použitých rastlín. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Biosorpcia, LC-MS/MS, liečivá a drogy, vodné rastliny. 
 

ÚVOD 
Komunálne odpadové vody obsahujú široké spektrum rôznych organických a anorganických 
zlúčenín. Niektoré z týchto zlúčenín, ako sú cukry, tuky a nízkomolekulové zlúčeniny, je 
možné účinne odstraňovať pomocou mechanických, fyzikálno-chemických a biologických 
procesov prebiehajúcich na ČOV. Naopak zlúčeniny, akými sú legálne a ilegálne drogy, 
hormóny, antibiotiká, či antihistaminiká, sa na čistiarni degradujú len obmedzene a môžu tak 
prenikať do povrchových vôd, kde vplývajú na vodný ekosystém (Kotyza a kol., 2009).  
 
Možnosti odstraňovania liečiv a drog z odpadových vôd 
Často skúmané postupy odstraňovania liečiv z vôd sú pokročilé oxidačné postupy ako 
ozonizácia, Fentonova reakcia či UV fotolýza (Mackuľak a kol., 2015). Najnovšie štúdie však 
poukazujú aj na možnosť využívať rôzne druhy vodných rastlín (Li a kol., 2014; Mackuľak  
a kol., 2015). Spôsob, akým sú vodné rastliny schopné odstraňovať liečivá z vôd, je 
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ovplyvnený rôznymi faktormi. Najdôležitejším je difúzny proces týchto látok, ktorý je závislý 
na fyzikálno-chemických vlastnostiach zlúčenín. Dôležitú úlohu tu zohráva hydrofóbia látky 
vyjadrená logaritmom oktanol/voda - koeficient log Kow. Pri prieniku liečiv do štruktúry 
rastlín môže dochádzať k akumulácii či metabolickým procesom, k degradácii či zabudovaniu 
zlúčeniny priamo do bunkovej steny a následne pomocou širokej škály oxidačných 
a hydrolytických enzýmov k ich degradácii (Li a kol., 2014). Rastliny aplikované v 
koreňových čistiarňach degradujú organické zlúčeniny aj pomocou prítomných špecifických 
bakteriálnych spoločenstiev sústredených na koreňových systémoch. Príkladom je degradácia 
ibuprofénu, ktorá prebieha na povrchu koreňa rastlín (Kotyza a kol., 2009; Li a kol., 2014; 
Mackuľak a kol., 2015). 
V našej štúdii sme sa pomocou analýzy LC-MS/MS zaoberali schopnosťou vodných rastlín 
(Iris pseudacorus, Cabomba caroliniana a Pistia stratiotes) odstraňovať mikropolutanty z 
odpadových vôd na prítoku zo skúmaných ČOV. V štúdii bolo analyzovaných 30 
psychoaktívnych zlúčenín. Laboratórne testy naznačujú, že vodné rastliny, ktoré sú v kontakte 
s kontaminovanou vodou, sú schopné tieto typy mikropolutantov odstraňovať, no následne 
môže dochádzať k ich zakoncentrovaniu v jednotlivých častiach rastlín – hlavne v listoch.  
 

MATERIÁLY A METÓDY ANALÝZY 
Vzorka použitá na analýzu prítoku a odtoku z čistiarní Malacky a Bratislava bola odoberaná 
automatickým odberovým zariadením v 15-minútovom intervale (24-hodinové zlievané 
vzorky 07,00 – 07,00 hod.). Vzorky odpadovej vody na prítoku boli následne využité aj pri 
degradačný postupoch pomocou vodných rastlín. Analýzy vzoriek boli realizované pomocou 
LC–MS/MS. Podrobný postup analýzy liečiv a drog je popísaný v práci Fedorova a kol. 
(2013). 
 
Odstraňovanie psychoaktívnych liečiv a drog pomocou vodných rastlín 
V našej štúdii boli skúmané 3 rôzne druhy vodných rastlín (Iris pseudacorus, Cabomba 
caroliniana a Pistia stratiotes) získané z firmy Akvaria my Expert spol. s r. o., Slovakia. 
Jednorazové vsádzkové testy boli uskutočnené s reálnou odpadovou vodou z ČOV Malacky a 
Bratislava (Tabuľka 2 a 3). Pred testami boli rastliny dôkladne omyté, aby neobsahovali 
žiadne častice pôdy. Následne boli rastliny kultivované v živnom médiu 4 týždne v 
kultivačnej komore. Použité rastliny sme zadefinovali pomocou organického a anorganického 
zloženia (Tabuľka 1). Prvý test bol realizovaný použitím rastlín Cabomba caroliniana a Pistia 
stratiotes o hmotnosti 9,02 g (list – 5,64 g) a 3,58 g (list – 2,02 g). Do reaktora o celkovom 
objeme 1 l bola pridaná odpadová voda o objeme 0,1 liter. Testy prebiehal súčasne 48 hodín, 
bola meraná zmena zloženia odpadovej vody pred a po testoch pomocou LC-MS/MS 
(Tabuľka 3) a tiež zloženie jednotlivých častí rastlín (stonka a list). Druhý test bol realizovaný 
použitím rastliny Iris pseudacorus. V porovnaní s rastlinami v prvom teste sa Iris 
pseudacorus líši hustou koreňovou sústavou. Do reaktora o celkovom objeme 1 l bola pridaná 
odpadová voda o objeme 0,5 litrov. Hmotnosť rastliny bola 152 g. Test prebiehal 96 hodín, 
bola meraná zmena zloženia odpadovej vody pred a po testoch pomocou LC-MS/MS 
(Tabuľka 3) a tiež zloženie rastliny (koreň a list). Teplota prostredia pri obidvoch testoch bola 
18 °C a testy prebiehali pri dennom svetle. pH skúmanej vody bolo 7,0 pre prítok ČOV 
Bratislava a 7,2 pre prítok ČOV Malacky. Odpadová voda nebola počas experimentu 
prevzdušňovaná, miešanie prebiehalo na magnetickom miešadle rýchlosťou 5 otáčok za 
minútu. Odpadová voda bola miešaná 48 a 96 hodín aj bez prítomnosti rastlín. Dôvodom bolo 
zistiť zmenu zloženia odpadových vôd použitých pri testoch spôsobených fotodegradáciou 
alebo sorpciou na steny reaktora. Jednorazové testy boli 3x opakované, priemerné hodnoty 
namerané po testoch sú zaznamenané v Tabuľke 2. Po vsádzkových testoch boli následne 
jednotlivé časti rastlín (koreň, stonka, list) rozomleté a extrahované po dobu 30 minút v 30 ml 
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metanolu (HPLC Grade, 99,8 % - Merck, Germany) za prítomnosti 10 mg inertného 
morského piesku pripraveného podľa štúdie Dordio a kol. (2011). Následne bola takto získaná 
koncentrácia identifikovaných látok v extraktoch (ng/ml) prepočítané cez celkovú sušinu 
zvolenej časti rastliny (Tabuľky 1 a 2) a množstvá použitej časti rastliny v experimente na 
hodnotu zodpovedajúcu množstvu látky v ng na gram sušiny zvolenej časti rastliny (ng/g). 
Výsledky sú vyhodnotené v Tabuľke 2. 

Tabuľka 1. Charakteristika zloženia použitých vodných rastlín 

Vodné rastliny Pistia stratiotes 
(list) 

Cabomba caroliniana 
(list) 

Iris pseudacorus 
(koreň) 

Celková sušina [g/kg] 45,3 75,5 90,3 

Popol [g/kg] 14,8 13,2 7,1 

Organický podiel [g/kg] 30,5 62,3 83,2 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
V našej štúdii bolo analyzovaných v odpadovej vode a v rastlinách 12 liečiv a drog (kotinín, 
metamfetamín, amfetamín, THC-COOH, benzoylekgonin, kodeín, tramadol, venlafaxin, 
oxazepam, citalopram, EDDP a metadón). Väčšinu týchto zlúčenín sú však obidve čistiarne 
schopné odstraňovať len obmedzene (Tabuľka 2). V ďalšej časti štúdie boli skúmané vodné 
rastliny ako možný spôsob čistenia odpadovej vody (Tabuľka 2). Dosiahnuté výsledky 
naznačujú, že rôzne druhy vodných rastlín dosahujú značne rozdielne účinnosti odstraňovania 
psychoaktívnych zlúčenín. Vodná rastlina Cabomba caroliniana je schopná účinne 
odstraňovať z prítoku na ČOV aj biologicky ťažko degradovateľné zlúčeniny ako tramadol, 
metadon, citalopram, metamfetamín či venlafaxin s účinnosťou nad 45 %. Plávajúca vodná 
rastlina Pistia stratiotes nedosahovala takéto vysoké účinnosti, hlavne pri tramadole, 
venlafaxine a citaloprame (účinosť pod 40 %).  

 

Tabuľka 2. Odstránenie psychoaktívnych látok z prítoku z čistiarne pomocou vodných rastlín 
a výskyt psychoaktívnych látok v jednotlivých častiach rastlín 

 
A B C D E 

 
F 

 
G 

Zlúčeniny ng/l ng/l ng/g ng/l ng/l ng/l ng/g 
Kotinín 13369 10032 ND ND 239 134 ND 
Kodeín 173 160 ND 75 < 3,3 21 ND 

Amfetamín 61 <5,4 ND 56 < 5,5 < 5 ND 
Metamfetamín 683 375 2609,0 406 127 14 242,0 

Benzoylekgonín 183 140 ND < 8,7 < 7,4 < 6 ND 
Tramadol 928 622 ND 1614 578 447 660,2 

Venlafaxin 299 297 ND 370 112 71 100,3 
Oxazepam 111 110 ND 99 37 101 ND 
Citalopram 149 157 ND 107 < 22 < 12 ND 

EDDP 42 40 ND 8,3 < 4,6 < 6,5 ND 
Metadon 25 11 ND < 7,1 < 6,2 < 6,3 ND 

THC-COOH 88 15 ND 17 <11 < 1,8 ND 
A – prítok na ČOV Bratislava (14.3.2014), B – prítok ČOV Bratislava po predúprave rastlinou Pistia stratiotes 

48 h., C - extrakt Pistia stratiotes list; D – prítok na ČOV Malacky (7.3.2014), E - prítok ČOV Malacky po 
predúprave rastlinou Iris pseudacorus, F - prítok ČOV Malacky po predúprave rastlinou Cabomba caroliniana 

48 h., G – extrakt Cabomba caroliniana list 
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Poslednou skúmanou vodnou rastlinou bol Iris pseudacorus. Tieto rastliny sa často aplikujú 
pri výstavbe koreňových čistiarní (Li a kol., 2014). Vyznačujú sa bohatým koreňovým 
systémom schopným odstraňovať z odpadových vôd rôzne typy liečiv. V Tabuľke 2 sú 
popísané účinnosti odstránenia liečiv a drog pomocou tejto rastliny. Iris pseudacorus bol 
schopný po 96 hodinách odstrániť z prítoku na čistiareň väčšinu zlúčenín s účinnosťou nad 
60 %. V poslednej časti štúdie boli analyzované aj jednotlivé časti vodných rastlín po 
degradácii. Bolo zistené, že koreň a list rastliny Iris pseudacorus neobsahoval žiadnu z 
analyzovaných látok. Plávajúca vodná rastlina Pistia stratiotes obsahovala v listoch zlúčeninu 
metamfetamín podobne ako Cabomba caroliniana. V liste Cabomba caroliniana boli 
identifikované následne aj liečivá tramadol a venlafaxin. V stonke z týchto rastlín nebola 
identifikovaná žiadna z 12 analyzovaných zlúčenín. Prestup látok až do listov môže byť 
spôsobený hydrofóbiou zlúčenín vyjadrený koeficientom log Kow. Hodnota tohto koeficientu 
môže značne ovplyvniť prestup liečiv a drog do rastliny. Log Kow pre venlafaxin (3,28), 
tramadol (3,01) a metamfetamín (2,07) sú menej ako 3,5. Nad touto hodnotou je prestup liečiv 
značne obmedzený (Zhang a kol., 2013). Nevýhodou pri využívaní vodných rastlín je tak ich 
možná postupná kontaminácia pri procese čistenia. Rastliny je preto nutné následne 
odstraňovať spaľovaním, aby nedochádzalo k uvoľňovaniu materských liečiv, resp. ich 
zmetabolizovaných foriem späť do životného prostredia. 
 
ZÁVER 
Odpadové vody obsahujú značné množstvá psychoaktívnych zlúčenín akými sú tramadol, 
methamphetamine či venlafaxine. V našej štúdii bolo zistené, že vodné rastliny sú schopné 
tieto zlúčeniny účinne odstraňovať z odpadových vôd. Následne sme sa zaoberali aj výskytom 
týchto zlúčenín v jednotlivých častiach použitých rastlín. Dosiahnuté výsledky  naznačujú, že 
zlúčeniny ako venlafaxin, metamfetamín či tramadol sú schopné sa kumulovať najmä v 
listoch týchto rastlín.  

 

POĎAKOVANIE 
Táto práca vznikla za pomoci grantu APVV-0122-12. 
 
ZOZNAM LITERATÚRY 
Mackuľak T., Škubák J., Grabic R., Ryba J., Birošová L., Fedorova G. a kol., (2014). National study of illicit 

drug use in Slovakia based on wastewater analysis. Sci Total Environ., 494–495, 158-165. 
Kotyza J., Soudek P., Kafka Z and Vaněk T. (2009). Pharmaceuticals – New Environmental Pollutants. Chem 

listy., 103, 540-547. 
Fedorova G., Randak T., Lindberg R.H and Grabic R. (2013). Comparison of the quantitative performance of a 

Q-Exactive high resolution mass spectrometer with that of a triple quadrupole tandem mass 
spectrometer for the analysis of illicit drugs in wastewater. Rapid Communications in Mass 
Spectrometry., 27,1751-1762. 

Li Y., Zhu G., Ng J.W and Tan K.S. (2014). A review on removing pharmaceutical contaminants from 
wastewater by constructed wetlands: Design, performance and mechanism. Sci Total Environ., 468-469, 
908-932. 

Mackuľak T., Mosný M., Škubák J., Grabic R and Birošová L. (2015). Fate of psychoactive compounds in 
wastewater treatment plant and the possibility of their degradation using aquatic plants. Environ. Toxic. 
Pharm., in press doi:10.1016/j.etap.2015.02.018. 

Zhang D.Q., Hua T., Gersberg R.M., Zhu J.F., Ng W.J and Tan S.K. (2013). Carbamazepine and naproxen: fate 
in wetland mesocosms planted with Scirpus validus. Chemosphere, 91, 14–21. 

 
 
 

 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 
 

~ 285 ~ 
 

VYUŽITÍ FLOTAČNÍ JEDNOTKY PŘI TERCIÁLNÍM 
SRÁŽENÍ FOSFORU NA ČOV 

 
Martínek F.*, Pečenka M.*, Wanner J.*, Chládková H.** 

 
*Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí 

Technická 5, 166 28 Praha 6 
**Sigmainvest spol. s r. o., tř. Kosmonautů 6, 772 31 Olomouc 

E-mail: martinef@vscht.cz 
 

 
ABSTRAKT 
Využívání povrchových vod pro vodárenské účely je spojeno nejen s ochranou samotné 
vodárenské nádrže, ale také se zamezením vstupu nežádoucího antropogenního znečištění do 
celého povodí. Hlavním nebezpečím z hlediska znečištění jsou sloučeniny dusíku a fosforu 
(tzv. nutrienty), jejichž zvýšené koncentrace v povrchových vodách mají za následek masivní 
rozvoj biocenózy řas a sinic, znečištění povrchových vod produkty jejich metabolismu a 
omezení přísunu kyslíku do vody. Jedním z hlavních zdrojů fosforu v povodí jsou odtoky 
z čistíren odpadních vod (ČOV), které mohou přispět ke zhoršení kvality vody v toku natolik, 
že neodpovídá požadovaným limitům z NV 23/2011 sb.  
Mezi nejběžnější technologické postupy jak na ČOV eliminovat fosfor z odpadních vod patří 
biologické odstraňování fosforu nebo chemické srážení, které probíhá v hlavní technologické 
lince. Vzniklý chemický kal je poté separován společně s biomasou v dosazovací nádrži nebo 
v případě dávkování chemikálií před usazovací nádrž je odstraňován společně s primárním 
kalem. V případě, že jsou vyčištěné vody vypouštěny do povrchových vod, které jsou dále 
využívány pro vodárenské účely, nemusí být těmito metodami dosaženo požadované kvality. 
Další možností jak zlepšit kvalitu odtoku z ČOV  je zařadit za dosazovací nádrž tzv. terciální 
stupeň čištění. V případě zařazení chemického srážení jako terciální stupeň čištění je potřeba 
odstranit vzniklý chemický kal. Separace se provádí sedimentací nebo filtrací, další možností 
je flotace. 
 
Příspěvek je zaměřen na separaci chemického kalu z terciálního stupně čištění pomocí flotace.     
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Bodové zdroje znečištění, flotace, fosfor, srážení fosforu, terciální dočištění. 
 
ÚVOD  
Principem odstraňování fosforu z vod srážením je tvorba málo rozpustných fosforečnanů 
kovů, především se jedná o sloučeniny železa a hliníku. Chemie srážení fosforečnanů je 
poměrně komplikovaná, protože nevznikají jen chemická individua, ale uplatňují se i procesy 
sorpční a koprecipitace, takže vzniklé sraženiny nemívají stechiometrické složení. Srážení je 
zpravidla účinné ve slabě kyselém prostředí. Optimální hodnota pH závisí však také na 
látkovém poměru P : Al a P : Fe. V alkalickém prostředí je srážení fosforečnanů málo účinné, 
protože dochází k jejich hydrolýze na hydroxidy kovů. Pro vylučování FePO4 a dosažení 
minimální zbytkové koncentrace fosforu je optimální hodnota pH asi 4 až 5, pro AlPO4 asi 5 
až 6. Se vzrůstajícím látkovým poměrem P : Al resp. P : Fe se optimální hodnota pH posunuje 
do kyselejší oblasti. V technologické a laboratorní praxi, při odstraňování fosforečnanů z vod 
srážením železitými nebo hlinitými solemi, se obvykle hodnota pH vody do kyselejší oblasti 
neupravuje a pracuje se přibližně v neutrální nebo slabě kyselé oblasti (k okyselení dojde 
přídavkem srážedla na bázi síranů). Doporučuje se látkový poměr asi 1 : 1,5 (v případě železa 
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jde o hmotnostní poměr asi 1 : 2,7), aby srážecí činidlo bylo v mírném přebytku. Pro dosažení 
opravdu nízkých zbytkových koncentrací fosforu je ale nutný značný přebytek dávkovaných 
železitých nebo hlinitých solí, což může ve finále způsobit druhotné znečištění vody 
zvýšenými zbytkovými koncentracemi těchto kovů (u hliníku je problémem podezření na 
neurotoxicitu, železo může způsobovat technické závady – žluté až hnědé zabarvení vody a 
materiálů, se kterými přijde do styku). (Pitter 2009) 
 
Princip koagulace 
Koagulace a separace suspenze je soubor procesů sloužících k odstranění určitých skupin 
polutantů z odpadních nebo povrchových vod (této technologie se tedy využívá jak při úpravě 
surové vody na vodu pitnou, tak při čištění odpadních vod). Koagulací a následnou separací 
vzniklé suspenze buď prostou sedimentací, flotací nebo filtrací lze z vody odstranit koloidní a 
makromolekulární organické látky a rovněž rozpuštěný fosfor po vysrážení nerozpuštěných 
fosforečnanů ve formě chemického kalu. V případě čištění (nebo dočištění) odpadních vod 
přídavkem vhodných koagulantů dochází vždy k oběma uvedeným procesům, nelze tedy 
pouze srážet fosfor nebo jen odstraňovat uvedené formy organického znečištění. 
 
Princip flotace 
Flotace je proces používaný k separaci nerozpuštěných látek z vody. Pevné nebo kapalné 
dispergované částice se spojují s mikrobublinkami a tvoří tzv. flotační komplexy, které 
stoupají k hladině, kde vytvářejí vrstvu pěny, která je mechanicky odstraňována. 
Tato metoda je vhodná především pro odstranění částic, jejichž hustota se blíží hustotě vody. 
Malý rozdíl hustot znamená, že jejich vzestupná či sedimentační rychlost je nízká nebo 
dokonce nulová a nelze použít prosté odlučování na hladině či sedimentaci. Flotace se rovněž 
používá pro oddělování vločkovitých kalů, vznikajících právě při koagulaci, lze se s ní setkat i 
při zahušťování přebytečného aktivovaného kalu. 
Existuje řada způsobů, jak vytvořit ve vodě bublinky plynu o požadované velikosti. Při čištění 
odpadních vod se ujala především tzv. tlaková flotace (DAF – Dissolved Air Flotation). 
Tlaková flotace je založena na ovlivňování rozpustnosti plynů ve vodě změnami tlaku. 
Veškerá odpadní voda, nebo její část, je za zvýšeného tlaku sycena vzduchem. Poté je 
přivedena do flotační nádrže s normálním (atmosférickým) tlakem, kde se vzduch rozpuštěný 
ve vodě vyloučí za vzniku velmi jemných bublinek. 
 
Popis poloprovozní flotační jednotky včetně modulu chemické předúpravy 
Poloprovozní flotační jednotka vyvinutá ve firmě KUNST, spol. s r. o. ve spolupráci s firmou 
SIGMAINVEST spol. s r. o. je navržena na principu flotace rozpuštěným vzduchem (systém 
DAF dissolved air flotation). Flotační jednotka se skládá z následujících prvků:  Vlastní 
flotační nádrž se stíráním hladiny pomocí řetězového shrabováku, plnící čerpadlo, čerpadlo 
vyflotovaného kalu a sytící okruh. Sytící okruh se skládá z čerpadla sytícího okruhu, sytící 
nádoby a zdroje tlakového vzduchu. Sání čerpadla sytícího okruhu je napojeno na odtok 
vyčištěné vody z flotační jednotky a výtlak je zaveden do tlakové sytící nádoby. V tlakové 
sytící nádobě dochází k sycení vody vzduchem při vysokém tlaku. Nasycená směs je 
přivedena přes regulační ventil na vstup do flotační jednotky, kde jsou při poklesu tlaku 
generovány malé vzduchové bubliny. Celá boční stěna flotační jednotky je průhledná, což 
umožňuje sledovat procesy probíhající uvnitř nádrže. 
Koagulační jednotka je umístěna do samostatného technologického kontejneru o půdorysném 
rozměru 4000x2990 mm. Jednotka koagulace sestává z technologie pro dvoustupňové srážení 
(nádrž rychlomísení o objemu 155 l a nádrž pomalomísení o objemu 1000 l) a stanice pro 
dávkování roztoku srážecího činidla. 
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Obrázek 1. Kontejnerové uspořádání  

poloprovozního zařízení 
Obrázek 2. Poloprovozní flotační jednotka 
 
 

METODIKA 
Pro určení vhodného koagulačního činidla a jeho optimální dávky byly (před instalací a 
spuštěním poloprovozní flotační jednotky) provedeny laboratorní koagulační testy s různými 
tipy srážedel: soli železa – Fe2SO4, FeCl3 a soli hliníku Al2SO4, AlCl3. 
  
Vlastní provedení koagulačního testu 
Koagulační laboratorní testy se provádějí za účelem zjištění optimálního srážecího činidla pro 
konkrétní typ čištěných vod, následně se testuje vhodnost použití pomocného flokulantu, 
v případě pozitivního výsledku pak volba vhodné kombinace koagulant-flokulant a nakonec 
optimální dávka obou činidel s ohledem na požadovanou kvalitu vyčištěné vody v kombinaci 
s ekonomickými hledisky. 
Koagulační test sestává ze tří fází: fáze rychlého míchání, kdy je do vzorku odpadní vody 
přidán koagulant o známé koncentraci železa nebo hliníku, fáze pomalého míchání kdy 
dochází k aglomeraci vzniklé sraženiny (tvorba větších a kompaktnějších vloček, zatěžkání 
vloček) a z fáze sedimentace. 
Koagulační testy jsou prováděny na speciálním koagulačním pultu se šesti reakčními 
nádobami o objemu 1 litr, synchronně míchanými, s regulovatelnými otáčkami míchadel. 
Na koagulační lavici se provede test s různými dávkami koagulačního činidla a určí se 
optimální dávka.  
Kromě účinnosti čištění je tedy třeba brát v potaz i ekonomické hledisko, aby minimální 
zvýšení účinnosti čištění nebylo vykoupeno významně vyšší (a tedy i dražší) dávkou 
srážecího činidla. Příklad grafického vyhodnocení testu (odstraňování fosforu) je uveden na 
Obrázku 3. Je z něj patrná optimální dávka testovaného koagulantu 2 ml, její zvýšení by 
nevedlo k vyšší účinnosti čištění, pouze k vyšším provozním nákladům. Obvykle je určení 
optimální dávky výsledkem kompromisu mezi účinností odstranění znečištění a zbytkovou 
koncentrací srážedla. Poté, co je stanovena optimální dávka zvoleného koagulantu, určí se 
stejným způsobem dávka pomocného flokulantu (je-li jeho použití vhodné). 
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Obrázek 3: Grafické znázornění průběhu koagulačního testu 

 
 
ZÁVĚR 
Základními hodnotícími parametry, podle kterých bylo vybíráno nejvhodnější koagulační 
činidlo, byly: dávka srážedla, koncentrace fosforu po koagulaci a výsledná hodnota pH 
vyčištěné odpadní vody. Na základě provedených koagulačních testů byly jako nejvhodnější 
srážedla vyhodnoceny soli železa. FeCl3 i Fe2SO4 vykazovaly srovnatelnou a zároveň vysokou 
účinnost při dosrážení zbytkových koncentrací fosforu i bez předchozí úpravy pH čištěné 
vody. Při využití v reálném provozu by tedy nebylo nutné dávkovat do systému další 
chemikálii, což je pozitivní z environmentálního i ekonomického hlediska. Pro využití 
chloridu železitého hovoří o něco nižší dávka potřebná k dočištění vody (rozdíl oproti síranu 
železitému ovšem není výrazný). Tento koagulant rovněž méně ovlivňoval výslednou 
hodnotu pH vyčištěné vody. Pro využití síranu železitého by naopak hovořily nižší provozní 
náklady nutné na dosažení stejné účinnosti čištění. 
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s finanční podporou TA ČR. 
 
SEZNAM LITERATURY 
Pitter P. (2009). Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 
 

~ 289 ~ 
 

SIMULACE VLIVU ZÁVLAHY ODPADNÍ VODOU NA 
KVALITU PODZEMNÍCH VOD 

 
Němcová M., Kriška M.  

 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny,  

Veveří 95, 602 00 Brno 
E-mail: nemcova.m@fce.vutbr.cz, kriška.m@fce.vutbr.cz 

 
 
ABSTRAKT 
Využití odpadní vody pro závlahu je aktuálním problémem řešeným v celosvětovém měřítku, 
zejména v souvislosti s intenzifikací zemědělství, zvyšujícím se nedostatkem vody a stále 
častěji zmiňovaným suchem. Evropská unie již v roce 1991 uvedla ve své směrnici odpadní 
vodu jako jeden z možných alternativních zdrojů vody pro závlahu. Postupně tato 
problematika byla začleněna i do české legislativy.  
Jednou z překážek pro další použití vyčištěné odpadní vody mohou být rizika spojená  
s její aplikací na půdu. Jedná se především o možnost kontaminace podzemní vody 
nežádoucími látkami, umocněné složitostí pochopení a popsání dějů, probíhajících při 
aplikaci odpadní vody závlahou. Právě tento problém lze dobře řešit s využitím 
matematických modelů. Osvědčeným softwarem pro toto použití je HYDRUS s využitím jeho 
nadstavby CW2D. Cílem této práce bylo vytvořit matematické modely, které by simulovaly 
chování vyčištěné odpadní vody při aplikaci závlahou na zemědělskou půdu osázenou 
vegetací v půdním profilu a sledovaly tak její vliv na podzemní vodu. Celkem bylo sestrojeno 
několik desítek modelů, které ukazují, že vlastnosti půdního profilu jsou důležitým faktorem 
pro posouzení vlivu aplikované odpadní vody na hladinu podzemní vody. Výsledky současně 
ukázaly, že matematické modelování má důležitou funkci pro posouzení konkrétních případů 
a dokáže poskytnout informace, které mohou hrát rozhodující roli v problematice vlivu 
závlahy odpadními vodami na kvalitu podzemních vod. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Závlaha, odpadní voda, podzemní voda, matematický model, HYDRUS CW2D 
 
ÚVOD 
Problematika rozvoje sucha spojená se zvyšujícím se nedostatkem vody je v současnosti 
velmi diskutovaným tématem (Spinoni a kol. 2015, Trenberth a kol. 2014), v souvislosti 
s celosvětovým požadavkem na intenzifikaci zemědělství, který má za následek zvýšenou 
potřebou vody pro závlahu, se odpadní vody stávají vhodným řešením výše zmíněných 
problémů (Frank, 2014, Garcia, 2015). Odhaduje se, že v některých oblastech světa je růst 
spotřeby vody dvakrát rychlejší, než je růst lidské populace. Příkladem zvyšujících se nároků 
mohou být výsledky celosvětové statistiky ukazující rozdíl hodnoty spotřeby vody v průběhu 
posledního století, kdy z 600 km3/rok na počátku dvacátého století vzrostla na začátku 
jednadvacátého století na 3800 km3/rok. Z toho 70 % představuje vodu použitou pro závlahy 
v zemědělství (FAO, 2013). Úbytek vody je již několik let pozorován i v celé Evropě (Bixio  
a kol., 2006). Odhaduje se, že více než 40 % světové populace bude čelit nedostatku vody 
během příštích 50 let (WHO, 2006a). Z výše popsaných důvodu představuje opětovné použití 
vyčištěných odpadních vod správnou volbu (Niemczynowicz, 1999 a WHO, 2006a). Kromě 
omezení používání a odběrů sladkých vod přispěje znovuvyužití vyčištěné odpadní vody také 
ke snížení množství vypouštěných odpadních vod do sladkovodních ekosystémů (Bixio a kol., 
2006 a Tozé, 2006). Z hlediska možných hygienických problémů jsou závlahy předčištěnými 
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odpadními vodami vhodné především pro krmné plodiny (řepa, luskoviny atd.), ovocné 
kultury (meruňka, jabloň) a energetické plodiny (topolové plantáže, pěstování kukuřice na 
siláž apod.), které se nevyužívají k přímě konzumaci (Elbl a kol., 2014). Zavlažování 
čištěnými odpadními vodami je realizováno zejména pro zemědělství v zemích, jako je 
Francie, Itálie, Španělsko, Kypr, Malta, Izrael, Jordánsko nebo USA (Kalavrouziotis a kol., 
2013, Pedrero a kol., 2010).  
 
VLIV ZÁVLAHY ODPADNÍ VODOU NA KVALITU PODZEMNÍCH VOD 
Legislativa 
Možnosti využití vyčištěné odpadní vody byly zpracovány světovou zdravotnickou organizací 
(WHO). Evropská unie již v roce 1991 uvedla ve své směrnici odpadní vodu jako jeden 
z možných alternativních zdrojů vody pro závlahu (ES 91/271/EHS, 1991). Postupně tato 
problematika byla začleněna i do české legislativy. Vodní zákon (Zákon č. 254/2001 Sb.) 
uvádí v § 38 odpadní vodu jako jeden z možných druhů vody pro závlahu zemědělských 
plodin a pozemků. Podle tohoto paragrafu je užívání odpadních vod jako závlahové vody 
dáno nedostatkem povrchové nebo podzemní vody. To je v souladu s článkem 12 Směrnice 
Rady 91/271, která uvádí, že kdykoli je to vhodné, měly by odpadní vody být znovu použity. 
Z Vodního zákona § 5 odstavce 1 vyplývá základní povinnost ochrany povrchových a 
podzemních vod. Využití odpadní vody k závlaze se pak podle výše uvedeného § 5 odst. 3 
zařazuje mezi jiné způsoby zneškodnění, než je jejich vypouštění do vod povrchových nebo 
podzemních. Závlahu odpadní vodou je možné ze zákona realizovat i jako zneškodňování 
odpadních vod na základě ustanovení § 38 odst. 3 a následujících vodního zákona a to na 
základě povolení vodoprávního.  
 
Řešení pomocí matematické simulace 
Jak lze vypozorovat ze znění legislativy, aplikace odpadní vody na půdu musí mít jasně 
definované podmínky. Především musí být zaručeno, že nedojde ke kontaminaci půdního 
prostředí nežádoucími látkami a současně nebude žádným způsobem ohrožena kvalita 
podzemní vody, která se může v půdním horizontu vyskytovat. Avšak kromě výše uvedených 
skutečností je nezbytné si uvědomit, že vegetace, půda a vodní prostředí se přímo podílejí na 
čistícím procesu. Problematika aplikace odpadní vody jako vody závlahové na půdu v sobě 
prolíná několik vědních disciplín a pro správné posouzení ohrožení podzemní vody je nutné je 
řešit komplexně. Složitost toho problému lze dobře řešit s využitím matematických modelů, 
které umožní sledovat chování odpadní vody jak z hlediska hydrauliky podzemní vody, tak  
i z pohledu možných probíhajících biochemických transformací v půdě. Osvědčeným 
softwarem pro toto použití je HYDRUS s využitím jeho nadstavby CW2D (Langergraber  
a Šimůnek, 2006). 
 
Tvorba simulačních modelů 
V rámci výzkumných prací jsme vytvořili matematické modely, které simulují chování 
předčištěné odpadní vody při aplikaci závlahou na zemědělskou půdu osázenou vegetací 
v půdním profilu. Sledujeme chování vody (resp. chování celého systému) především 
v nenasyceném prostředí, pozornost zaměřujeme na možný vliv znečištěné závlahové vody na 
podzemní vodu. Tvorba a řešení modelů probíhalo ve zmíněném softwaru HYDRUS CW2D. 
Pro definování vlivu jednotlivých faktorů byly vytvořeny různé modelové situace, které 
záviseli na charakteristice typu půdního profilu, výšce hladiny podzemní vody, chemickém 
složení přitékající odpadní vody a množstvím dávkované odpadní vody. Celkem bylo 
sestrojeno 29 modelů, které se navzájem lišily kombinací zmíněných faktorů. Geometrie 
modelu byla vytvořena v 1D prostředí. Rozhodující byl pouze vertikální rozměr ve směru 
svislé osy, představující hloubku půdní vrstvy do 10 m. Z časového hlediska bylo simulováno 
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období jednoho kalendářního roku, který byl rozdělen na vegetační období, kdy by měla 
probíhat závlaha, a na zbývající část roku (nevegetační období), kdy se odpadní voda na půdu 
neaplikuje. Množství závlahové dávky bylo vypočítáno pro dané rostliny dle normy (ČSN 75 
0434 Potřeba vody pro doplňkovou závlahu). Rostlinami, které byly v modelu použity jako 
typ vegetace vhodný pro závlahu odpadní vody, jsou: travnaté plochy, kukuřice na siláž a 
topol japonský. Okrajové podmínky související s klimatem, tj. srážkový úhrn, vegetační 
období či vláhová potřeba rostliny, byly vztaženy k hodnotám pro ČR, resp. Brno. Složení 
odpadní vody bylo nadefinováno pro limitní hodnoty vycházející z nařízení vlády (NV 
416/2010 Sb.). Byly zvoleny tři základní typy půd: jílovitá, hlinitá a písčitá, v celém profilu 
jednotné, odvozené dle van Genuchtena (van Genuchten, 1980). 
 
VÝSLEDKY 
Výsledky simulací modelu ukazují, že významným faktorem pro posouzení ochrany 
podzemní vody je charakteristika půdního profilu. Nejhlouběji voda proniká v půdním 
horizontu tvořeném pískem, naopak nejnižších podpovrchových hloubek dosahuje u jílu. Typ 
zavlažované vegetace nemá výrazný vliv na šíření odpadní vody půdním profilem. Pokud je 
doplňková závlahová dávka správně stanovena, nedochází k ohrožení podzemní vody. 
  

 
Obrázek 1. Zobrazení dílčích výsledků z matematického modelu – koncentrace 

amoniakálního dusíku 
 
Na základě simulovaných situací lze například tvrdit, že pokud bude hladina podzemní vody 5 
m pod zemským povrchem, nevzniká při dodržení závlahové dávky riziko ohrožení podzemní 
vody u hlinitých ani jílovitých půd. Naopak u písčitých půd během vegetačního období, kdy 
závlaha probíhá, může dojít ke kontaminaci podzemní vody některým typem znečištění. 
V provozních podmínkách je tedy nutné se zaměřit na monitoring půdního prostředí a 
vyhodnotit jeho půdní charakteristiky, zjistit hloubku hladiny podzemní vody a v neposlední 
řadě správně stanovit množství závlahové dávky. Ukázka šíření koncentrace amoniakálního 
dusíku půdním prostředím při aplikaci závlahové dávky odpadní vody ve vegetačním období 
(256 den) na travnatou plochu je zobrazena na Obrázku 1. Hladina podzemní vody je 5 m pod 
povrchem, modely se liší filtračním materiálem: MODEL 1 = písek, MODEL 2 = hlína a 
MODEL 3 = jíl.  
 
ZÁVĚR 
Výsledky prezentované v rámci dosud zpracovaných dílčích částí výzkumu ukázaly, že 
matematické modelování jako nástroj simulace hydropedologických dějů hraje důležitou roli 
při posouzení konkrétních případů. Zároveň dokáže poskytnout informace, které mohou hrát 
rozhodující roli v problematice vlivu závlahy odpadními vodami na kvalitu podzemních vod. 
Díky modelům je možné sledovat šíření a dosah znečištění sledovaných ukazatelů kvality 
vody. Pomocí matematických modelů a získaných poznatků je možné předejít nechtěným 
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kontaminacím půdního prostředí, ale především je možné vyvrátit obavy z aplikace odpadní 
vody na půdu. 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Výzkumné práce vznikly a byly podpořeny specifickým výzkumem Vysokého učení 
technického v Brně - BD12500026: Vliv vsakujících odpadních vod na kvalitu podzemních 
vod. 
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ABSTRAKT 
Příspěvek se zabývá posouzením ztrát v trubní odlehčovací komoře (TOK), prodávané firmou 
HOBAS. Hlavním cílem výzkumu bylo zjištění tlakových ztrát odlehčovací komory a to za 
různých stavů – bez samočistících česlí, s česlemi a se zanesenými česlemi. Měření probíhalo 
na fyzikálním modelu TOK v měřítku M 1:5 pomocí 4 sond na měření výšek hladin. 
Naměřené hodnoty byly porovnávány s TOK instalovanou v Děčíně. Současně byl zkoumán 
ideální tvar inteligentních samočistících česlí, tak aby kmitání volných konců podporovalo 
samočistící funkci a hledání vhodného materiálu, který by zajistil požadované mechanické 
vlastnosti. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Dešťový oddělovač; fyzikální model; jednotná kanalizace; odlehčovací komora; tlakové 
ztráty; životní prostředí. 
 
ÚVOD 
Hlavním nedostatkem odlehčovacích komor (OK) obecně je přímé propojení stokové sítě 
s recipientem. I když se do recipientu dostávají vody silně naředěné, stále obsahují velké 
množství znečištění. Toto znečištění je tedy nutné předčistit, k tomu slouží samočistící česle a 
přepadová štěrbina. Na těchto částech TOK vznikají vlivem předčištění hrubých nečistot 
místní ztráty a ztráty třením, které se zvyšují s množstvím nečistot nanesených na česlech, 
popř. ucpáním přepadové štěrbiny. Ztráty jsou důležitým aspektem při hydrotechnickém 
výpočtu OK, proto zavádíme koeficienty místních ztrát a koeficienty ztrát třením. Zejména 
pak u TOK jsou místní ztráty podstatné, jelikož během přepadu nastává u přívodního potrubí 
TOK tlakové proudění. Zanesením odlehčovací komory může nastat snížení odtoku odpadní 
vody, zvýšení její hladiny a následné nežádoucí vytopení objektů na stokové síti i mimo ní. 
Výhodou samočistících česlí je, že nedojde k úplnému zanesení odlehčovací komory a její 
následné vytopení.  

 
FYZIKÁLNÍ MODEL 
Model Hobas CSO Chamber je vyroben převážně z průhledného plastu a trub z PVC, 
v porovnání s již nainstalovanou OK v Děčíně je v měřítku 1:5. 
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Obrázek 1. Schéma rozmístění ultrazvukových sond na modelu 

 
Na Obrázku 1 je zachyceno schéma rozmístění ultrazvukových sond. Na modelu jsou 
umístěny dva průtokoměry. Na přítoku je umístěn průtokoměr Krohne IFC 090 o průměru 
potrubí DN150. Druhý průtokoměr je umístěn na odtoku a jedná se o typ Krohne Altometer 
SC100AS o DN50. Pro měření hladiny byly původně použity pouze 3 sondy. Jedná se o 
ultrazvukové senzory PEPERL+FUCHS Ultrasonic sensor. Po první sérii měření vyplynulo, 
že bude potřeba doinstalovat ještě jedna sonda, aby měření bylo kompletní.  

 
POSTUP MĚŘENÍ 
Měřeno bylo celkem 16 stavů v 20 minutovém intervalu od minimálního průtoku (tj. 4,05 l/s) 
na přítoku. Tato hodnota byla zvolena z důvodu, aby voda těsně přepadala. Maximální možná 
hodnota byla zvolena 12,90 – 13,40 l/s. Tato hodnota je maximum, které je model schopný 
pojmout. Dále byly měřeny ještě 4 další mezistavy. Pro každý přítok byly nastavovány 3 
různé stavy odtoku, a to od úplně zavřeného odtoku 0,00 l/s (simuluje úplné zacpání odtoku) 
dále pak 2,00 l/s (simuluje přibližně poloviční zacpání odtoku) a posledním typem odtoku je 
maximální otevření, hodnota se pohybuje mezi 3,75 – 4,00 l/s a v tomto případně odtoku nic 
nebrání. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v Tabulce 1.   

 
Tabulka 1. Měřené stavy přítoku a odtoků 

 
 

č.m přítok [l/s] odtok [l/s] přepad [l/s] rozdíl hladin sondy 3 a 2 rozdíl hladin sondy 4 a 1

1 4,08 0,00 4,08 -1,71 -34,40

2 4,08 2,00 2,08 -1,00 -24,38

3 4,10 3,80 0,30 -0,69 -10,88

4 5,05 0,00 5,05 -3,02 -40,93

5 5,05 2,00 3,05 -1,74 -30,17

6 5,05 3,85 1,20 -1,14 -21,12

7 6,20 0,00 6,20 -4,13 -48,17

8 6,20 2,00 4,20 -2,72 -35,50

9 6,20 3,88 2,32 -1,67 -26,32

10 7,15 0,00 7,15 -6,11 -55,71

11 7,15 2,00 5,15 -3,65 -41,26

12 7,15 3,90 3,25 -3,00 -32,06

13 8,78 0,00 8,78 -9,80 -67,17

14 8,78 2,00 6,78 -5,96 -51,41

15 8,78 4,00 4,78 -4,04 -39,49

16 13,20 4,07 9,13 -13,71 -70,33
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Obrázek 2. Schéma místních ztrát na CSO HOBAS Chamber 
 
 
VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 
První série měření probíhala na modelu s nezanesenými česlemi. Ve druhé sérii měření byla 
na každou česli nainstalována zábrana, v podobě umělohmotné destičky. Tato zábrana 
simuluje úplné zanesení česlí. Ve třetím měření destička zůstala pouze na první česli. Tento 
stav simuluje zanesení první česle. V poslední, čtvrté části měření, byl model opět rozebrán a 
česle odinstalovány. Měření tedy probíhalo bez česlí. 
Následně byly porovnány výsledné hodnoty změřených a tabulkových hodnot koeficientu 
místní ztráty. U měření bez česlí je naměřená hodnota větší než tabulková.  
 

Tabulka 2. Změřené koeficienty místní ztráty 
 Koeficient místní ztráty 

ξ 
Bez česlí 0,731 

S nezanesenými česlemi 0,753 
S první česlí zanesenou 0,796 
Všechny česle zanesené 0,826 

 
V nynější chvíli výzkum navazuje na problematikou mechanických vlastností kyvných 
inteligentních samočisticích česlí pro trubní odlehčovací komoru CSO HOBAS Chamber. 
Česle jsou vyvíjeny ve vodohospodářské laboratoři v hydraulickém žlabu v měřítku 1:1. Pro 
konstrukci česlí se jeví jako nejvýhodnější kompozitní materiály, jsou lehké a odolné. 
Hledány jsou potřebné mechanické vlastnosti, jako pevnost v ohybu (důležitá vlastnost při 
zanesení česlí nečistotami, při kterém dochází ke zvýšení tlakových ztrát na česlích a 
navýšení sil působících na česle), hrubost povrchu (hladký povrch zabraňuje usazování 
nečistot na česlích a jejich zanášení) a kmitání volných konců česlí v proudu (kmitáním 
dochází k samočistící funkci česlí, kmitání uvolňuje již usazené nečistoty). Na fyzikálním 
modelu je také zkoumán vhodný průměr jednotlivých prutů česlí, jejich délka a mezery mezi 
jednotlivými pruty tak, aby docházelo k vyšší účinnosti separace nečistot a jejich odvádění 
škrtící tratí na ČOV. (Obrázek 3) 
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Obrázek 3. Fyzikální model kyvných inteligentních  

samočistících česlí v měřítku 1:1 
 
 
ZÁVĚR 
Po ukončení měření byly porovnány výsledné hodnoty změřených a tabulkových hodnot 
koeficientu místní ztráty. Největší rozdíl ve výsledných koeficientech je u měření bez česlí a u 
měření se zanesenými česlemi. Nejmenší rozdíl je pak při měření s česlemi a s první 
zanesenou česlí. Proto z naměřených údajů vyplývá, že největší problém nastává při úplném 
zacpání česlí a koeficient místních ztrát je největší.  
Po provedení prvních pokusů na modelu kyvných inteligentních samočistících česlí bylo 
zjištěno, že je třeba model přepracovat tak, aby bylo možné česle zaplavit až po kyvný kloub. 
Hydraulický žlab bude zúžen tak, aby i při maximálním zaplavení česlí, rychlosti proudění na 
modelu odpovídaly rychlostem zjištěným při terénním monitorování.  
Na výzkum navazuje studium kyvných inteligentních samočistících česlí, které povede ke 
zjištění optimálního tvaru česlí ke zvýšení efektivity CSO HOBAS Chamber a zároveň 
k volbě nejvhodnějšího materiálu k jejich výrobě.  
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ABSTRAKT 
V příspěvku je řešena kvalita vody v retenčních nádržích v okolí silničního okruhu kolem 
Prahy, které slouží pro zachycení povrchového splachu z komunikací. Monitorováno je pět 
nádrží v úseku dlouhém cca 15 km. Z nádrží je odebírána voda i sediment a ve vzorcích jsou 
určovány základní chemické ukazatele, těžké kovy a fekální bakterie. Z výsledků vyplývá, že 
nádrže sloužící k zachycení povrchového odtoku ze silnic a jiných zpevněných povrchů 
mohou být potenciální hrozbou pro povrchové a podzemní vody a je nutné provádět jejich 
pravidelnou kontrolu, údržbu a čištění, aby se v nich zachycené polutanty nedostávaly do 
povrchových či podzemních vod.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Automobilová doprava, kvalita vody, povrchový splach, těžké kovy, zdroje znečištění. 
 
ÚVOD     
V souvislosti s požadavky Směrnice evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES na 
dosažení dobrého chemického a ekologického stavu vodního prostředí je kladen velký důraz 
na omezení vnosu znečištění do recipientů. S nárůstem podílu nepropustných ploch se zvyšuje 
také povrchový odtok a dochází k ovlivnění hydrosférických poměrů v povodí. Voda 
z komunikací je nejčastěji sváděna přímo do vodoteče, čímž je zásadně ovlivněna kvalita 
vody v recipientu. Dešťová voda, která odtéká z komunikací a ze zpevněných ploch obsahuje 
škodlivé látky rozpuštěné ve vodě, a také škodlivé látky vázané na suspendované částice.  Za 
účelem zabránění vnosu znečištění z dopravy do vodního toku, jsou v okolí komunikací 
budovány nádrže, které tyto nečistoty zadržují.  
 
POPIS SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ 
Pro monitoring retenčních nádrží, sloužících pro záchyt povrchového odtoku z komunikací 
bylo zvoleno pět nádrží (SN1-SN5) v okolí silničního okruhu kolem Prahy (úsek 512, R1, 
Jesenice – D1). Umístění jednotlivých nádrží je patrné z Obrázku 1. 
Nádrže jsou tvořeny kombinací podzemní prefabrikované sedimentační nádrže a zevní 
otevřené retenční nádrže, z které voda odtéká do recipientu. Výjimkou je nádrž SN2, u které 
sedimentační nádrž není podzemní, ale otevřená zemní. Odtoky z nádrží jsou zaústěny do 
drobných vodních toků, viz Tabulka 1.  
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Obrázek 1. Zájmová lokalita 

 
Tabulka 3. Recipienty sledovaných nádrží 

Nádrž Recipient 
SN1 bezejmenný levostranný přítok Botiče 
SN2 Jesenický potok 
SN3 Osnický potok 
SN4 Dobřejovický potok 
SN5 

 
 
METODIKA MĚŘENÍ 
Z retenční části sledovaných nádrží jsou odebírány vzorky vody a sedimentu. Analýzy vody 
jsou zaměřeny na stanovení základních chemických ukazatelů: pH, konduktivity, 
amoniakálního dusíku, dusičnanového dusíku, fosforečnanového fosforu, chemické spotřeby 
kyslíku (CHSKCr), nerozpuštěných látek, chloridů a síranů. Dále jsou ve vodě zjišťovány 
koncentrace vybraných těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) a přítomnost koliformních 
bakterií a E. coli. Analýzy sedimentu jsou zaměřeny na těžké kovy, ve stejném rozsahu jako u 
vody.  
 
Většina sledovaných ukazatelů je stanovena v den odběru, ihned po přivezení vzorků do 
laboratoře. Konduktivita a pH jsou měřeny multimetrem Hach Lange, Cl-, N-NH4

+, N-NO3
-, 

P-PO4
3-, CHSKCr a SO4

- jsou stanovovány pomocí kyvetových testů Hach Lange a 
nerozpuštěné látky jsou zjišťovány gravimetrickou metodou. Vzorky vody určené pro analýzu 
těžkých kovů jsou stabilizovány kyselinou dusičnou (100µl HNO3) a uchovávány v chladu až 
do analýzy. Sediment je před analýzou zmražen, vysušen lyofilizací a rozložen mikrovlnným 
rozkladem (ETHOS, Milestone) ve směsi 9 ml HNO3 a 1 ml H2O2. Koncentrace těžkých kovů 
jsou následně stanoveny metodou atomové absorpční spektrometrie (SolaarS –FAAS,GF 
AAS; AMA 254) 
 
Získané výsledky jsou vyhodnocovány dle norem environmentální kvality stanovených 
v Nařízení vlády č. 23/2011, konduktivita dle ČSN 75 72221 III. Třída a obsah TK 
v sedimentu dle benchmarkerů US EPA (TEC – Koncentrace prahového účinku, PEC – 
Koncentrace pravděpodobného účinku) (ES/ER/TM-95/R4, 1997).  
 
VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
V Tabulce 2 jsou zachyceny minimální, průměrné a maximální hodnoty základních 
chemických ukazatelů naměřené ve vodě odebrané z tělesa retenčních nádrží. Nejvyšší 
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koncentrace Cl- byly zjištěny v zimě a na jaře, zatímco v letních měsících a především na 
podzim, byly tyto koncentrace velmi nízké. Sezónní fluktuace koncentrací Cl- iontů 
v prostředí naznačují, že hlavním zdrojem chloridů jsou posypové soli, používané k zimní 
údržbě silnic a dálnic. Limity NEK jsou často překračovány také u konduktivity a chemické 
spotřeby kyslíku. CHSK představuje komplexní ukazatel veškerého organického znečištění, 
bez ohledu na to, zda jde o látky biologicky rozložitelné či nikoliv (Langhammer, 2002). 
 

Tabulka 2. Minimální, průměrné a maximální hodnoty základních chemických ukazatelů 
naměřené v retenčních nádržích v okolí Pražského okruhu 

ukazatel jednotka NEK MIN PRŮMĚR MAX 
pH - 6-9 7,24 8,48 9,80 

konduktivita mS/m 110 18,5 89,87 358,00 
NL mg/l 25 2,00 10,79 30,00 
Cl- mg/l 150 13,90 200,19 1044,00 

N-NH4
+ mg/l 0,23 0,04 0,24 1,29 

CHSK mg/l 26 8,00 32,87 159,00 
N-NO3

- mg/l 5,4 0,10 2,10 5,45 
N-NO2 mg/l - 0,02 11,04 159,00 

SO4 mg/l 200 12,60 46,86 162,00 
P-PO4

3- mg/l 0,15 0,03 0,44 1,17 
koliformní b. KTJ/100 ml 4000  3,10 202,44 961,60 

E. coli KTJ/100 ml 2500  2,00 52,51 365,40 
 
Výsledky analýz těžkých kovů prokázaly tvrzení, že většina těžkých kovů preferuje vazbu do 
pevné matrice (Nábělková, 2011). Ve vodě odebrané z retenčních nádrží se těžké kovy 
objevují v nízkých koncentracích, obvykle jsou na úrovni nebo pod mezí detekce a 
nepřekračují imisní kritéria. V porovnání s kritérii jsou koncentrace TK v sedimentu na 
významnějších úrovních.  
 
Jako nejproblémovější se ukázala měď. Potvrdily se tak výsledky dlouhodobých měření na 
Katedře zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT v Praze, podle kterých koncentrace 
Cu v sedimentu nejčastěji překračují limity v urbanizovaných povodích. Měď se využívá k 
povrchové úpravě kovů, oplachem takto upravených výrobků (měděná potrubí, okapové 
svody, střechy) se pak může dostávat do prostředí. Zvýšené koncentrace mědi v sedimentu 
mohou dále souviset se splachy algicidních preparátů na bázi mědi z polí a zahrad. Na 
komunikace se Cu dostává také opotřebením brzd u motorových vozidel (Pitter, 1990). 
Hodnoty TEC (28 mg/kg) byly překročeny téměř u všech odběrů. Ve třech případech došlo i 
k překročení limitu PEC (77,7 mg/kg).  
Druhým nejvýznamnějším kovem je olovo, ačkoli jeho hlavní zdroj, olovnaté pohonné hmoty 
se již nepoužívají. Předchozí studie prokázaly, že po regulaci olovnatého benzínu, 
koncentrace olova v prostředí výrazně poklesla, v prostředí však stále zůstává (Kayhanian, 
2012).  
 
Na Obrázku 2 jsou zachyceny průběhy koncentrací těžkých kovů ve vodě a v sedimentu u 
nádrže SN5. Největší výkyvy jsou patrné u průběhu koncentrací zinku. U vody nastal výrazný 
nárůst koncentrací u 4. odběru, v sedimentu byly naměřeny nejvyšší hodnoty u posledního 
odebraného vzorku. Zdrojem zinku v prostředí je především atmosférický spad (spalování 
fosilních paliv, zpracování zinkových rud). V souvislosti s automobilovou dopravou se zinek 
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uvolňuje opotřebením brzdového obložení během brždění, opotřebením motoru i vozovky. 
Zdrojem zinku však může být i benzín, nemrznoucí směsi, motorové oleje a maziva.  
 

Obrázek 2. Koncentrace kovů ve vodě a v sedimentu v nádrži SN5 
 

ZÁVĚR 
Z ukazatelů kvality vody nejčastěji překračovaly NEK koncentrace Cl-, konduktivita a CHSK, 
tyto ukazatele se pojí zejména se zimní údržbou komunikací. Stanovené hodnoty koncentrací 
těžkých kovů ve vodě překračovaly předepsané ukazatele NEK (Nařízení vlády 23/2011 Sb.) 
pouze vzácně. U sedimentu byly v několika případech zaznamenány vyšší koncentrace 
těžkých kovů, než povoluje Koncentrace prahového účinku TEC. Hodnota Koncentrace 
pravděpodobného účinku PEC byla překročena pouze výjimečně. Nejčastěji byly překročeny 
koncentrace mědi, olova a zinku. Výrazné rozdíly mezi koncentracemi ve vodě a v sedimentu 
potvrdily výsledky předchozích studií, že těžké kovy preferují vazbu do pevné matrice.  
Z výsledků vyplývá, že nádrže sloužící k zachycení povrchového odtoku ze silnic a jiných 
zpevněných povrchů mohou být potenciální hrozbou pro povrchové a podzemní vody a je 
nutné provádět jejich pravidelnou kontrolu, údržbu a čištění, aby se v nich zachycené 
polutanty nedostávaly do povrchových či podzemních vod.  
 
PODĚKOVÁNÍ 
Příspěvek byl zpracován v rámci projektu č. SGS15/146/OHK1/2T/11 - Hodnocení kvality 
vody a sedimentu drobných vodních toků a nádrží ovlivněných povrchovým splachem z 
komunikací 
    
SEZNAM LITERATURY 
ES/ER/TM-95/R4 (1997). Toxicological Benchmarks for Screening Contaminants of 

Potential Concern for Effects on Sediment-Associated Biota 
Kayhanian M. et al. (2012). Review of highway runoff characteristics: Comparative analysis 

and universal implications. Water Research. 2012, 46(20), 6609-6624.  
Langhammer J. (2002). Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Katedra fyzické geografie 

a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha.  
Nábělková J. (2011). Těžké kovy v sedimentech drobných městských toků. Habilitační práce, 

Stavební fakulta ČVUT v Praze, 2011, p. 24 
Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., O ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

Pitter P. (1999). Hydrochemie. Vysoká škola chemicko-technologická, Praha. 
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ABSTRAKT 
V posledních letech je nedílnou součástí evropské agendy posilování úlohy výzkumných 
kapacit v oblasti sledování a prevence užívání drog. V roce 2009 vydalo Evropské 
monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) zvláštní zprávu, která 
popisuje obecné principy nového přístupu k monitorování a zpřesnění odhadu prevalence a 
užívání drog v populaci pomocí metody tzv. epidemiologie odpadních vod tzv. „sewage 
epidemiology“. V rámci ČR je tato metoda v praxi aplikována Výzkumným ústavem 
vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i. při řešení projektu Stanovení množství 
nezákonných drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách – nový nástroj 
pro doplnění údajů o spotřebě drog v České republice, identifikační číslo VG 
20122015101, zkrácený název DRAGON, je řešen v rámci Programu bezpečnostního 
výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015 (BV II/2 – VS) a je financovaný formou 
dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra České republiky. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Amfetamin (AMP), cannabis (THC), epidemiologie odpadních vod – sewage epidemiology, 
extáze (MDMA), kalkulace spotřeby nelegálních drog, kokain, pervitin (MAMP). 
 
ÚVOD 
Daughton, 1999 a 2001 se poprvé zabýval myšlenkou využít výsledků sledování koncentrací 
nelegálních druhů drog v komunálních odpadních vodách na přítocích na městské čistírny 
odpadních vod (dále jen ČOV) ke zpětnému výpočtu spotřeby drog v populaci. Tím byla 
otevřena diskuse a zahájeny i první výzkumné práce na téma drogy v odpadních vodách a byl 
položen základ „sewage epidemiology“ - epidemiologie odpadních vod. Poprvé tento přístup 
k určení drog ve sledované komunitě v praxi použil (Zuccato et al., 2005) v zájmové oblasti 
povodí řeky Pádu a některých jezer v Itálii a Švýcarsku. Výsledky ukázaly překvapivá zjištění 
a vedly k dalšímu vývoji postupů a výzkumu v této oblasti sledování spotřeby drog 
v populaci. Využití analýzy odpadních vod pro zjištění spotřeby drog se například používá 
v Austrálii (Irvin et al., 2011), v Paříži (Karolak et al., 2010), mapu spotřeby drog z 25 ČOV 
na území Francie uvádí (Nefau et al., 2013). Velmi cenné výsledky, které poskytují 
celoevropské meřítko srovnání spotřeby vybraných nelegální druhů drog na základě výsledků 
aplikace metody „sewage epidemiology“ lze nalézt v publikaci (Thomas et al., 2012). Tato 
srovnávací studie proběhla v roce 2011 v 19 evropských městech, s cílem sjednotit analytické 
postupy pro stanovení drog a jejich metabolitů v odpadních vodách.  
 
POUŽITÉ METODY A POSTUPY 
Základní princip metody „sewage epidemiology“ (epidemiologie odpadních vod) spočívá ve 
stanovení množství nelegálních drog (mateřských drog a/nebo jejich metabolitů) v odpadních 
vodách, které je dále použito pro zpětný výpočet látkového množství mateřských drog. Tyto 
výsledky mohou následně sloužit při odhadu spotřebovaných dávek za časový interval 
v gramech/den nebo dávkách/den. Pro prezentaci výsledků lze použít i různé vyjádření např. 
gramy/den na 1000 obyvatel nebo počet dávek/den na 1000 obyvatel a tímto způsobem 
mohou být vzájemně porovnány různé odkanalizované lokality, aglomerace apod. Ze 
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získaných výsledků koncentrací drog a jejich metabolitů lze provést odhad spotřeby 
nelegálních drog ve sledovaných lokalitách a to pomocí zpětné kalkulace (back calculation) 
podle metody (Castiglioni et al, 2011). Výpočet se provádí se zohledněním proměnlivého 
režimu vzorkování během víkendů a pracovních dní: 

 
S (g/den) = K (ng/l) × Q (l/den) × PF * 10-9 

 
S = denní spotřeba zvolené drogy;  
K = koncentrace látky (metabolitu dané drogy, případně drogy nezměněné), stanovené na nátoku na ČOV; 
Q = průtok odpadní vody ČOV za den; 
PF = přepočítávací nebo korekční faktor, který se stanoví jako poměr molekulárních hmotností zvolené drogy a 
specifické látky (metabolitu nebo nezměněné drogy) násobený průměrnou procentuální metabolizací drogy na 
zvolený metabolit, příp. nemetabolizaci –  prochází-li droga tělem částečně nezměněna (Postigo et al., 2010). 
 
Vzorky surových odpadních vod byly odebírány nejen na nátoku na příslušnou městskou 
ČOV, ale i ve vybraných uzlových bodech kanalizační sítí – Ostrava, Brno a Ústí nad Labem. 
Tato strategie vzorkování byla realizována s cílem odlišit jednotlivé městské části z pohledu 
„vztahu“ jejich obyvatel k užívání nezákonných drog. Vzorky byly nejčastěji odebírány 
pomocí automatických vzorkovacích zařízení jako 24-hodinové slévané vzorky, v časových 
intervalech (1 – 2 hod.). V roce 2013 a 2014 proběhlo celkem 8 týdenních vzorkovacích 
kampaní. Odebráno bylo celkově více než 2500 vzorků odpadních vod. V případě ÚČOV 
v  Ostravě tyto vzorkovací kampaně byly realizovány jako 14-denní. V roce 2013 byly 
prováděny odběry komunálních vod celkem v 10 lokalitách – Praha, Ostrava, Brno, Plzeň, 
Ústí nad Labem, Karviná, Havířov, Orlová, Frýdek-Místek, Český Těšín, které byly vybrány 
po konzultaci s Národním monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti a Národní 
protidrogovou centrálou. V roce 2014 došlo k rozšíření vzorkovaných aglomerací do všech 
krajských měst ČR a do některých dalších vybraných problematických oblastí.  
V komunálních odpadních vodách v nátocích na jednotlivé ČOV a v uzlových bodech 
kanalizačních sítí vybraných městských aglomerací byly sledovány následující nelegální 
drogy a některé jejich metabolity: 

 Extáze (MDMA - 3,4-methylen-dioxy-methamfetamin) 
 Amfetamin (AMP) a Metamfetamin (MAMP - pervitin) 
 Kokain (CO) a metabolity Benzoylecgonine (BE) a Cocethylen (CE) 
 Heroin (HER) a metabolity Morfin (MOR) a 6-acetylmorfin (ACE) 
 Cannabis (THC - marihuana) jako 11-nor-9-karboxy-delta-9-THC 
 LSD a metabolit diethylamid kyseliny 2-oxo-3-hydroxy-lysergové 
 Metadon, Buprenorfin, Efedrin hydrochlorid, cis-Tramadol HCl 

Odebrané vzorky surových komunálních odpadních vod jsou podle možností buď 
bezprostředně po odběru zpracovány nebo zamraženy a do zpracovávání uchovávány při 
teplotě -20 °C. Vzorky jsou po filtraci analyzovány metodou on-line extrakce na pevné fázi s 
návaznou analytickou koncovkou v podobě kapalinové chromatografie v kombinaci 
s tandemovou hmotnostní spektrometrií a lineární iontovou pastí (SPE – LC-MS/MS).  
 
VÝSLEDKY A VÝSTUPY 
Z prvního vyhodnocení části naměřených a vypočtených výsledků sledování obsahu drog a 
jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách v roce 2013 a částečně i 2014 lze 
jednoznačně potvrdit, že nezákonné drogy byly nalezeny prakticky ve všech analyzovaných 
vzorcích surových komunálních odpadních vod. Ze získaných výsledků lze provést porovnání 
sledovaných aglomerací nebo jejich částí (Obrázek 1). Podle předběžných výsledků projektu 
jsou nejvíce užívanými nelegálními drogami v ČR THC (cannabis) a metamfetamin 
(MAMP-pervitin), méně užívanými nelegálními drogami, pokud jde o množství spotřebované 
na 1000 odkanalizovaných obyvatel, jsou amfetamin (AMP), kokain (CO) a extáze 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 
 

~ 303 ~ 
 

(MDMA). Pro porovnání zjištěných výsledků vybraných druhů nelegálních drog v evropském 
kontextu můžeme využít výstupy srovnávací studie (Thomas et al., 2012) 19 evropských měst 
a aglomerací, která se v roce 2011 zaměřila na odhad spotřeby kokainu, amfetaminu, 
pervitinu a extáze ve vybraných městech v Nizozemí, Francii, Španělsku, Švédsku, Finsku, 
Norsku, ČR (Praha a České Budějovice), Anglii, Belgii, Itálii a Chorvatsku. 
V porovnání s ostatními evropskými městy můžeme zaznamenat extrémní hodnoty 
koncentrací metamfetaminu (MAMP-pervitin) v Havířově, Karviné, Frýdku-Místku a Ústí 
nad Labem (503 – 2397 mg/den/1000 obyv.). Tyto zjištěné hodnoty jsou násobně vyšší než 
nejvyšší zjištěné hodnoty v rámci výše uvedené srovnávací studie evropských měst – 
Helsinki, Turku, Oslo (245 – 376 mg/den/1000 obyv.). Vysoké hodnoty lze zaznamenat u 
všech sledovaných měst. 
U amfetaminu (AMP) byla v rámci sledovaných měst a aglomerací nejvyšší průměrná denní 
spotřeba v Havířově 283 mg/den/1000 obyv., což odpovídá intervalu zjištěných hodnot v u 
sledovaných měst v Evropě, kde se hodnoty pohybovaly v intervalu mezi 33 – 3040 
mg/den/1000 obyv.   
Nejvyšší průměrná denní spotřeba u „taneční drogy“ extáze (MDMA) byla zjištěna v Praze 
(58 mg/den/1000 obyv.), což je výrazně méně než nejvyšší hodnoty zjištěné v Amsterdamu, 
Utrechtu a Eindhovenu (67 – 615 mg/den/1000 obyv.). Výsledek v Praze odpovídá například 
zjištěným hodnotám v Antverpách a Londýně (32 – 52 mg/den/1000 obyv.), přičemž získané 
výsledky potvrzují u této drogy výrazný „víkendový režim“.  
U kokainu (CO), jehož spotřeba je zpětně kalkulována na základě analýzy jeho hlavního 
metabolitu benzoylecgoninu (BE), byla prokázána nejvyšší spotřeba v Praze, 206 
mg/den/1000 obyv., nižších hodnot pak bylo dosaženo v Plzni, Ústí nad Labem, Havířově a 
Ostravě (53-57 mg/den/1000 obyv.). Výsledky spotřeby kokainu zjištěné ve srovnávací studii 
(Thomas et al., 2012) byly v některých evropským městech násobně vyšší než v ČR a 
pohybovaly se v rozmezí hodnot 987 – 1998 mg/den/1000 obyv. (Amsterdam, Valencie, 
Eindhoven, Barcelona, Londýn, Castellón a Utrecht). Zjištěná spotřeba kokainu v Praze a 
ostatních sledovaných aglomeracích spíše odpovídá nižšímu průměru podobně jako 
v Záhřebu, Helsinkách, Turku, Oslu, Stockholmu (2 – 146 mg/den/1000 obyv.). 
THC (cannabis-marihuana) vykazuje v rámci Moravskoslezského kraje největší spotřebu v 
přepočtu na 1000 odkanalizovaných obyvatel v Bruntále, Ostravě, Karviné a Novém Jičíně 
(502 – 611 mg/den/1000 obyv.). 
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Obrázek 1. Průměrná denní spotřeba vybraných druhů nelegálních drog (mg/1000 
obyvatel/den) ve sledovaných aglomeracích (MDMA-extáze, AMP-amfetamin, MAMP-

pervitin). 



11. bienální konference CzWA VODA 2015, Poděbrady, 16. – 18. září 2015 
 

~ 304 ~ 
 

ZÁVĚR 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že aplikací nové metody sledování drog a jejich 
metabolitů v kanalizačních systémech a na přítoku na ČOV lze stanovit odhad spotřeby drog 
v odkanalizované spádové oblasti určité aglomerace. Můžeme mezi sebou porovnávat 
jednotlivé nelegální drogy a jednotlivé sledované lokality. Podle předběžných výsledků bude 
naplněn cíl výzkumu, kterým bylo pomocí metody „sewage epidemiology“ získat komplexní 
přehled o spotřebě drog a tím přispět ke zpřesnění oficiálních statistik spotřeby nelegálních 
druhů drog pro celou ČR. 
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ABSTRAKT  
Cílem příspěvku je prezentace využitelnosti mikroskopických analýz, a metod molekulární 
biologie (FISH – fluorescenční in situ hybridizace, PCR-DGGE – polymerázová řetězová 
reakce-denaturační gradientová gelová elektroforéza). Vyjmenované metody byly aplikovány 
na aktivovaný kal a mezofilní anaerobní kal z reálné ČOV. Kromě nativních preparátů 
v přímém světle a fázovém kontrastu bylo použito Gramovo a Neisserovo barvení. U FISH 
byl kladen důraz na detekci významných skupin bakterií technologického procesu (amoniak-
oxidující, dusitany-oxidující, polyfosfát-akumulující a sulfát-redukující bakterie a vybrané 
vláknité mikroorganismy). Zároveň byly ve zkoumaných vzorcích vyhodnoceny Archaea, jež 
hrajou významnou roli převážně v anaerobních procesech (methanogenní archaea). PCR-
DGGE bylo zaměřeno na  identifikaci jednotlivých zástupců domén Bacteria a Archaea. 
U všech metod je kladen důraz na jejich praktické využití v oboru čištění odpadních vod. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Aktivovaný kal, DGGE, FISH, mikroskopická analýza, PCR, vyhnilý kal.  
 
ÚVOD 
Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu (AK) představuje rychlou a účinnou metodu 
kontroly stavu aktivačního procesu. Základními cíli mikroskopického rozboru aktivovaných 
kalů je vyhodnocení flokulačních a separačních schopností, které se jeví z hlediska účinnosti 
aktivačního procesu jako primární. Pravidelné mikroskopické hodnocení může odhalit 
tendence ve vývoji kvality AK z hlediska jeho separovatelnosti a určit příčiny případných 
problémů, což umožní učinit potřebná preventivní či nápravná opatření. 
Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) je molekulárně biologická metoda nezávislá na 
kultivaci, která umožňuje detekci mikroorganismů až na úrovni druhu. Poskytuje nejen 
kvalitativní výsledky, ale i kvantitativní. V případě mikroorganismů vyskytujících se 
v klastrech umožňuje určit jejich tvar, velikost, strukturu a vzájemné uspořádání. Zároveň tato 
metoda umožňuje doplnit klasický mikrobiologický rozbor např. při detekci vláken, která jsou 
hůře morfologicky rozeznatelná. 
Další diskutovanou molekulárně biologickou metodou je polymerázová řetězová reakce 
(PCR). PCR lze kombinovat např. s denaturační gradientovou gelovou elektroforézou 
(DGGE), která umožňuje separaci PCR produktů – směs DNA či RNA směsné mikrobiální 
kultury vyizolované ze zkoumaného systému. V takto separovaných produktech je možné tzv. 
sekvenací (zjištění pořadí nukleových bází v úseku DNA/RNA) určit taxonomické zařazení 
mikroorganismů pomocí online databází. Lze tak analyzovat mikrobiální osídlení 
čistírenských kalů na úroveň rodu, případně i druhu.  
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METODIKA 
 
Popis ČOV 
Vybraná ČOV je navržena pro 375 000 EO a je provozována v technologickém schématu R-
An-D-N s mezofilní anaerobní stabilizací. Analýzám byly podrobeny vzorky z nitrifikační a 
stabilizační nádrže. 
 
Mikroskopická analýza 
Metodika mikroskopického rozboru vychází principiálně z postupů Jenkinse et al. (1993). Tato 
metodika byla přijata prakticky na celém světě a vychází z ní i řada lokálních manuálů, včetně českého 
(Wanner a kol, 2000). Nativní (živé) preparáty jsou obvykle pozorovány v přímém světle při 
nižším zvětšení (cca 100x – 250x) a následně s použitím fázového kontrastu při zvětšení 
vyšším (cca 1000x) k určení detailnějších informací. Tímto postupem lze získat základní 
charakteristiky AK (zejména morfologické vlastnosti vloček a identifikační rysy jednotlivých 
vláknitých mikroorganismů). Pro další hodnocení vzorků je třeba provést i základní barvící 
postupy (Gramovo a Neisserovo barvení), které umožňují rozlišit vláknité mikroorganismy 
jednotlivých typů a upřesnit určení dominantního organismu ve vzorku. Zároveň je možné 
stejným postupem vizualizovat i kolonie polyfosfát-akumulujících bakterií. Tyto preparáty 
jsou analyzovány v přímém světle při vyšším zvětšení (cca 1000x). 
 
Fluorescenční in situ hybridizace 
Metoda FISH byla provedena dle postupů Nielsena et al. (2009). Při FISH analýze se 
využívají genové sondy – uměle připravené krátké úseky DNA, které se váží na specifické 
místo DNA cílového mikroorganismu. Sondy jsou značené fluorescenčním barvivem, aby 
mohl být detekován signál fluorescenčním mikroskopem. Na vzorky byly aplikovány nejprve 
méně specifické sondy pro Alfaproteobacteria (ALF1B, ALF968),  Betaproteobacteria 
(BET42a), Gammaproteobacteria (GAM42a), Deltaproteobacteria (DELTA495mix) a 
Archaea (ARCH915) a pak více specifické sondy pro sulfát-redukující bakterie 
(Desulfovibrionales – SRB385 a Desulfobacterales, Desulfuromonales, Syntrophobacterales 
či Myxococcales – SRB385b) nitritační bakterie (Betaproteobacteria oxidující amoniak – 
směs NSO1225 a NSO190, Nitrosomonas – NEU, Cluster6a192, Nse1472, Nitrosospira –
 Nsv443), pro nitratační bakterie (Nitrospira – směs Ntspa712 a Ntspa662, Nitrobacter – 
NIT3, polyfosfát-akumulující mikroorganismy (Rhodocyclus tenuis – směs PAObmix) a 
vláknité bakterie Microthrix parvicella (směs MPAmix) a Nostocoida limicola (NLIMII175). 
Veškeré použité sondy byly značené fluorescenčním barvivem Cy3. Specifičnost sond, jejich 
sekvence oligonukleotidů a podmínky hybridizace lze nalézt v Nielsen et al., (2009) či 
v databázi probeBase (Loy et al., 2007). Signál byl pozorován při zvětšení 400x.  
 
Polymerázová řetězová reakce-denaturační gradientová gelová elektroforéza 
PCR-DGGE byla provedena dle Sevioura a Nielsena (2010). Analyzovány byly zástupci 
domény Bacteria a Archaea. Sekvenování bylo provedeno laboratoří ÚDMP, Univerzita 
Karlova. Získané sekvence byly zpracovány volně dostupným programem Chromas a 
následně vyhodnoceny pomocí online databáze RDP (https://rdp.cme.msu.edu/index.jsp).  
 
VÝSLEDKY 
 
Mikroskopická analýza 
Na základě provedené analýzy byl mikroskopický obraz aktivovaného kalu hodnocen jako 
poměrně příznivý a technologicky přijatelný. Vločky vykazovaly přiměřenou velikost (60 % 
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střední vločky, 150 – 500 µm) i dostatečně kvalitní strukturu (85 % s vytvořeným 
kompaktním jádrem), výskyt volných baktérií nebo drobných, obtížně usaditelných 
fragmentů, které by negativně ovlivňovaly kvalitu finálního odtoku, byl nízký. Přítomnost 
zoogloeálních kolonií (extracelulární polymery, „slizy“) byla na zcela běžné úrovni a jejich 
výskyt neměl na separační charakteristiky aktivovaného kalu žádný výrazný vliv. Četnost a 
druhové zastoupení vyššího osídlení aktivovaného kalu byly stabilní a vyrovnané, toxický či 
inhibiční efekt na biocenózu kalu nebyl prokázán. Celková četnost výskytu vláknitých 
mikroorganismů byla kvantifikována stupněm 5, tj. jako hojná (> 20 vláken na vločku), 
jediným dominantním bylo identifikováno vlákno Microthrix parvicella, které v současné 
době sedimentační charakteristiky výrazně negativně neovlivňuje. Pozitivní působení bylo 
možné přisuzovat i dávkování solí železa (podpora flokulace), které byly rozborem 
detekovány. Typové zastoupení vláken však indikovalo tendenci aktivovaného kalu k flotaci a 
k tvorbě stabilní biologické pěny a bylo proto doporučeno jejich pravidelné monitorování. 
Sekundárně se ve vzorku AK vyskytovala vlákna Typu 0041/0675, Nostocoida limicola, 
Typu 0092 a Typu 1851, výjimečně byly určeny vláknité mikroorganismy Haliscomenobacter 
hydrossis, Typ 1701, Typ 0961, sirný Typ 0914 a pěnotvorné aktinomycety Gordonia amarae 
– like microorganismy (GALO). Velmi často byly zaznamenány kompaktní klastry 
polyfosfát-akumulujících bakterií všech velikostí, což indikuje značný potenciál AK k 
biologickému odstraňování fosforu. Vzorek vyhnilého kalu vykazoval typickou konzistenci 
(téměř homogenní biomasa převážně bakteriálního charakteru), u některých vláknitých 
mikroorganismů však navzdory podmínkám procesu nedošlo k jejich výraznější destrukci 
(Microthrix parvicella, Nostocoida limicola, Typ 0092).     
 
Fluorescenční in situ hybridizace 
Četnost osídlení vzorků mikroorganismy bylo posouzeno pouze vizuálně, viz Tabulka 1 (- bez 
signálu, +  málo osídlené, ++ středně osídlené, +++ velmi osídlené). Z Betaproteobacteria 
oxidující amoniak byla v AK detekována pouze Nitrosomonas oligotropha.  Přítomnost 
N. europaea, N. halophila, N. eutropha a Nitrosospira spp. nebyla prokázána. V AK byly 
detekovány polyfosfát-akumulující bakterie, což potvrzuje výsledky mikroskopické analýzy. 
Metoda FISH navíc detekovala konkrétní druh těchto bakterií, a to Rhodocyclus tenuis, 
Zajímavostí je detekce Archaea v AK, a dále detekce sulfát-redukujících bakterií v AK a 
jejich nepřítomnost ve vyhnilém kalu. Přítomnost Archaea v AK by mohla být vysvětlena 
dávkováním kalové vody, která rovněž obsahovala Archaea, do regenerace. FISH analýza 
potvrdila jako klasický mikroskopický rozbor nadměrný výskyt vláken Mirocthrix parvicella 
a dále výskyt vláken Nostocoida limicola.  
 

Tabulka 1. Výsledky FISH analýzy – četnost osídlení vzorků mikroorganismy 
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AK ++ +++ +++ + + +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ + 
V + + - - + - - - - - - nedělán - 

Vysvětlivky: AK=aktivovaný kal, V=vyhnilý kal 
 

Polymerázová řetězová reakce-denaturační gradientová gelová elektroforéza 
Pomocí PCR-DGGE byla zjištěna přítomnost Archaea v obou zkoumaných vzorcích. Ve 
vyhnilém kalu byl nalezen rozmanitější výskyt členů řádu Methanosarcinales (patří sem např. 
rod Methanosarcina identifikovaný FISH na základě morfologie) a dále několik dalších 
zástupců kmene Euryarchaeota, kam patří všechny doposud popsané methanogeny, avšak 
přesnější zařazení se nepodařilo zjistit. V AK byl také detekován zástupce řádu 
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Methanosarcinales a pravděpodobně dva zástupci teprve nedávno popsaného kmene 
Woesearchaeota. 
Bakteriální osídlení bylo v obou vzorcích rozmanitější, avšak zdaleka ne všechny sekvence se 
podařilo vyhodnotit. Pro doplnění by bylo potřeba zopakovat DGGE, což již nebylo 
z časových důvodů provedeno. V AK se podařilo detekovat zástupce tříd Bacteroidia, 
Betaproteobacteria (Acidovorax, Comamonadaceae), Gamaproteobacteria a Nitrospira. 
Zajímavostí je přítomnost člena kandidátního kmene Ignavibacteriae. Ve vyhnilém kalu byla 
zjištěna přítomnost zástupců kmenů Bacteroidetes, Aminicenantes a Thermotogae 
(Fervidobacterium).   

ZÁVĚR 
Jak je z výsledků patrné, každou metodou získáme různé informace. Mikroskopická analýza 
slouží k posouzení flokulačních a separačních vlastností aktivovaných kalů, pro hodnocení 
vyhnilých kalů se běžně nepoužívá. Výsledky mikroskopické analýzy mohou být v některých 
případech potvrzeny metodou FISH (PAO, vlákna apod.). Pomocí speciálních programů lze 
určit procentuální zastoupení mikroorganismů detekovaných FISH v celkovém společenstvu, 
což umožňuje dlouhodobě sledovat mikroorganismy konkrétního technologického procesu a 
hodnotit tak změny v jejich zastoupení v souvislosti s provozními podmínkami apod. 
Kvantifikace FISH signálu může být limitována nadměrnou hustotou vzorku, která je např. 
běžná pro vyhnilý kal. V takovém případě je nutné použít speciální zobrazovací techniku 
konfokální skenovací laserový mikroskop, který umožňuje detekci signálu ve vrstvách 
vysokých řádově v mikrometrech. Metodou PCR-DGGE je možné získat podrobný přehled o 
mikrobiálním osídlení a následně je možné sledovat jeho vývoj např. při působení stresových 
faktorů či změně provozních podmínek. 
Molekulárně biologické metody vyžadují speciální vybavení a znalosti k jejich správnému 
použití a interpretaci výsledků. Proto se neočekává, že by nahradily mikroskopický rozbor 
k rychlému zjištění stavu AK, či byly běžně používány na ČOV. Nicméně tyto metody 
umožňují podrobnější a přesnější popis mikrobiálního osídlení čistírenských kalů, čehož je 
možné dále využít např. při optimalizaci procesů či zapracování nové biomasy. Vhodným 
zvolením inokula a provozních podmínek lze docílit rychlejšího zapracování a efektivnějšího 
provozu biologického reaktoru.  
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Technologie pro úpravu pitné, procesní 
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Technické plyny jsou klí ovými pomocníky nejen ve všech pr myslových odv tvích, ale mohou významn  pomoci 
i p i išt ní a úprav  pitné, procesní a odpadní vody.

Technologie SOLVOX® pro intenzi  kaci išt ní odpadních
vod pomocí vnosu istého kyslíku:

Ú inn  eší problémy s nedostate nou provzduš ovací
kapacitou v biologickém stupni išt ní odpadních vod.

ízený vnos kyslíku.
Ú inn ové hodnoty CHSK, BSK, nerozpustných
látek na odtoku z istírny odpadních vod.
Systém m ení a regulace SOLVOX® rovn uje
nastavení pro efektivní nitri  kaci a denitri  kaci
– odbourání dusíku na istírn  odpadních vod.
V krátké dob  eší problém s trvalým nebo sezónní
zápachem na istírn  odpadních vod a v jejím okolí.
M
stavební rekonstrukce istírny odpadních vod.
Vysoká 
stávajícímu aera nímu systému za plného provozu istírny.
Velmi spolehlivý a bezhlu ný provoz.
M kolik stálých nebo do asných 
referen ních aplikací SOLVOX® u zákazník  v potraviná ském 
pr myslu v R.

Technologie SOLVOCARB® pro neutralizaci alkalických
procesních nebo odpadních vod a pro mineralizaci pitné 
vody pomocí oxidu uhli itého (CO2):

pro úpravu pH (neutralizaci) vod s t mito výhodami:
Oxid uhli itý není kategorizován jako zdraví

edí škodlivá látka.

(rozpustné anorganické soli) u odpadních vod.
Nedochází k p ekyselení vod p i úprav  pH vzhledem
k ploché neutraliza ní k ivce CO2.

inky.
Bezpe né a jednoduché skladování a manipulace 
s CO2.
Nejlepší ekologická a v mnoha p ípadech 
i ekonomická alternativa.

ízené dávkování CO2 do pitné vody spole n  
s vápnem/vápenným mlékem pro proces 
(re)mineralizace pitné vody.
M ní aplikace 
u zákazník  v R.

Linde Gas – ideas become solutions.
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